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Prefácio 

 
Fabio Caprio L. de Castro 

Cristian Marques 
 
 

A noção de que as psicopatologias não estão circunscritas a 
meras disfunções orgânicas não é nova. Um dos principais 
fundadores da psiquiatria moderna, Jean-Étienne Esquirol (1772-
1840), já afirmava que a loucura era uma “doença da civilização” em 
sua tese de medicina em 1805. Porém, esse entendimento está em 

franca tensão contemporaneamente com outra maneira mais 
hegemônica de entender as enfermidades humanas, sobretudo as de 
ordem psíquica. Com o avanço das ciências cognitivas, da neurologia 
e de dispositivos normativos com influência global, tal como o 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o 
discurso farmacológico, biologizante e naturalista tem reduzido 
diversas patologias a somente sua condição orgânica.  

Que tal discurso se tornou hegemônico não é fortuito. Desde 
a tão propalada “década do cérebro” nos anos 1990, viu-se um 
volume de investimentos públicos e uma aposta generalizada – e até 
uma promessa – de que poderíamos resolver os problemas do 
sofrimento metal dominando os processos bioquímicos cerebrais. 

Entretanto, passados praticamente 30 anos, as enfermidades 
mentais agravaram-se epidemicamente e o modelo naturalista 
mostrou-se insuficiente para compreender as enfermidades 
psíquicas. Dentre essas enfermidades psíquicas, a depressão tem 
despontado como uma espécie de novo mal du siècle, porém sem a 

dimensão romântica e carregada de esgotamento. 
Os ensaios aqui reunidos resistem ao discurso patológico 

contemporâneo tentando mostrar diversos aspectos desse 
sofrimento psíquico comumente chamado de depressão. A 
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compreensão que perpassa de modo geral os ensaios é de que a 
depressão não se deixa reduzir ao neurológico, mas, antes, é 

simultaneamente emblema da atualidade de um problema 
civilizatório e sintoma social. Assim, trata-se de compreender 
aspectos tanto do fenômeno doentio quanto de como a articulação 
com as exigências, propostas e demandas sociais têm impacto direto 

nesse fenômeno. Colocada nesses termos, trata-se de uma questão 
que não perdeu o caráter provocador tanto quanto de urgência, dado 
o caráter demograficamente preponderante do problema. 

Se, por um lado, a depressão revela uma dimensão de 
fragilidade na constituição de si-mesmo diante das pressões sociais, 
por outro lado, a maneira pela qual a sociedade contemporânea se 
organiza tem criado o ambiente propicio para a depressão. 

Respeitando essa sutil diferença, a coleção de ensaios aqui reunidos 
está dividia em duas partes, refletindo uma espécie de ênfase no 
olhar que eles dão à problemática – embora nenhum deles pense 
nessas ênfases como excludentes ou prioritárias; mas, isso sim, 
maneiras de apresentar um ou outro aspecto de um problema 
multifatorial e complexo. 

Na primeira parte, chamada Perda do sentido de si, 
começamos por compreender que aspectos depressivos no Eu 
podem surgir devido às tensões de poder normativo na sociedade. É 
o que nos aponta Camila Barbosa Palhares com seu ensaio, que abre 
o livro. Buscando suporte na filosofia de Judith Butler e P. B. 
Preciado, ela nos oferece a compreensão de que a constituição do 

sujeito se dá em um processo melancólico de perda de um Eu mais 
livre para um condicionado pelas normas sociais. A depressão nesse 
sentido é entendida como também relacionada à falta de 
reconhecimento de certas formas de ser como sujeito, sobretudo nas 

questões de gênero e sexualidade que são processos discursivos de 
formação de identidade. De fundo, há a perspectiva psicanalítica – 
assumida não acriticamente – de que aspectos sociais são 
introjetados no Eu e, assim, a depressão tem de ser entendida 
também como evento coletivo, não somente como patologia 
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individual. A depressão também aparece nesse ensaio como sintoma 
de resistência às formas de subjetivação via busca por narrativas 

mais próprias. 
O segundo ensaio, de Cristian Marques, visa trazer elementos 

oriundos do trabalho do psiquiatra e fenomenólogo Arthur 
Tatossian para se compreender a depressão desde um ponto de vista 

fenomenológico. O ensaio tenta apontar para uma atitude que 
salvaguarde a dimensão compreensiva da depressão frente à 
investida naturalizante e estritamente médica da enfermidade. A 
dificuldade para o agente de saúde está justamente em articular a 
tensão entre as pressões da clínica para agir prontamente à urgência 
e a compreensão não-reducionista do fenômeno depressivo. O 
fenômeno da depressão, então, não reduzido à sua mera 

externalidade empírica, passa a ser compreendido como 
depressividade, isto é, em sua dimensão vivida que se revela na 
presença do Outro. Ao clínico, a exigência é, antes de mais nada, 
ética para a devida compreensão do vivido depressivo. 

No terceiro ensaio, de Elkin Fabian Martinez, resgata-se uma 
das referências fundamentais para uma discussão filosófica da 
depressão, Søren Kierkegaard, e o põe em diálogo com outro autor 
que refletiu sobre o suicídio: Georg Lukács. O tema da depressão é 
visto sob a ótica kierkegaardiana da enfermidade mortal, da qual é 
como a encarnação crítica do suicídio. Como nos mostra nesse 
ensaio, para o filósofo danês, a depressão ocorre na medida que 
desespero e pecado se mantêm em unidade. Lukács entra em diálogo 

com Kierkegaar. por conta de sua obra A pobreza do espírito. Desse 
diálogo, emerge a compreensão de que o ser humano é um ser 
contraditório, um ser sofrente, e tem de lidar com a tensão que se 
encarna nele das diversas sínteses (corpo e alma, instante e 

eternidade, individual e geral), não havendo solução para sua 
condição de existência contraditória. Essa tensão constitutiva 
esclarece em grande parte o porquê de estarmos sempre fugindo de 
si-mesmos; assim, em alguns casos, vendo no suicídio a solução 
dessa angústia constitutiva da enfermidade mortal. 
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Com o quarto ensaio, de Fabian Sichonany Samuel, a 
discussão de que a depressão é uma patologia da sociedade retorna 

ao foco; porém, nesse ensaio, não será o aspecto da subjetivação ou 
da falta de reconhecimento de formas de constituição de si que 
estarão em relevo, mas a capacidade do sujeito (ou a falta dela) em 
dar sentido à sua existência. O autor traz Victor Frankl para lançar 

luz sobre como a pressão da sociedade de consumo, que institui 
padrões inalcançáveis de felicidade para a maioria dos indivíduos, 
gera frustração e sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico 
aponta para a fragilidade do Eu que se mostra suscetível à pressão 
da sociedade de consumo. Em parte, essa suscetibilidade é vista, com 
Frankl, como falta de um “interrogar-se sobre o sentido”, sendo essa 
falta vista como um problema por não se ter realizado uma 

constituição de si-mesmo plena, justamente por não se ter 
descoberto referentes e sentidos adequados a si. 

Ainda que a ênfase esteja em uma capacidade do sujeito de 
fazer frente ou não às pressões sociais, assim como no ensaio de 
Camila, destaca-se que parte desse problema está na característica 
mesma da sociedade moderna surgida no séc. XVII e que perdura 
até o presente. Tal característica pode ser expressa, por um lado, 
como uma tensão sobre o indivíduo entre liberdade psíquica e 
iniciativa individual e, por outro lado, insegurança com relação à 
identidade e à impotência para agir. Tais características tensionais 
são atribuídas sobretudo à outra característica das sociedades 
contemporâneas: a influência da sociedade de consumo na formação 

da subjetividade humana. Nesses aspectos contextuais, a 
medicalização da vida cotidiana pode ser um fator agravante dos 
modos de subjetivação contemporâneos, criando por meio de 
manuais normativos categorias que negam a constituição de si 

melancólico. De certo modo, é com essa compreensão que Giovane 
Martins Vaz dos Santos introduz o problema, no quinto ensaio deste 
livro, de como abordar fenomenologicamente o luto. 

Não seria o luto um momento de grande fragilidade humana, 
onde justamente a força própria do sujeito escapa e falta as 
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condições suficientes para dar sentido à existência? Giovani, 
orientado na filosofia de Peter Sloterdjik, tenta capturar 

filosoficamente elementos para podermos pensar a condição do luto. 
Esse ensaio nos fornece o entendimento de que o luto não é um tipo 
de sofrimento referido à objetos, mas, sim, à perda de uma parte do 
Eu, de um pedaço da subjetividade que, repentinamente, se esvai. 

Faz eco aqui o olhar de Lukács, visto no terceiro ensaio, com a perda 
de alguém que lhe era tão próximo. Porém, Giovani, com Sloterdjik, 
fornece uma chave de compreensão para uma dor assim: a 
subjetividade humana é constituída, desde antes do nascimento, por 
uma relação, um duplo; por isso mesmo a dor da perda não é de um 
algo, mas de parte do Eu. Também por essa dimensão fundamental, 
é que o luto não pode ser patologizado, como conclui o ensaio, sendo 

a normatização de um tempo de luto adequado algo que impõe um 
espaço limitado de subjetivação e construção de narrativas mais 
próprias. 

Como o vivido depressivo sempre deixa escapar dimensões 
inabarcáveis pela descrição teórica, é de bom tom não obliterar a voz 
de uma narrativa própria de quem esteve imerso no fenômeno da 
depressão. Assim, no sexto ensaio dessa primeira parte, Pedro 
Gabriel Rosauro apresenta o relato de Andrew Solomon, um escritor 
e jornalista que ficou entre os finalistas do Prêmio Pulitzer de 2002 
por sua descrição vivencial da depressão. A riqueza de um relato 
assim, antes de qualquer coisa, sensibiliza para o sofrimento do 
Outro. Nesse ensaio, mostra-se um caminho possível de 

enfrentamento à depressão do ponto de vista de quem a vivenciou: 
a transformação do estilo de vida que desencadeou a doença, criação 
de laços afetivos e busca por atividades que propiciem sentido à 
existência. Nota-se que a depressão de Solomon foi desencadeada 

principalmente por uma perda familiar; mas, mesmo assim, o autor 
consegue mostrar que não é um fenômeno individual: ela encontra 
suas origens justamente na intersecção entre indivíduo e sociedade, 
possuindo relações com o próprio sistema econômico ao qual se 
encontra submetida nossa sociedade. 
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Com essa perspectiva, de que a depressão emerge na 
intersecção entre indivíduo e sociedade, é que se dará ênfase na 

segunda parte deste livro, chamada de Mal-estar na sociedade 
contemporânea. Não é que problemas na constituição de si fiquem 
relegados a segundo plano, e, sim, que se passa a dar destaque às 
injunções sociais catalizadoras ou fomentadoras daqueles 

problemas. Desse modo, no ensaio que abre essa segunda parte do 
livro, escrito por Fabio Caprio Leite de Castro, o fenômeno da 
depressão é colocado sob escrutínio na perspectiva do sociólogo Alan 
Ehrenberg. O ensaio repassa a trajetória investigativa de Ehrenberg 
em que ele identifica uma característica central da sociedade 
contemporânea: a adoção do individualismo como etos organizador 
de nossa civilização apresenta uma faceta sombria, a depressão 

nervosa. Por isso, conclui o ensaio, para entendermos o fenômeno 
da depressão em nosso tempo, é necessário localizá-lo no modo 
como os indivíduos se institucionalizam, no modelo de 
individualismo próprio de nossa sociedade. 

Foucault descreveu nossa sociedade como sendo de um tipo 
disciplinar decorrente da biopolítica, e podemos perceber ainda 
muito dos aspectos normativos, de coação social e de violência 
simbólica presente nela; contudo, aproximadamente desde a década 
de 1980, novos aspectos têm surgido na sociedade. Ehrenberg tenta 
mostrar como esses novos aspectos apontam para um tipo novo de 
etos civilizatório. Já Byung-Chul Han, no ensaio que segue, escrito 
por Guilherme de Brito Primo, entende que a maneira de 

percebermos essa relação entre a depressão e o tipo de 
individualismo contemporâneo não pode mais ser adequadamente 
descrita pela noção de biopolítica. Seria preciso uma nova categoria: 
a psicopolítica. Com essa categoria, relaciona as atuais patologias da 

psique com os processos econômicos globais. Guilherme esclarece 
que Han procura distanciar-se do paradigma da negatividade que 
exerce uma coação externa ao corpo, como seria em Foucault. A tese 
de Han de uma psicopolítica da transparência, da positividade, não 
é guiada pelo aprimoramento corporal, mas pela otimização dos 
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desenvolvimentos mentais e dos processos psíquicos – é um 
deslocamento do tipo de violência perpetrada socialmente, a 

violência agora é interna, psicopolítica: uma autocoação guiada 
pelos imperativos do desempenho e da transparência. 

Se as doenças psíquicas atuais podem ser problematizadas em 
sua profunda relação com o desenvolvimento do neoliberalismo 

(como Fabio Caprio e Guilherme Primo apontaram com Ehrenberg, 
Han, Espósito, Agamben, Negri e outros), o ensaio de Matheus Hein 
Souza lança-se na investigação dos elementos propiciadores do 
surgimento e consolidação do estágio neoliberal do capitalismo e 
toda a estrutura ideológica que o sustenta. Esse ensaio mostra em 
seus traços gerais como as transformações econômicas e políticas do 
último século moldaram os modos de vida e subjetivação dos 

indivíduos até hoje, fazendo florescer diversas novas 
psicopatologias, assim como o agravamento de outras. Como 
resultado, vê-se um esgotamento geral do sujeito ao ponto da 
depressão. Como resistir a essas transformações e demandas 
advindas da dimensão social da vida? No ensaio de Marcos 
Messerschmidt, podemos encontrar uma via de reflexão de um 
modo de resistência a partir da obra de Walter Benjamin. Marcos 
apresenta o pensar melancólico benjaminiano como portador de um 
caráter revolucionário e, tal como um cicerone, conduz-nos pelas 
passagens várias de sua obra localizando os aspectos que fazem ver 
esse pensar melancólico e revolucionário. Um pensar que resiste aos 
estertores de uma sociedade depressiva e esgotada é aquele que não 

se resigna diante da complexidade conjuntural do problema.  
A complexidade conjuntural do problema da depressão faz ver 

outro aspecto dentre os já tratados nos demais ensaios até aqui: o 
excesso de informação com que tem de lidar o ser humano 

atualmente. O ensaio de Nilton Carvalho Lima de Medeiros contribui 
para nossa compreensão de como a tão festejada proliferação de 
conhecimento, difusão de informações, assim como a velocidade e 
volume com que elas alcançam praticamente todo o globo, traz 
consigo também problemas psicológicos variados, ansiedade e 
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inclusive diminuição da atenção. O mundo contemporâneo digital 
incorpora progressivamente e se entrelaça com a dimensão 

orgânica, afetando – para o bem e para o mal – o circuito da 
comunicação humana. Mas tal mudança na maneira do ser humano 
lidar com as informações impõe uma transformação a ele, a relação 
corpo-mente é forçada a atravessar uma mudança radical com 

consequências para a saúde mental. 
Byung-Chul Han também é convocado aqui para esclarecer 

esse processo de produção de informação da cultura civilizatória 
contemporânea. Essas transformações sociais de excesso de 
informação passam pela difusão de patologias. A cultura 
contemporânea em nível global (pois já não se restringe mais a 
somente o mundo ocidental) tem injetado um estímulo constante 

para a competência e alto desempenho em meio a um volume 
constante e crescente de dados. A combinação de exigências de 
competências e habilidades juntamente com a intensificação do 
fluxo de informações, desemboca em uma patologia difusa, 
manifesta muitas vezes como depressão, mas também como 
síndrome do pânico e transtornos de atenção. É claro que nossa 
sociedade desenvolveu maneiras de ocultar de si mesmo que trilha 
sobre os limites de um abismo e flerta com a autoaniquilação, tanto 
individual como ecológica. Uma dessas maneiras de autoengano tem 
sido as redes sociais. 

Pelas redes sociais, como apontou Zigmunt Bauman, os 
indivíduos não se encontram com outros propriamente, mas se 

transformam em produtos para consumo e as relações humanas 
deterioram para uma mera afinidade entre consumidores. É como 
nos introduz o problema da depressão no último ensaio deste livro, 
escrito por Renata Floriano de Sousa, recolhendo das demais 

perspectivas apontadas nos outros ensaios a crítica contundente à 
sociedade de consumo e à promoção de simulacros com os quais 
estabelecemos relações de idolatria. Dificilmente conseguimos 
distinguir entre desejos próprios daqueles oriundos da sociedade de 
consumo. De certa forma, é a violência da positividade de que falava 
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Han. O consumo mostra-se como a solução para os problemas 
criados dentro da própria sociedade, criando um círculo nefasto de 

produção desmedida e consumo desenfreado; sem que percebamos, 
vivemos um simulacro de liberdade, felicidade, como se 
estivéssemos no interior de uma prisão sem muros. A depressão 
aparece por fim como o resto do que foi consumido do sujeito no 

mercado e na opinião pública. Como resto, o que sobra, não seria o 
indício de um aspecto de resistência, tal como, de outro modo, o 
primeiro ensaio deste livro nos fez pensar? 

Assim, como uma espécie de ciclo, os ensaios aqui reunidos 
traçaram um périplo de ida e volta nos variados aspectos do 
problema da depressão na sociedade contemporânea. Sem que cada 
um seja continuação do outro, mas percebendo um fio condutor 

temático entre eles, a depressão foi exposta em sua dimensão 
individual e social. A articulação entre essas dimensões está presente 
em todos eles. Esperamos que o leitor possa lograr uma ampliação 
de seu horizonte de sentido no tema que atravessa esses ensaios e 
que contribua para uma compreensão dos aspectos do fenômeno 
depressivo.  

 
Porto Alegre, 06 de junho de 2019. 

 





 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Primeira Parte: 

Perda de sentido de si 
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Melancolia social como fator de formação-de-sujeito 

a partir da perspectiva pós-moderna 
de Judith Butler e Paul B. Preciado 

 
Camila Palhares Barbosa 

 
 

Introdução 
 

Judith Butler e Paul B. Preciado são, possivelmente, os 
filósofos mais influentes no pensamento queer, pós-moderno e 
feminista da atualidade. Em ambas as análises teóricas, gênero e 
sexualidade são vistos como um processo localizado no discurso e 
na psique de formação de identidades subjetivas. Nesse sentido, a 
contribuição para um novo olhar sobre a formação-de-sujeito e sua 
relação com as esferas de poder, na qual devido a uma posição de 

subordinação a esses poderes estruturantes e constitutivos, o sujeito 
passa a buscar níveis de agência que excedam as leis que os 
oprimem, e busquem, então, uma narrativa mais própria de si. Ao 
colocar essa tensão e relação necessária da construção do Eu sempre 

vinculado a forças normativas heterossexuais, essa leitura nos 
permite questionar como esse sujeito pós-moderno, formado a 
partir de relações particulares de poder, sofrem uma espécie de 
depressão social. Aqui, refiro-me a depressão social, não como uma 
patologia individual, nem como um diagnóstico médico, mas como 
um evento coletivo, no qual, a partir desta leitura, a formação-de-
sujeito ocorre através de um processo melancólico de perda e 
internalização de um processo transitório de um Eu “livre” para um 
Eu estruturalmente condicionado. 
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No texto “The cultural politics of emotions”, Sara Ahmed 
argumenta que, apesar da leitura tradicional das ciências e da 

psicanálise entender as emoções como fenômenos individuais, as 
emoções também possuem um sentido coletivo e econômico.1 
Econômico num sentido marxista, no qual, através da sua circulação 
entre indivíduos de uma mesma coletividade, essas emoções agregam 

valor (mais-valia), intensificando-se, isto é, para Ahmed, a circulação 
dá-se através dos objetos que causam uma impressão coletiva, que 
transita e afeta os indivíduos e o corpo coletivo2. Ainda, segundo Maria 
Rita Kehl, no que se refere à depressão, o que é sintoma “representa 
uma tentativa de cura para o mal-estar do sujeito tomado em 
singularidade”, enquanto que as formas de melancolia podem ser lidas 
como “expressões do sintoma social”3. A visão apresentada aqui, 

portanto, está vinculada a uma depressão melancólica enquanto um 
fenômeno de emoção coletiva, na qual a formação subjetiva 
contextualizada nas estruturas sociais normativas. 

A depressão do sujeito pós-moderno pode ser relacionada, a 
partir do recorte teórico proposto, ao sofrimento do “não-lugar”, da 
falta de reconhecimento de determinadas forma se ser como 
sujeitos. Pode, também, ser resultante do processo de 
heteronormatização que restringe as formas como entendemos e 
incorporamos aspectos de masculinidade e feminilidade.  Assim, a 
análise da depressão do sujeito pós-moderno vinculada a aspectos 
de formação de gênero e sexualidade recorre principalmente à 
retomada da psicanálise e de aspectos sociais que se internalizam no 

Eu. Propõe-se para tanto uma retomada da psicanálise a partir da 
leitura e interpretação de Butler e Preciado, na medida em que uma 
revisão crítica dessas obras é realizada.  

Em um primeiro momento, busco a partir do texto de 

Preciado articular a formação do Eu relacionada com as estruturas 

                                                            
1 AHMED, Sara. The cultural politics of Emotions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. 

2 Ibidem, p. 11. 

3 KELH, Rita Maria. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 44. 
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de poder presentes, especialmente no contexto capitalista atual. A 
ideia de Preciado de resgatar o sujeito biopolítico foucaultiano e 

vinculá-lo à maneira como o mercado e o estado usam das 
tecnologias para formar identidades através de formas de submissão 
dá origem, então, a uma nova subjetividade: biotecnopolítica. Aqui, 
Preciado não apenas descreve como essas estruturas são atuantes 

em controlar e subjugar modelos ideais de sujeitos masculinos e 
femininos, mas como eles aprisionam o Eu a um projeto de busca 
pela felicidade e por sucesso a partir de recursos tecnológicos. Nesse 
sentido, essas subjetividades pós-modernas que sofrem pelo “não-
lugar” buscam através de recursos farmacológicos, psicotrópicos, 
cirúrgicos, etc., realizar o desejo libidinal pelo corpo e pelo próprio 
sujeito em formação.  

Em um segundo momento, foco nas contribuições de Butler 
para uma leitura da subjetividade melancólica a partir da retomada 
de Freud. Aqui, tentarei demonstrar o projeto de articular o 
sofrimento da perda do objeto de desejo dentro das estruturas 
condicionantes heteronormativas. A perspectiva de Butler nos ajuda 
não apenas a identificar como a formação do sujeito em relação ao 
gênero e sexualidade passa por um processo de internalização da 
perda e do luto através de processos sociais de proibição, mas 
também ajuda a pensar no problema da universalização da vida 
psíquica a partir de determinações biológicas como também 
causadoras desse mal-estar coletivo dos sujeitos pós-modernos.  

 

A subjetividade farmacopornográfica e o biotecnopoder em 
Preciado 

 
No seu recente texto “Testo Junkie”4, Preciado descreve sua 

experiência de “autoadministração” de testosterona, narrando as 
modificações do seu corpo e da sua compreensão de si – ao mesmo 

                                                            
4 PRECIADO, Paul. Testo Junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica. Trad. Maria 
Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1 Edições, 2018. 
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tempo em que traz uma análise contextualizada da formação do 
sujeito na era capitalista de ampliação de poder tecnológico. O 

recorte de Preciado dá-se na era pós-fordista e em como os avanços 
biotecnológicos passaram a vigiar e moldar o corpo, o sexo e a 
sexualidade, essas técnicas tornaram-se indústrias para a produção 
e controle de subjetividades sexuais. Nesse sentido, a insurgência da 

subjetividade pós-moderna relaciona-se com as formas com as quais 
o capitalismo, através das indústrias farmacológica e pornográfica, 
instrumentaliza o corpo e o sexo como meios de controle e 
manutenção do poder. A própria noção de dinheiro torna-se 
substância psicotrópica de mediação de status de subjetividade 
dentro de sistemas de classe. O motor dessa nova forma ou 
momento do capitalismo é, segundo Preciado, “o controle 

farmacopornográfico da subjetividade”5. 
A transformação na interioridade do capitalismo ocorre 

fundamentalmente na medida em que as indústrias high-tech 
passam a ver os corpos e as possibilidades desses enquanto objetos 
de desejo como novos caminhos de consumo. A promessa passa a 
ser, através do consumo, não apenas a busca pela felicidade de ter, 
mas pela possibilidade de ser. A serotonina, o tecnossangue e os 
hemoderivados, o tecnoesperma, a testosterona, o estradiol, o álcool 
e o tabaco, a Ritalina e o Rivotril, são produtos dessa nova onda de 
produção do Eu e do sexo – ela é manobra e controla a produção 
libidinal, ela vicia e se manifesta no corpo como nenhum outro 
produto (Preciado certamente parte da própria experiência com 

Testogel como ponto de partida para essa visão).  
A farmacologia e a indústria pornográfica cresceram 

significativamente nesse período do capitalismo, sendo atualmente 
as que mais movimentam capital e atraem investimentos high-tech. 

Mas não é apenas o corpo a nova plataforma da indústria 
farmacopornográfica, o que ela articula é o que Preciado chama de 
“potentia gaudendi”, a força “orgásmica”, que é a potência libidinal 

                                                            
5 Ibidem, p. 42. 
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de excitar totalmente um corpo. Total no sentido em que mexe com 
cada molécula material do corpo da mesma forma, não se tratando 

apenas de órgãos sexuais, mas também de cada objeto e sujeito de 
desejo, assim, “a potentia gaudendi reúne ao mesmo tempo todas as 
forças somáticas e psíquicas, e reivindica todos os recursos 
biológicos e estruturas da mente”6. A ideia de potencialidade 

libidinal da potentia gaudendi, no entanto, não é apenas limitado ao 
espaço do corpo, nem é uma potência alcançada pelo discurso. 
Preciado tenta pensar como um evento fenomenológico articulado 
no mundo, desafiando os limites de pensar o corpo e o ser a partir 
de elementos biológicos.  

 
Essa nova condição do corpo borra a distinção moderna entre arte 
tradicional, performance, mídia, design e arquitetura. As novas 

técnicas de cirúrgicas e farmacológicas colocam em ação processos 
de construções tectônicas que combinam representações 

figurativas derivadas do cinema e da arquitetura (edição, 
modelagem 3D, impressão 3D, etc.), de acordo com os órgãos, as 
veias e os fluidos (tecnossangue, tecnoesperma, etc.), e as 

moléculas que são convertidas em matéria-prima com que nossa 
corporeidade farmacopornográfica é manufaturada. Os corpos 
tecnológicos não são nem-ainda-vivos ou já-mortos: somos 

metade fetos, metade zumbis.7  
 

Essa incorporação da tecnologia na formação-de-sujeito é 
bastante inspirada por Donna Haraway e seu projeto de atualizar a 
noção foucaultina de biopoder pela de biotecnopoder – a 

disseminação do poder por diversos novos mecanismos tecnovivos 
conectados, que implode não apenas o próprio termo vida como os 
binários modernos que marcavam as subjetividades 
(masculino/feminino, animal/ humano, etc). Essa implosão pode 
ser trazida para o contexto atual, por exemplo, ao tentar pensar na 
robô-humanoide Sofia enquanto uma subjetividade pós-moderna – 

                                                            
6 Ibidem, p. 45. 

7 Ibidem, p. 47. 
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“não há corpos vivos ou mortos, mas presentes ou ausentes, 
presenciais ou virtuais”8.  

Contudo, apesar de essa nova subjetividade implodir o 
imaginário de categorias tradicionais binárias, a potentia gaudendi 
é, segundo Preciado, “colocada para trabalhar” sob um controle 
restrito biotecnopolítico em prol de um regime heteronormativo. A 

potentia gaudendi passa a ser controlada de forma a definir padrões 
de gênero e restabelecer diferenças sexuais, a tornar a 
homossexualidade em patologia, e ao conduzir essas forças 
orgásmicas para trabalhar para reprodução do regime 
heterossexual de forma assistida – através da proibição da 
masturbação, políticas de distribuição de pílulas e Viagras, 
inseminação artificial, cirurgia de redesignação de gênero, etc. 

 
Se concordarmos com Marx que “a força de trabalho não é o 

trabalho realmente realizado, e sim o simples potencial e 
habilidade para trabalhar”, então será preciso dizer que qualquer 
humano ou animal, real ou virtual, feminino ou masculino, possui 

esta potencialidade masturbatória, a potentia gaudendi, o poder de 
produzir prazer molecular e, portanto, possui poder produtivo sem 
ser consumido ou esgotado no próprio processo.9  

 

Assim, o poder não se localiza apenas no corpo, mas em todo 
mecanismo de representação cultural que o transforma em sujeito 
sexual e desejável. Mas a força produtiva não ocorre sem um 
controle das estruturas heteronormativas, esses espaços do 

tecnopoder são dependentes – “não há pornô sem pílula ou Viagra 
[...] ou inversamente, não há Viagra ou Pílula sem pornô”10. Nesse 
sentido, as estruturas de poder social, como a mídia e o mercado, 
têm um papel fundamental na formação de subjetividade e sua 

identificação com seu corpo e poder, ou seja, o “biocapitalismo” 
produz a mente e o corpo do sujeito pós-moderno. Para Preciado, o 
                                                            
8 Ibidem, p. 47.  

9 Ibidem, p. 50. 

10 Ibidem, p. 53. 
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biocapitalismo não produz mais apenas coisas, mas objetos de 
desejo, sejam eles órgãos, ideias, reações químicas ou afetivas. Para 

isso, o objetivo da indústria farmacopornográfica é “de inventar um 
sujeito e produzi-lo em escala global”11.  

 

O gênero farmacopornográfico não é metáfora nem ideologia; não 
pode ser reduzido a uma performance: é uma forma de tecnologia 

política. A certeza de ser homem ou mulher é uma bioficção 
somatopolítica produzida por um conjunto de tecnologias do 
corpo, técnicas farmacológicas e audiovisuais que determinam e 

definem o alcance de nossa potencialidade somática e funcionam 
como próteses de subjetivação.12  
 

O gênero e a diferença sexual são, portanto, uma bioficção 
programada pelo biocapitalismo através da manipulação 

psicopolítica, fabricação da subjetividade através de uma “camisa de 
força hormonal”, isto é, do controle e redução do potencial 
orgasmático para o trabalho de manutenção das estruturas 
heteronormativas. Para Preciado, “nem o corpo individual, nem a 
chamada esfera privada, nem o espaço doméstico escapam da 
regulamentação política”13, somos todos uma espécie de corpo-do-
Estado produzido por essas forças normativas. 

As “próteses da subjetividade”14, que formulam a bioficção da 
identidade social, também utilizam como tecnoferramenta de 
controle a produção, o tráfico e o consumo de drogas, sejam legais 
ou ilegais. Por exemplo, “o consumo faraônico de antidepressivos 

consumidos por mulheres cis na menopausa”15 – fazem parte desta 
bioficção de produção de subjetividade. As práticas de consumo de 
psicotrópicos evoluíram para a “autointoxicação voluntária”, em 
que “a sexualidade, como ingestão de substâncias psicotrópicas, é a 

                                                            
11 Ibidem, p. 57. 

12 Ibidem, p. 127. 

13 Ibidem, p. 289. 

14 Ibidem, p. 291. 

15 Ibidem, p. 292. 
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busca da produção de um estado de intoxicação neuronal”16. Nesse 
sentido, o consumo de psicotrópicos funciona como um tipo de 

potentia gaudendi, na medida em que provocam mudanças 
substanciais no corpo e na mente, constituindo, então, 
subjetividade. Para preciado, portanto, “a ingestão de drogas ou a 
psicanálise são como parques experimentais em que aprendemos a 

viver em um meio semiótico e somático que se torna cada vez mais 
tóxico”17. Essa relação está cada vez mais evidente, segundo Peter 
Gøtzsche, “a psiquiatria é o paraíso da indústria de medicamentos 
porque as definições de transtornos psiquiátricos são vagas e fáceis 
de manipular”18. Esses mecanismos de manipulação de doenças 
para produção de subjetividades a partir do consumo de 
psicotrópicos, como descrita pelo autor, também fazem parte dessa 

formação de identidade pós-moderna a partir do biocapitalismo.  
Parece existir, segundo Preciado, um nível de angústia 

relacionado à falta de autonarrativa, de formação de um devir que 
parte de si, uma vez que toda construção de subjetividade e 
identificação do sujeito pós-moderno é controlada por essas forças 
biotecnopolíticas que produzem modelos proibitivos e restritivos de 
pensar o corpo e a psique. A tecnologia está relacionada com o poder 
e a lei, e o sexo está relacionado com o trabalho, assim, a vasão para 
subordinação do Eu amplia-se e não se desfaz nesse momento do 
capitalismo pós-fordista. Assim, o sujeito pós-moderno não está 
plenamente consciente nesse processo, está entorpecido, sonolento, 
desorientado em termos de tempo e espaço, de forma que “nossas 

presenças a nós mesmos como espécie poderiam ser descritas hoje 
como um estado de coma protético”, porque “fechamos os olhos, 

                                                            
16 Ibidem, p. 375. 

17 Ibidem, p. 378. 

18 GØTZSCHE, Peter. Medicamentos mortais e crime organizado: como a indústria farmacêutica 
corrompeu a assistência médica. Trad. Ananyr Porto Fajardo. Porto Alegre: Bookman, 2016, p. 185. 
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mas continuamos a ver por meio de uma variedade de tecnologias, 
implantes políticos que chamamos de vida, cultura, civilização”19. 

O entorpecimento e desnorteamento coletivo é consequência 
da vida dentro do modelo biocapitalista pós-fordista, especialmente 
porque esse estado de subordinação, que define nossa identificação 
social e política e controla nossos estados psíquicos, é regulado pelo 

Estado e pelo mercado para que sejamos determinados tipos de 
sujeitos, que exerçam determinado tipo de trabalho e que apliquem 
sua potentia gaudendi naquilo que a indústria farmacopornográfica 
mais lucra: a crença de que dependemos desses processos para ser 
devir. Preciado ainda vê uma alternativa revolucionária, capaz de 
acordar esse sujeito adormecido, conduzido, “por meio da 
reapropriação estratégica desses aparelhos biotecnológicos”20. 

Processo que, ao aplicar Testogel sem a permissão ou regulação 
estatal, fora dos formulários psiquiátricos e legais, Preciado busca 
como meio de resistência, isto é, de formar a si de maneira menos 
assistida como possível.  

 
A subjetividade melancólica em Judith Butler: retomando a 
psicanálise freudiana. 

 
Na chamada “virada ética” de Judith Butler, especialmente nas 

obras após 2001, a autora passa a incorporar mais fortemente a 
influência da psicanálise na sua formação de subjetividade. Embora 
ainda mantenha em grande medida parte da construção hegeliana 

de sujeito, caracterizado por um devir que se constitui dentro de 
uma relação Eu-Outro, envolvido na dialética da negação – aspecto 
já bastante presente no seu primeiro grande livro “Problemas de 
Gênero”21–, Butler passa a incorporar aspectos como repúdio, culpa 

                                                            
19 PRECIADO, Paul. Testo Junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica, op. cit., p. 362. 

20 Ibidem, p. 362. 

21 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Trad. Renato Aguiar. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
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e perda na formação-de-sujeito. Butler vê nos processos de 
anulação, superação e preservação, isto é, em um movimento de 

suprassunção inspirado na filosofia hegeliana, a forma com que as 
relações dos indivíduos com as estruturas de poder formam a 
identidade. Desde “Problemas de Gênero” já fica evidente uma 
tensão entre esfera normativa e liberdade de formação do Eu na 

filosofia de Butler. Na famosa crítica da autora aos feminismos que 
universalizam a categoria da mulher, Bulter sugere que sexo e 
gênero são categorias performáticas e paródicas dessas identidades, 
mas a agência de quem performa não é totalmente livre, e sim 
restringida pelas opções normativas disponíveis dentro das 
estruturas sociais e institucionais. No caso do sexo e do gênero, as 
paródias padrões assumidas enquanto identidades são 

fundamentalmente heteronormativas, ou seja, recorrem a 
performances de masculinidade e feminilidade e são estas 
estruturas restritivas que tornam padrões de comportamento 
identitário repetitivos. Agência é, então, um termo complicado na 
medida em que a filosofia de Butler vê possibilidades restritivas de 
escolhas, dentro de um nicho de identidades já bem estruturadas, 
das quais ela busca opções subversivas – aquelas que não reforçam 
o sistema heteronormativo já em vigor.  

Pode-se dizer que essa ideia de paródia identitária e de um set 
determinado de escolhas esteja relacionada com a maneira com que 
Butler retoma a intersubjetividade hegeliana como um devir sempre 
em movimento, no qual o processo de formação do sujeito passa a 

ser mais determinado, na medida em que passa pelos processos de 
mediação do Eu com Outro. Essa determinação do Eu implicaria, 
segundo Butler, intrinsicamente um processo de perda, perda do 
indeterminado, perda das possibilidades performativas. Mas, a 

formação de sujeito, ao determinar-se e ao incorporar a perda num 
sentido melancólico freudiano, não chega a um Eu final ou completo, 
mas está sempre em processo, sempre performando, e não sendo.  

O retorno mais significativo de Butler à psicanálise surge 
principalmente em resposta às críticas das suas primeiras obras 
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“Problema de Gênero” e “Corpos que importam”, como de Seyla 
Benhabib, Nancy Fraser e Martha Nussbaum, que acusaram a falta 

de um sentido mais consolidado de agência ao sujeito performático. 
Isso porque, como bem argumenta Sara Salih, Butler vê “certo 
potencial para a agência na psique que excede a lei em vez de fugir 
dela”22. Para Butler, então, exceder essas leis que exercem uma 

relação de poder na formação de subjetividade (é interessante 
lembrar que Butler ao adaptar a frase de Simone De Beauvoir 
argumentando que “não se nasce sujeito, torna-se sujeito”, ela pensa 
no poder como a engrenagem que move o tornar-se, isto é, o sujeito 
passa a existir nas relações de poder), pode ser feito através das 
relações da psique. Sendo assim, há uma relação muito próxima 
entre a psique e o poder. Essa relação é destrinchada, 

principalmente, no texto “The psychic life of power”23 (PLP). 
Em PLP, Butler articula o pensamento de Foucault, Nietzsche, 

Hegel e Freud ao vê-los compartilhar uma ideia de sujeito que está 
sempre em alguma medida em relação de subordinação, posição que 
a autora parece concordar. Nisso, a formação da psique está sempre 
vinculada tanto com a lei quanto com o poder. Mas é importante 
deixar claro que Butler entende por essas estruturas que 
subordinam o sujeito a heteronormatividade. A força dessa 
estrutura se expressa em quem aplica a lei e em quem possui o 
poder, sendo incorporada nas instituições, como por exemplo, no 
Estado, no mercado, nas normas sociais, no capitalismo, etc. Não é 
à toa que, ao articular uma crítica ao capitalismo pós-fordista e seu 

papel na formação da subjetividade de biotecnopoder pós-moderna, 
Paul Preciado no seu texto “Testo Junkie” (Testo com S referindo a 
testosterona) tenha-se inspirado na filosofia de Butler como 
principal referência, uma vez que aponta para como a 

heteronormatividade passou a usar a tecnologia e o interesse de 

                                                            
22 SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer. Trad. Guacira Lopes Laura. Autêntica Editora: Belo 
Horizonte, 2015, p. 165. 

23 BUTLER, Judith. The psychic life of power: theories in Subjection. Redwood City: Stanford University 
Press, 1997. 
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mercado como marcadores regulatórios e de controle da construção 
do sujeito. É evidente, também, que Butler pensa na paródia da 

heterossexualidade como normatividade, retomando o conceito de 
Adrienne Rich de “heretossexualidade compulsória”,24 em que Rich 
já apresentava como a heterossexualidade era política e em como as 
estruturas conduzem à formação de sujeitos necessariamente 

héteros.  
A psique, por sua vez, pode exceder essas leis na medida em 

que as identidades subversivas, como a homossexualidade, 
emergiriam através da proibição e da perda, incorporando a 
psicanálise freudiana. Butler já havia afirmado em textos prévios 
que proibição e repressão são formadores de identidade; contudo, 
em PLP, a autora traz a ideia de “gênero melancólico”. Na 

interpretação de Salih da obra de Butler: 
 
A proibição, o repúdio e a perda constituem a base da formação do 

ego heterossexual, e tanto os heterossexuais e os homossexuais 
vivem em uma cultura de melancolia de gênero, na qual a perda 
dos vínculos homossexuais primários não podem ser pranteada. 

[...] a elisão do luto metafórico poderia ser interpretada no sentido 
de implicar que o sujeito heterossexual está consciente do que 
“perdeu” mas não pode ou quer admitir e reconhece-lo.25 

 

Butler retomando o texto “The Ego and the Id” argumentando 
que “Freud reconhecia que a melancolia, este processo não-
terminado de luto [grieving], é central para a formação das 

identificações que formam o ego”26. A autora quer, no entanto, 
pensar em formas nas quais as “identificações que se tornam 
centrais para formação do gênero” podem ou são produzidas através 
da identificação melancólica. Para tanto Butler retorna ao conflito de 

Édipo apresentado por Freud.  

                                                            
24 RICH, Adrienne. “Heterossexualidade compulsória e existência lésbica”. Bagoas - Estudos gays: 
gêneros e sexualidades, v. 4, nº 05, 2010, pp. 17-44. 

25 SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer, op. cit., p. 182. 

26 BUTLER, Judith. The psychic life of power: theories in Subjection, op. cit., p. 133. 
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Para Freud, o que constitui o estado original da criança são as 
formas como elas enxergam seus pais como objetos de desejo, como 

rejeitam seus pais como objetos de desejo e a forma como compensam 
pela perda desses objetos de desejo. Esse processo está conectado com 
o complexo de Édipo: durante o desenvolvimento da criança, o desejo 
sexual dos seios maternos (que através do ato de mamar, sacia a fome 

e é a primeira forma de prazer na criança) intensifica-se e passa a 
almejar a mãe por completo27. Embora os objetos de prazer e de desejo 
da criança vão mudando durante o desenvolvimento, na medida em 
que ela deixa de ser amamentada, o desejo da criança pela mãe nunca 
é abandonado, segundo Freud28. Assim, ao desejar a mãe, a criança 
passa a reconhecer o pai enquanto obstáculo para que ela realize seu 
desejo, ressentindo-o e o vendo como rival pelo amor da mãe, rival que 

ela precisa “se livrar” para que possa ocupar o seu lugar. Porque a 
criança manifesta esse desejo de tomar o lugar e, portanto, de tornar-
se o pai, Freud afirma29 que se resulta em um sentimento ambivalente. 
Esse primeiros estágios do desenvolvimento ocorreriam similarmente 
entre meninos e meninas, isto é, o desejo original (mamar) e o objeto 
(a mãe) são os mesmos, assim como o sentimento ambíguo em relação 
ao pai. Mas, uma vez que Freud vê uma orientação bissexual originária 
nas crianças, tanto a mãe quanto o pai tornam-se objeto de desejo. 
Para Freud: 

 

[...] nos meninos o complexo de Édipo tem uma dupla orientação, 
passiva e ativa, de acordo com sua constituição bissexual; [o 
menino deseja sua mãe e quer tomar o lugar do pai como objeto 

de desejo da mãe, mas] o menino também quer tomar o lugar da 
mãe como objeto de desejo do seu pai – fato que descrevemos como 
atitude feminina.30  

                                                            
27 FREUD, Sigmund. O ego e o id e Outros Trabalhos (1923-1925). Volume 19. Imago; Edição: 1ª edição 
- Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 1996, p. 18.  

28 Ibidem, p. 104. 

29 Ibidem, p. 19. 

30 Freud, Sigmund apud GULLICKSON, Anna. Sex and Gender Through an Analytic Eye: Butler on 
Freud and Gender Identity. Bloomington: Honors Projects – Illinois Wesleyan University, 2000, p. 8. 
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Esse duplo desejo pelo pai e pela mãe forma o complexo de 

Édipo completo, no qual o desejo pelo pai do sexo oposto é “positivo” 
e pelo pai do mesmo sexo “negativo”. Segundo Anna Gullickson 
(2000) em seu artigo “Sex and Gender through analytic eyes: Butler 
on Freud and Gender”, Freud não desenvolve suficientemente a 
relação de desejo do menino com o pai, mas foca no 
desenvolvimento do desejo da menina pelo pai. De acordo com 
Freud, esse desejo da menina começa na percepção da ausência do 
pênis, tornando o falo o objeto do desejo e de inveja. Através desse 
processo de invejar o pênis que falta, a menina transfere o desejo 
pela mãe, para o pai, perdendo a relação com a mãe enquanto objeto 
de desejo. Nessa transição, a menina troca a vontade pelo pênis, pela 
vontade por uma criança, que ela vê na figura do pai quem pode dá-

la. Da mesma forma, a então inveja do pai por causa do pênis, torna-
se inveja da mãe por ocupar o lugar como objeto de desejo.  

Nesse processo que Freud chama de “estágio genital”, no 
menino, a descoberta do pênis torna a genitália o principal objeto de 
desejo, e através da repressão dos pais ao toque no objeto de desejo, 
a criança entende que os pais o estão castrando. O medo da castração 
afasta os pais como objetos de desejo do menino, assim “o 

sentimento narcisista do menino com sua anatomia faz as duas 
opções inaceitáveis pela mesma razão – porque será castrado”31. É 
assim que o menino resolve o complexo de Édipo, mas na menina 
esse processo é menos claro na leitura de Freud. Mas o fato é que as 

crianças, de ambos os sexos, compensam pela perda dos pais como 
objetos de desejo, e é nesse processo melancólico que Butler está 
interessada.  

Para Butler as posições ou identificações de “masculinidade” 
e “feminilidade” são estabelecidas por processos de proibição que 
implicam perda de determinados objetos de desejo, que nunca 

                                                            
31 GULLICKSON, Anna. Sex and Gender Through an Analytic Eye: Butler on Freud and Gender Identity, 
op. cit., p. 10. 
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passam por um momento realmente de luto. Assim, a 
heterossexualidade é realizada pela proibição do incesto e da 

homossexualidade, e essa determinação geraria um processo 
melancólico da constituição do sujeito com seu gênero e sua 
sexualidade. Embora concorde com a noção de melancolia, e perceba 
no complexo de Édipo a manifestação melancólica dessa perda do 

objeto de desejo, Butler também identifica um problema teórico. 
Segundo Butler: 

 
O conflito de Édipo pressupõe que o desejo heterossexual já foi 
realizado, que a distinção entre heterossexuais e homossexuais já 

foi estabelecida (uma distinção que, no final das contas, não tem 
necessidade); nesse sentido, a proibição do incesto pressupõe a 
proibição da homossexualidade, uma vez que assume a 

heterossexualização do desejo32. 
 

Para Butler, então, Freud nunca concebe realmente a 
bissexualidade, ela é apenas uma etapa para realização da 
identificação heterossexual. Ainda em “Problemas de Gênero”, a 
crítica a Freud é direcionada ao fato de que o processo de 
internalização da perda de objetos desejados, ou como Butler chama, 
de “amores perdidos”, passa na formação de gênero pelo tabu do 
incesto e como ele é incorporado como forma de internalização da 
recuperação desta perda. No caso de relação de objeto de desejo pelo 
sexo oposto, que Freud chama de “positivo”, “é o objeto que é 
negado, mas não a modalidade do desejo, a forma com que esse 

desejo é desviado desse objeto para outros objetos do sexo oposto”33. 
No complexo de Édipo, o menino não escolhe apenas o objeto de 
desejo (mãe e pai), mas também predisposições sexuais feminina e 
masculina – para Butler o medo da castração resulta do medo da 

                                                            
32 BUTLER, Judith. The psychic life of power: theories in Subjection, op. cit., p. 135. N.T. do original 

“The oedipal conflict presumes that heterosexual desire has already been accomplished, that the 

distinction between heterosexual and homosexual has been enforced (a distinction which, after all, 
has no necessity); in this sense, the p r o h i b i t i o n on incest presupposes the prohibition on 
homosexuality, for it presumes the heterosexualization of desire”. 

33 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade, op. cit., p. 109. 
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feminização “associado com a homossexualidade masculina nas 
culturas heterossexuais”34. Embora Freud indique predisposições 

bissexuais primárias de masculinidade e feminilidade, o processo de 
internalização da identificação torna-se, sempre, heterossexual.  

Nesse sentido, 
 

A conceituação da bissexualidade em termos de predisposições, 
feminina e masculina, que tem objetivos heterossexuais com seus 

correlatos intencionais sugere que, para Freud, a bissexualidade é 
a coincidência de dois desejos heterossexuais no interior de um só 
psiquismo. Com efeito, a predisposição masculina nunca se orienta 

para o pai como objeto de amor sexual, e tampouco se orienta para 
a mãe a predisposição feminina (a menina pode assim se orientar, 
mas isso antes de ter renunciado ao lado masculino de sua 

natureza disposicional). Ao repudiar a mãe como objeto de amor 
sexual, a menina repudia necessariamente sua masculinidade e 

“fixa” paradoxalmente sua feminilidade, como uma consequência. 
Assim não há homossexualidade na tese de bissexualidade 
primária de Freud, e só os opostos se atraem.35  

 

Assim, ponto de melancolia do sujeito que Butler tenta 
retomar a partir de Freud, não é vinculado tanto ao luto pela perda 
do objeto de desejo, como demonstrado a partir do complexo de 
Édipo, mas é o luto pela perda da bissexualidade ou da neutralidade 
sexual original, que resulta do processo de formação de gênero. Ao 
parodiar um gênero (homem ou mulher) dentro de uma estrutura 
normativa com tabus heterossexuais (ou heteronormativos), a 

formação do sujeito de gênero torna-se melancólica pela perda da 
possibilidade, ou da feminilidade ou da masculinidade, assim como 
dos modos de identificação, da homossexualidade e bissexualidade. 
Isso fica claro em TPT quando Butler afirma que 

“heterossexualidade é cultivada através de proibições, e essas 
proibições tomadas como seus objetos de desejo homossexuais, 

                                                            
34 Ibidem, p. 110. 

35 Ibidem, p. 112. 
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forçam, portanto, a perda desses desejos”36. Nisso, implica que as 
estruturas heteronormativas que são criticadas por Butler se 

fortalecem na psique através da culpa e do processo melancólico de 
luto que não o luto, performances que as reafirmam. Na lógica de 
Butler, sexualidade e gênero estão muito mais vinculados a 
processos psíquicos e de linguagem do que localizados no corpo.  

Em “Luto e melancolia”, Freud ainda considera esses dois 
momentos da psique em oposição, mas elas se tornam integradas 
quando Freud as revê em “O eu e o id”, uma vez que a melancolia se 
torna um processo que é precondição ao luto. Esses aspectos são 
retomados por Butler em sua forma relacionada, pois a negação ou 
proibição do objeto amado é internalizado de tal forma que o 
aumento da raiva e da culpa relativas à perda “voltam para dentro 

de si e são preservadas”37. Essa preservação internalizada da perda 
que faz com que a psique construa um “ideal do eu interior” em 
oposição ao eu restringido pela perda, que passa a atuar como 
agente moral. Assim, o ideal do eu serve “como agência interna de 
sanção e tabu”. Na construção da identidade de gênero, 
especificamente, as sanções e tabus regulam um ideal do eu 
determinado como masculino ou feminino, uma vez que, segundo 
Butler, “essa proibição sanciona e regula identidades de gêneros 
distintas e a lei do desejo heterossexual”38. 

Contudo, o melancólico, que é resultado do processo de perda 
do objeto de desejo ou objeto amado, é internalizado para dentro do 
eu como uma parte autocrítica da psique. O melancólico, assim, 

preserva o objeto perdido ao não aceitar plenamente sua perda, ao 
permanecer no luto. Nesse sentido, a psique do melancólico tem um 
poder de agência subversor quando retoma a autocrítica da perda, 
buscando na própria psique o objeto perdido, transformando esse 

                                                            
36 BUTLER, Judith. The psychic life of power: theories in Subjection, op. cit., p. 137. 

37 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade, op. cit., p. 114. 

38 Ibidem, p. 116. 
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outro do eu, em uma performance que subverte a lógica 
heteronormativa estrutural.  

 
Considerações Finais 

 
O sujeito pós-moderno, tanto na perspectiva de Butler quanto 

na de Preciado, encontra-se em alguma medida num processo 
regulamentado e bem coordenado de produção identitária, que 
normatiza o corpo e a psique como meio de regulamentação dessa 
grande estrutura a qual essas subjetividades “aprisionam-se” a um 
modelo de heteronormatividade. O impacto das nossas estruturas 
sociais e políticas na formação de gênero e sexualidade, nesse 
sentido, não são apenas contingências aos costumes, mas são, nessa 

perspectiva, formas guiadas de controlar e produzir os sujeitos para 
que reafirmem e reiterem as estruturas normativas como estão 
dadas. É nesse sentido que temos como grande característica desse 
novo sujeito uma condição de subordinação, não apenas enquanto 
um corpo limitado nas escolhas, mas como um corpo e uma psique 
que se incorporam nesses modelos pré-prontos de subjetividade 
como parte essencial de si.  

Esse processo regulado de formação-de-sujeito de gênero e de 
sexualidade, como bem articulado por Butler, implica em perda, 
tanto de um Eu possível, isto é, aquelas possibilidades ainda 
indeterminadas de ser do sujeito, quanto aos objetos de desejo 
possível – como fica claro na descrição do complexo de Édipo. O 

sujeito pós-moderno é melancólico no sentido de que perde no devir 
cultural dentro das esferas normativas do Estado, acesso à 
masculinidade ou feminilidade como performances e paródias de 
seu Eu. Assim, retomando a ideia de Freud, a formação dessa 

subjetividade no que se refere a gênero e sexualidade é caracterizada 
pela formação a partir da proibição ou da internalização da proibição 
como parte do si. A proibição aqui deve ser entendida como aquela 
vinculada ao tabu da homossexualidade, e, portanto, a identidade 
heterossexual (lembrando que é considerada como uma esfera da 
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política) é formada a partir dessa perda primitiva do objeto de desejo 
do mesmo sexo, ou do acesso à psique masculina ou feminina, 

produzindo assim o que Butler chama de “heterossexualidade 
melancólica”. Esses sentimentos de perda, de submissão e 
melancolia possuem um sentido de emoções políticas e coletivas 
como proposto por Ahmed, que critica modelos tradicionais da 

psicanálise, e como modelos estruturais que negligenciam a 
intensidade dessas emoções permitem que essas mesmas estruturas 
“explorem” e reiterem essas emoções como formas e modelos de ser 
sujeito social.  

Preciado, em grande medida reitera esse processo, na medida 
em que também vê nas estruturas heteronormativas forças 
produtoras de determinadas formas do ser. Não apenas em um 

sentido simbólico, mas demonstra como o sujeito pós-moderno 
tornou-se o grande produto, ou ao menos sua potentia gaudendi e 
seu desejo por objetos, a força motriz do biocapistalismo. Não seria 
mera coincidência os lucros estratosféricos das indústrias 
pornográficas e farmacêuticas. Elas são as mais eficientes em utilizar 
a tecnologia e o poder para formar e manipular o corpo e a psique, 
a produzir sujeitos com necessidades para formação de um Eu 
coerente dentro das estruturas sociais. Assim como em Butler, esse 
devir é subordinado e melancólico pela perda de um Eu mais 
primitivo – aquele ainda com amplas possibilidades de escolha. 
Nesse sentido, utilizo o termo depressão social como guarda-chuva 
para essa jornada subordinada e que perde muito de si da 

subjetividade. A depressão enquanto sintoma social se apresenta 
quando esses sujeitos demonstram estar desorientado por seu “não-
lugar”, quando não conseguem ser exclusivamente masculinos ou 
femininos da forma como as estruturas normativas sociais afirmam 

ser, e por essa incompletude, busca dentro desse sistema que 
Preciado chama de biocapistalismo, formas de adequar-se, de sentir-
se completo, um todo, isto é, diminuir a melancolia do Eu sexual e 
generificado que se perde.  
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Contudo, se o devir pós-moderno é esse Eu viajante, não 
fixado ou determinado por entidades preexistentes e essenciais, mas 

que são construídos dentro dos processos discursivos e simbólicos 
sociais, então essa subjetividade também é capaz de reconstruir-se 
sob formas subversivas e desafiantes à heteronormatividade. Em 
grande medida, é essa reconstrução da formação-de-sujeito, feita de 

forma mais livre dessas estruturas de poder, que Butler e Preciado 
tentam desenvolver. A subversão é esse desequilibrar da mesma 
narrativa de sexo e gênero produzida em grandes escalas na 
sociedade, e acessar através da psique, aquela bissexualidade 
primitiva, aquelas possibilidades de masculinidades e feminilidades 
enquanto modos de ser de qualquer corpo, qualquer sujeito. 
Retomando o texto de Rita Maria Kelh, poderíamos dizer que a 

instituição heteronormativa parece antidepressiva, no sentido de 
promover estilos de vida e ideias de prazer ligadas a alegria e 
autorrealização, mas o “mal-estar tende a aumentar na proporção 
direta da oferta de tratamentos medicamentosos”39, porque a 
melancolia, o mal-estar e o desânimo do desejo sexual são 
consequências dessa produção da subjetividade pós-moderna.  
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A depressão sob a perspectiva da psiquiatria 

fenomenológica em Tatossian 
 

Cristian Marques 
 
 
Introdução 
 

A depressão, em seus múltiplos aspectos, tem constituído não 

somente uma temática de interesse por uma gama ampla de áreas e 
pesquisadores – e de algum modo isso aponta para uma espécie de 
sintoma social –; mas, efetivamente, a depressão tornou-se um 
grande problema de saúde pública. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, a depressão tornou-se epidêmica e 
estatisticamente tão prevalente que será o maior problema de saúde 
em escala global em poucos anos.1 Tal estado de agravo social tende 
a reações impetuosas por parte tanto dos formuladores de políticas 
públicas quanto da, grosso modo, opinião pública. A pressão por 
ações interventivas ligadas à lógica da eficiência de gestão torna o 
tratamento do problema e a realidade da depressão mero objeto 

circunscrito às relações de causa e efeito naturais. Dito de outro 
modo, quando um fenômeno toma proporções amplas na sociedade 
e é avaliado como deletério, as pressões sociais para sua dissolução 
são tais que não raro perdemos de compreender propriamente o 
fenômeno em questão em detrimento de um entendimento 
instrumental e, no presente caso, imunológico de extirpação. 

                                                            
1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. “Dépression”. Recurso online publicado em 22 de março 

de 2018, disponível em: <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/depression>. 
Acessado em 22 de maio de 2019. 
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Não é preciso muito esforço para vermos que uma abordagem 
instrumental de um fenômeno tão complexo como o da depressão, 

ao invés de dissolvê-lo, muitas vezes ataca somente sintomas ou 
aspectos mais concretos deixando intocado o cerne do problema. É 
claro que não estamos aqui diminuindo o valor dessas campanhas e 
políticas públicas de combate a um severo problema de saúde, 

menos ainda afirmando que essas intervenções não sejam 
importantes ou que não devam ser realizadas. Não é um fato 
desconhecido que muitas pessoas somente tomaram conhecimento 
de sua condição e encontraram auxílio para seu sofrimento mental 
justamente via políticas de promoção de saúde mental. Chamamos 
atenção para o caráter fugidio do fenômeno da depressão e que os 
atuais esforços públicos em políticas de saúde mental são somente 

uma pequena parte da questão de como compreender o modo de ser 
depressivo. 

Talvez, para alguns, pareça um truísmo o que acabamos de 
afirmar acima. Entretanto – a despeito da obviedade para os 
profissionais da saúde, ou filósofos e pesquisadores em geral –, é 
curioso que os relatórios e materiais de divulgação acerca da 
depressão enfoquem a doença com a mesma linguagem que a 
medicina descreve os agentes infecciosos,2 apontando para um 
diagnóstico e tratamento principalmente catalisado por remédios,3 
além de ressaltarem o custo do transtorno para a economia dos 
países.4 Esses elementos, para além de serem objeto de investigação 
semiótica, indicam que o fenômeno da depressão tem sido tratado 

sob uma lógica medicamentosa, econômica e biologizante  no 
âmbito das políticas de saúde mental. Em contraste, vários campos 

                                                            
2 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). “Folha Informativa – Depressão”. Atualizada 
em março de 2018. Disponível em < http://bit.ly/2M3Voud >. Acessado em 22 de maio de 2018. 

3 MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. "Depressão: causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e 
prevenção". Recurso online disponível em < http://bit.ly/2Wi1lHz >. Acessado em 22 de maio de 2018. 

4 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. “Plan d’action pour la Santé Mentale (2013-2020)”. 

Recurso online publicado em 22 de março de 2018, disponível em:  < http://bit.ly/2JXFnmL >. 
Acessado em 22 de maio de 2018. 
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acadêmicos têm direcionado esforços para compreender e 
diagnosticar o como da emergência de tal fenômeno, como se pode 

ver em cada um dos outros capítulos do presente livro a contribuição 
de psicólogos, psicanalistas, sociólogos e filósofos. 

No presente capítulo, pretendemos trazer elementos, que 
talvez possam contribuir para a discussão do problema da 

depressão, oriundos do trabalho do psiquiatra e fenomenólogo 
Arthur Tatossian.5 Tendo em vista o modo como introduzimos 
acima o problema da depressão, nosso interesse em Tatossian está 
justamente em ver como o psiquiatra tenta articular essa tensão 
existente entre as pressões da clínica para agir prontamente à 
urgência de uma demanda em saúde e a compreensão não-
reducionista do fenômeno depressivo. Como podemos compreender 

um fenômeno que não se reduz à sua mera externalidade empírica 
e, ainda assim, tomar essa compreensão como lastro para uma 
atuação clínica que combata o sofrimento humano? Essa questão é 
o fio condutor deste texto, funcionando como uma bússola 
metodológica em meio a obra6 de Tatossian, enquanto expomos 
aspectos centrais acerca de como ele entende a depressão. 

 
A psiquiatria busca guarida na fenomenologia 

 
Por que a fenomenologia como modelo epistemológico para a 

psiquiatria? Essa questão pode soar descontextualizada dentro do 
que nos propomos a tratar no presente capítulo. Contudo, a 

fenomenologia não é uma perspectiva filosófica hegemônica, nem 

                                                            
5 O francês de origem Armênia Arthur Tatossian (1929-1995) talvez possa ser considerado, conforme o 

artigo de Moreira a seguir referido, um dos grandes pensadores da fenomenologia psicopatológica 
sobretudo por ser ele um autor que fez uma síntese de seus predecessores, como Minkowski, Jaspers, 

Straus, Schulte, Von Gebsattel, Tellenbach, Zutt, Blankenburg, Binswanger entre outros influenciados pela 

fenomenologia de Husserl e Heidegger. Para uma breve biografia de Tatossian em português, ver o artigo 

de Virginia Moreira (a principal referência em Tatossian no Brasil) e Lucas Bloc intitulado “Arthur 
Tatossian: Um estudo biográfico”. Pode ser encontrado na Phenomenological Studies - Revista da 
Abordagem Gestáltica, v. XX, n. 2, p.181-188, jul-dez, 2014. Disponível em < http://bit.ly/2WVVMv9 >. 

6 Referimos o ano dos originais na bibliografia entre colchetes. 



46 | Ensaios sobre a Depressão 
 

na academia e, sobretudo, nem na psiquiatria, na qual imperam os 
modelos cognitivistas e neurológicos. Portanto, pretendemos 

fornecer brevemente nesse tópico subsídios para que se possa 
entender a escolha da fenomenologia como uma espécie de 
“paradigma” para a psiquiatria. Tais subsídios auxiliarão também 
na compreensão de como Tatossian entende o fenômeno depressivo. 

A escolha por um viés fenomenológico para tratar de questões 
psicopatológicas não é fortuita, como veremos. 

O despontar do século XX viu culminar um debate árduo e 
complexo acerca da fundamentação metodológica das ciências 
humanas, que se arrastava desde o último quartil do séc. XIX.7 O 
problema, naquela época, era saber se as humanidades poderiam 
ser tratadas com os mesmos métodos que as ciências da natureza 

(perspectiva defendida sobretudo pela filosofia positivista de August 
Comte).8 Uma das frentes filosóficas que rejeitaram o positivismo 
foi justamente a perspectiva fenomenológica.9 A psiquiatria, em sua 
história, sempre flertou com as abordagens neurológicas e 
biologizantes por conta de tentar angariar um status mais favorável 
no meio científico (em geral, positivista). Entretanto, métodos e 
instrumentos das ciências naturais deixam escapar justamente a 
compreensão do sentido das ações e interações humanas. É nesse 
aspecto que a atitude fenomenológica vem amparar: na 
compreensão de sentidos, na compreensão do que não é dado 
imediatamente no empírico; mas, antes, no significado. 

É claro que a fenomenologia não é uma teoria psicológica 

entre outras, ou uma teoria filosófica aplicada à psiquiatria. 
Também não é mera descrição do que é vivido na consciência. Ela é, 
sobretudo, uma atitude, uma “maneira de abordar o homem, seus 

                                                            
7 HUGHES, H. S. Consciousness and Society: The Reorentation of European Social Thought, 1890-1930. 
New York: Transaction, 2002, pp.183-248. 

8 RINGER, F. O Declínio dos Mandarins Alemães: A Comunidade Acadêmica Alemã, 1890-1933. São 
Paulo: Edusp, 2000, pp.294-95. 

9 Para uma história detalhada do movimento fenomenológico, ver a obra já clássica de Herbert 
Spiegelberg na bibliografia deste capítulo. 
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estados e suas obras sem preconceito”.10 O sofrimento psíquico, 
assim como qualquer outro fenômeno vivido, não pode ser 

mensurado e nem testado ou reproduzido em testes empíricos; i.e., 
não se pode verificar e falsear por experiências sensoriais como 
habitualmente é feito nos métodos das ciências da natureza. Por isso 
é preciso outra abordagem, uma que dê conta desses fenômenos não 

passíveis de tratamento pelas ciências naturais. 
A fenomenologia sempre parte de apreensões em primeira 

pessoa, pois evidentemente não podemos partir de um outro que 
não nós mesmos, daí que nenhuma tematização fenomenológica se 
realiza se o tematizante não está implicado justamente naquilo que 
apreende. Não seria diferente na fenomenologia psicopatológica, em 
que estamos em contato com um Outro não de modo causal: a 

experiência da depressividade é dada como co-experiência (Mit-
erfahrung) em que não a recebemos passivamente; e, sim, com um 
“pensamento receptivo”, portanto, um movimento unindo atividade 
e passividade.11 A proposta de Tatossian procura tematizar 
fenomenologicamente sem, contudo, recolher-se às essências ou 
recair na psiquiatria tradicional, unindo a clarificação de 
“pressupostos transcendentais” com a “experiência empírica 
comum” além de ter a intenção de uma Ciência da Saúde que é a de 
intervir no processo psicopatológico.12 Ele não perde de vista o 
objetivo “positivista” da prática médica, onde se reflete acerca de 
algo em grande parte com intuito de produzir efeitos restauradores 
de um modo de ser sadio, ao menos propiciar uma relação que 

encontre o Outro compreendido na doença. 
Que a atitude fenomenológica se dê fundamentalmente em 

primeira pessoa não deve levarmos à desconfiança de um paradoxo 
ou trabalho inexequível, tomando o ser melancólico como o único 

                                                            
10 TATOSSIAN, A. “A fenomenologia: uma epistemologia para a psiquiatria?”, In: TATOSSIAN, A.; 

MOREIRA, V. Clínica do Lebenswelt: psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. São Paulo: Escuta, 
2012 [1996], p. 151. 

11 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. São Paulo: Escuta, 2006 [1979], p.115. 

12 Ibidem, p.116. 
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que pudesse tematizar a psicopatologia da depressão. Pelo próprio 
modo de ser de a melancolia estagnar a vontade daquele que a 

vivencia, teríamos uma impossibilidade de investigação 
fenomenológica se não fosse pelo equívoco de tomarmos a nós 
próprios como seres fora de um mundo, ou de uma atmosfera que 
nos acompanha sempre. Acaso seria uma descrição fenomenológica 

feita por alguém que já esteve nessa condição, e agora restituída de 
suas relações sadias, melhor ou mais rica que aquela feita por 
alguém que se dedica a pensar sobre o tema? Em uma obra extensa, 
O Demônio do Meio-Dia: Uma anatomia da depressão, Andrew 
Solomon13 narra sua experiência de estar depressivo em um período 
de sua vida. Embora a obra tenha outros interesses como informar, 
prevenir e desmistificar o tema, não o trata fenomenologicamente e 

usa as categorias comuns do âmbito médico. Certamente não se 
pode julgar uma obra pelo que ela não se pretende; o que se pode é 
perceber nela uma riqueza para o tema em virtude do testemunho 
do autor, embora para efeitos de material reflexivo esteja em muito 
próxima dos relatos clínicos. 

É claro que não podemos responder essa questão de maneira 
a priori e entrevistas tomadas com o cuidado adequado sobre a 
vivência de quem se encontra na condição depressiva fornecem um 
material de reflexão riquíssimo ao pesquisador. De toda forma, 
ainda que tais relatos sejam de grande importância, o que lhes 
confere legitimidade fenomenológica é justamente a capacidade que 
nós próprios temos de compreender a experiência da 

depressividade, no contato com o depressivo, onde nossa 
experiência com o depressivo revela-nos mais que isso: revela o que 
é a depressividade. Nosso modo de ser-no-mundo somente ganha 
em compreensão quando sua constituição essencial é vista enquanto 

ser-em-junto-aos-outros, para falar isso de uma maneira 
heideggeriana.14 É por isso que nossa experiência cotidiana, dentro 

                                                            
13 SOLOMON, A. O Demônio do Meio-Dia: uma anatomia da depressão. São Paulo: Cia das Letras, 2014. 

14 HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. 19. Faksimile-Ausgabe der 1. Tübingen: Verlag, 2006 [1927], p.62.  
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das descrições da psiquiatria tradicional “admite que temos 
experiência de que alguém é depressivo”.15 Ainda que a psiquiatria 

não nos forneça o que é a depressividade, nossa experiência com 
alguém depressivo a fornece. Não significa com isso, é claro, que 
uma compreensão plena da depressividade esteja disponível, 
somente que tenhamos já desde sempre uma experiência com a qual 

nos habilitamos a seguir tematizando essa vivência. 
Tatossian16 afirma que é preciso compreender 

fenomenologicamente a relação dos elementos responsáveis pela 
produção de certo sofrimento psíquico, isto é, sem compreendê-los 
em uma chave de leitura causal ou recusando-a simplesmente. Para 
uma fenomenologia psicopatológica, é importante a aplicação de um 
olhar que capte o fenômeno na sua vivência própria, afastando-se 

tanto quanto possível da atitude natural17 da qual escreveu Husserl: 
somente assim a visada fenomenológica pode vingar. Podemos 
entender tal afastamento de que fala Tatossian como o que Husserl 
chamou de redução fenomenológica ou époché. O cuidado que se 
tem que ter para pensar filosoficamente um fenômeno já há muito 
tratado de maneira ôntica é recusar à pretensão fundacionista – esta 
ausente na fenomenologia – de onde se deduziriam ex teoria o 
sistema de resultados psicopatológicos.18 O trabalho fenomenológico 
nesse âmbito, portanto, parte da experiência psicopatológica – ou 
melhor, da vivência depressiva – da qual serve de material para a 
reflexão filosófica. Há sempre o risco de uma fenomenologia 
ingênua – onde ilustrações fenomenais interpõem-se ao fenômeno, 

sendo mera representação teórica, como Tatossian19 também 
advertiu. 

                                                            
15 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses, op. cit., p.114ss. 

16 Ibidem, p.24ss. 

17 HUSSERL, E. Ideias para uma Fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: Introdução 
geral à fenomenologia pura. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006. p.74. §27 

18 Ibidem, p.26. 

19 Ibidem, p.27. 
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A leitura fenomenológica da depressão não deve conferir 
importância em demasia ao complexo de sintomas depressivos, pois 

a solicitação da atitude fenomenológica implica compreender o 
“fundamento temporal da subjetividade”; como afirma Tatossian,20 
citando Pierre Fédida, a “depressão solicita à fenomenologia”. Não é 
que os sintomas sejam desimportantes na fenomenologia, e sim que 

eles compõem o fenômeno investigado sem esgotá-lo, sem que se 
possa conferir aos sintomas o que há de mais próprio nesse tipo de 
sofrimento que é a depressão. Tenta-se escapar do equívoco de uma 
“filosofia aplicada” pensando a “doença” mais como uma espécie de 
evento, ou melhor, um modo existencial do ser-no-mundo sem, 
contudo, a reduzirmos à capacidade compreensiva. Pensar a 
“doença” (termo que deveria ser melhor esclarecido por comportar 

acepções eivadas do positivismo médico) como um modo de existir 
não pode significar aqui que acreditamos capturar completamente a 
vivência sob a noção de compreensão – ainda que no sentido da 
fenomenologia hermenêutica.  

A compreensão (Verstehen) como modo de ser do humano é, 
sem dúvida, um existencial altamente relevante no momento em 
que pensamos uma fenomenologia psicopatológica, porque 
operamos também através dela para desenvolver as narrativas 
teoréticas que produzirão indicativos a uma terapêutica. Trata-se de 
não conduzir uma inversão nos destinos investigativos, isto é, 
recusar que a pressão das demandas clínicas dite o ritmo de 
penetração no fenômeno depressivo. É claro que o fenomenólogo 

interessado em clarificar um fenômeno localizado no interior das 
vivências do sofrimento humano, quiçá sendo até parte de um 
importante papel da relação do ser com o mundo, tem motivações 
para além da simples curiosidade aristotélica do saber pelo saber. 

Tais motivações matizam a intensidade de seu interesse também por 
resultados da investigação que se traduzam em possíveis 
intervenções. Que não se possa iludir por uma neutralidade de 

                                                            
20 Ibidem, p.28. 
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interesses ou motivações desinteressadas, não deve levar o 
investigador a tomar o caminho aparentemente menos arriscado, 

porém ingênuo, de aceitar o sintoma como mero dado ou ainda 
apostar que a compreensão lhe dará tudo de que precisa para uma 
completa descrição da depressão. O modo existencial de ser-no-
mundo sempre nos convoca à sensibilidade – provoca pathos, mais 

que faculdades cognitivas –, porque aquilo que dá provas, sinais ou 
indícios de nossa humanidade excede à reflexão. 

Então, tanto o modo de ser da compreensão nos mantém 
como que ancorados no mundo via corpo, quanto entendemos por 
conta disso a importância de uma fenomenologia psicopatológica 
que inclua na discussão de saúde mental também o corpo. Tatossian 
compreendia a fenomenologia como algo que não saberia “se 

conceber sem corpo, e é porque o ser humano, fundamentalmente 
e, do mesmo modo, o ser animal, é existência encarnada”.21 
Portanto, a vivência do corpo é fundamental na psiquiatria 
fenomenológica de Tatossian, convergindo nesse aspecto com a 
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Embora fosse 
importante um trabalho que mostrasse as relações entre as obras de 
ambos autores e suas concepções acerca do corpo-próprio, aqui nos 
limitamos a assumir que a posição de Tatossian não contradiz a de 
Merleau-Ponty; e, portanto, a maneira como este último trata do 
corpo lança luz ao trabalho do psiquiatra franco-armênio. Merleau-
Ponty22 afirma assim a propósito do corpo-próprio: constata-se nele 
aquilo que é verdadeiro das coisas percebidas, sendo que o corpo é 

a imediatidade da verdade de estarmos irrevogavelmente atados ao 
mundo – não estamos no espaço, ser corpo é ser no espaço.  

Nesse ser excêntrico que somos nós, por sermos capazes de 
nos distanciar de nossa identidade corpórea imediata, encontra-se 

um tênue e frágil equilíbrio entre o corpo que sou eu e o corpo que 

                                                            
21 TATOSSIAN, A. “Fenomenologia do Corpo”, In: TATOSSIAN, A.; MOREIRA, V. Clínica do Lebenswelt: 
psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. São Paulo: Escuta, 2012 [1982], p.101. 

22 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2014 [1945], p.205. 
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tenho.23 O corpo vivido, sendo o fiel da balança desse equilíbrio, 
apresenta também como possibilidade o desequilíbrio, a marca 

talvez daqueles que vivenciam o fenômeno da doença. É claro que o 
corpo está no mundo assim como outros entes, mas seu traço 
distintivo é justamente que a ele há a possibilidade de perceber os 
demais entes assim como a si próprio, como nos esclarece Merleau-

Ponty.24 A vivência da depressão, embora frequentemente tratada 
sob a égide da saúde mental e, portanto, uma potencialização da 
narrativa de um problema na psique em detrimento do corpo, 
trasborda para o corpo os aspectos meramente entendidos como 
mental. Sobretudo o melancólico que parece vivenciar uma clivagem 
entre vontade e mundo, quase como um hospedeiro em um corpo 
rebelde que se recusa a ser mobilizado pelas sensações. A depressão 

maior, como a subclassificação mais em voga aponta esse tipo de 
depressão, apresenta-se em seus elementos mais significativos como 
o que na tradição chamou-se de melancolia. 

 
A depressão como um modo de ser no mundo 

 
Conforme Tatossian,25 a tradição da fenomenologia 

psicopatológica interessou-se exclusivamente pela “depressão 
melancólica, considerando frequentemente as outras depressões em 
uma relação de assimilação e, sobretudo, de diferenciação da 
primeira”. A melancolia foi matéria de investigação desde a 
antiguidade clássica, quando as diferenças de humor no ser humano 

causavam tanto estranheza quanto curiosidade. Não é à toa que o 
termo ‘depressão’ na atual literatura psiquiátrica contenha vários 
elementos do que já foi descrito como melancolia, como se pode ver 
principalmente na história da melancolia escrita por Jean 

                                                            
23 TATOSSIAN, A. Fenomenologia do Corpo, op. cit., p.103. 

24 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção, op. cit., p. 3. 

25 TATOSSIAN, A. “Fenomenologia da Depressão”, In: TATOSSIAN, A.; MOREIRA, V. Clínica do 
Lebenswelt: psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. São Paulo: Escuta, 2012 [1975], p.29. 
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Starobinski.26 Com isso, os primeiros autores a tratarem a 
psicopatologia de uma maneira fenomenológica inscreveram-se em 

uma tradição longa acerca da melancolia. Todavia, não podemos 
confundir depressão com melancolia; pois, como vimos na citação 
de Tatossian, a depressão é uma espécie de melancolia, e esta última 
possui um escopo mais amplo de características como tristeza, 

desmotivação, cansaço, luto, ansiedade e outros sofrimentos 
psíquicos correlatos.27 

Em A Fenomenologia das Psicoses, Tatossian tratou não 
somente das psicoses, mas empreendeu uma investigação da 
experiência vivida também de outros modos de ser que na 
linguagem da psiquiatria convencionou-se a chamar de 
esquizofrenia, melancolia, mania e delírio. Com a melancolia, o 

autor apresentou o fenômeno da depressividade em seus diversos 
traços sem reduzi-los à sintomatologia. De fato, o autor faz uma 
distinção entre os fenômenos em geral – os psicopatológicos em 
particular – e os sintomas. Sintomas são construtos teóricos do 
âmbito médico e, portanto, estão já em uma situação derivada da 
experiência como vista fenomenologicamente.28 Tatossian abordou 
em diversos momentos de sua obra o tema da depressão; 29 contudo, 
é na Fenomenologia das Psicoses, considerada sua obra magna, que 
apresenta sua principal contribuição às patologias pensadas 
fenomenologicamente.30 

A experiência depressiva enquanto fenômeno deve ser 
apreendida como um “modo de ser global (...) em seu encontro 

                                                            
26 STAROBINSKI, J. A Tinta da Melancolia: uma história cultural da tristeza. São Paulo: Cia Letras, 
2016. 

27 Ibidem, p. 68, 352, 408, 488. 

28 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses, op. cit., p.37-42. 

29 Infelizmente, para este trabalho, não tivemos acesso ao seu livro sobre depressão, chamado La vie 
en faute de mieux, de 1984, onde discutiu desde o conceito até possíveis terapêuticas, conforme 
(MOREIRA, V. Arthur Tatossian: Um estudo biográfico, op.cit., p.185). 

30 MOREIRA, V. Arthur Tatossian: Um estudo biográfico, op.cit., p.182. 
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consigo mesmo, com o mundo e com outrem”, afirma Tatossian.31 
As relações intersubjetivas são afetadas nesse modo de ser de tal 

maneira que não se verifica na tristeza normal, ou naquele 
deprimido que se encontrou nesse estado por um evento localizado 
e material. Tatossian, ainda nessa passagem, refere-se a uma 
ressonância com o outro sadio que viabiliza a união de suas 

“atmosferas” e estaria ausente nesse modo de ser melancólico, ao 
ponto do autor indicar nesse aspecto de ausência de empatia 
(Einfühlung) um critério diagnóstico seguro. Poderíamos, talvez 
com um pouco de esforço, ver nesse traço característico da 
melancolia dificuldades de expressão do ser-com (Mitsein) e 
certamente muito no sentimento-de-situação (Befindlichkeit), ou 
sintonia (attunement) – como traduzem os ingleses o termo 

heideggeriano. Agora, a empatia é uma característica que surge no 
contato com outro, um outro que se faz presente primeiramente 
com seu corpo; porque a corporeidade é meio de manifestação da 
relação com os entes intramundanos e com os outros. O 
melancólico, por ter dificuldades em entrar em sintonia com o 
Outro, por lhe faltar “atmosfera” talvez, remete também a uma 
dificuldade com o corpo-próprio, este sempre situado e em 
continuidade com o mundo na vivência sadia. 

Tatossian32 tenta fornecer uma metáfora que descreva essa 
ausência empática com o Outro sadio remetendo à imagem da 
planta sem ou com falta de água: “murchamento”, “definhamento” 
e “perda de frescor” são os termos. A “atmosfera” do Outro sadio 

remete a um modelo olfativo, como ele reconhece, mas o 
“murchamento” remete a um modelo líquido; entretanto, ambas 
remissões circulam pelas imagens fluídas, o que faz sentido na 
tradução desse aspecto de “meio” no qual os seres partilham e, no 

caso do “murchamento”, haveria algum impedimento para essa 
partilha. Esse “definhamento”, quiçá “redução de atmosfera”, reflete 

                                                            
31 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses, op. cit., p.113. 

32 Ibidem, p.113. 
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um enfraquecimento, no limite até um desaparecimento, da unidade 
do corpo que sou com o corpo que tenho no doente. O corpo vivido 

parece “opaco”, “pesado”, como relatam pessoas em profunda 
depressão de tal maneira que o corpo no melancólico indica uma 
espécie de crise existencial em que a confiança habitual com o corpo 
se desvanece. 

Que a melancolia consista em seus traços gerais a uma perda 
de contato com aquilo que nos humaniza – i.e., o Outro –, é o que se 
esboça entorno das noções tatossianas de “atmosfera”, 
“ressonância” e heideggeriana de Mitsein. Nisso a melancolia não 
possui equivalente em seu modo de ser, seja da tristeza ou de 
sofrimentos levados à clínica, ainda que porventura intensos. 
Tatossian33 chama atenção para o aspecto diferencial da melancolia 

de outros sofrimentos ligados à tristeza, servindo essa denominação 
de ‘tristeza’ mais como metáfora que como descrição; pois 
assemelha-se mais a um sentimento “de vazio, de petrificação, de 
não-viver”. De fato, Tatossian34 vê uma diferença importante entre 
melancolia e tristeza: enquanto esta é da ordem dos sentimentos – 
portanto, uma resposta a algo e sobretudo a alguém, um movimento 
afetivo –, aquela é da ordem do humor (Stimmung) – portanto, 
escapa da vontade de quem o vivencia. 

Ainda segundo Tatossian, a tristeza pode estar presente no 
humor enquanto fundo psíquico englobante conjuntamente do 
corpo-próprio, assim como outros sentimentos, por mera 
contingência. O humor melancólico apresenta-se como ausente de 

movimento, como uma anestesia que não permite vivenciar a 
tristeza – se esta estiver presente – e por isso Tatossian a descreve 
como um Eu que está ao lado de sua tristeza, observando-a sem 
vivê-la, mero espectador de si. Em suma, é uma incapacidade total 

do melancólico de pôr-se em movimento nos afetos, inclusive a 

                                                            
33 Ibidem, p.117. 

34 Ibidem, p.118. 
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incapacidade de ser triste.35 Tal incapacidade global atinge toda a 
ação do corpo-próprio de manter-se em sintonia com o mundo, 

deixando de executar as condutas mais triviais do cotidiano, como 
trabalhar, dormir, amar, comer, etc. Interessante notar que a 
descrição de “movimento de afetos” possui uma remissão ao 
movimento que nos é primeiro vivido enquanto corpo. Aprendemos 

a manusear o mundo em movimento; assim, essa espécie de inércia 
estagnada comum na melancolia pode nos fazer pensar em possíveis 
dificuldades no desenvolvimento sadio do Eu, na constituição de 
mundo que se dá nos anos de formação e aprendizado no mundo 
através do corpo vivido. 

A melancolia incapacita a sensibilidade e inibe a articulação de 
si-mesmo com o mundo. Cumpre salientar que essa espécie de 

inibição não pode ser lida como mero sintoma, pois ela indica uma 
desvitalização afetiva essencial, no cerne da constituição de si-
mesmo.36 Uma inibição vital, assim, revela a impossibilidade de 
localizarmos em algum órgão ou sistema biológico a depressão 
severa, como indica a dificuldade que o psiquiatra tem quando tenta 
as intervenções medicamentosas habituais, tanto em “acertar” o tipo 
do fármaco quanto na dosagem. É claro que não podemos prescindir 
simplesmente das intervenções medicamentosas, ou ignorar que 
essa dimensão química esteja presente no fenômeno, a questão é 
que tais aspectos não são originários e não podem encerrar nem 
esgotar o fenômeno em sua compreensividade. Pelo contrário, essa 
situação bem conhecida da clínica psiquiátrica indica a relevância do 

corpo na vivência depressiva, além de reforçar a compreensão de 
nossa condição de seres-no-mundo, encarnados. Portanto, a 
depressividade – i.e., a melancolia vivida – é também da dimensão 
perceptiva do corpo-próprio em sua totalidade. 

Não é que ao ser humano esteja impossibilitada a objetificação 
neurológica (o procedimento reducionista de tomar um transtorno 

                                                            
35 Ibidem, p.121. 

36 Ibidem, p. 122. 
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mental como circunscrito a um “desequilíbrio neuroquímico” e, 
portanto, passível de regulação via fármaco), pois, de fato, não 

somente essa objetificação é habitual sobretudo na psiquiatria como 
faz parte dos protocolos de tratamento.37 Cabe, rapidamente, 
chamar atenção para essa expressão “desequilíbrio neuroquímico”. 
Tal expressão já se tornou uma espécie de lugar comum entre 

profissionais ligados às ciências cognitivas e neurológicas (estamos 
incluindo aqui parte da comunidade de psicólogos, psiquiatras e 
alguns psicanalistas que a usam mais por descuido que por 
convicção) e atualmente ganha ares de termo técnico – talvez pela 
excessiva repetição. Contudo não possui nenhum rigor 
explanatório,38 com caráter cientificamente duvidoso pela carência 
de exposição do termo, além da ausência de literatura científica 

mostrando tanto a existência de uma homeostase neuroquímica 
padrão contra a qual se poderia avaliar os desequilíbrios, quanto a 
falta da efetiva relação desses desvios com transtornos específicos. 
Todas essas faltas com relação à expressão acima indicam que o uso 
dela tornou-se uma espécie de mística que empresta uma falsa 
sensação de sabermos a causa de certo transtorno e, portanto, ou o 
tratamento já esta delineado ou em vias de se realizar. 39 São 
equívocos comuns da adoção de uma metafísica fisicalista, causalista 
e, por que não, determinista. 

                                                            
37 DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2008, pp.39-44,293ss.; NUSSBAUM, A. M. Guia para o exame diagnóstico segundo o DSM-5. Porto 

Alegre: Artmed, 2013; SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. Compêndio de Psiquiatria: ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. 9ªed. Porto Alegre: Artmed, 2007, pp.213-220, 319ss. 

38 Qualquer manual de neurofisiologia mostra claramente que todos os processos neuroquímicos 

ocorrem marcados justamente por constantes desequilíbrios eletroquímicos (p.ex. a despolarização de 
neurônios ou os potenciais de ação), necessários para a saúde mental. 

39 Uma rápida procura pelo termo já evidencia o que estamos apontando: encontra-se que a enxaqueca 

é manifestação de desequilíbrio neuroquímico, ou que o autismo é um desequilíbrio neuroquímico, ou 
artigos descrevendo o desequilíbrio neuroquímico da esquizofrenia, ou ainda que o Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC) é um desequilíbrio neuroquímico nas funções executivas do cérebro, 

quando não vemos tal uso extrapolar mais ainda classificando o medo como decorrente de um 
desequilíbrio neuroquímico, etc.  



58 | Ensaios sobre a Depressão 
 

É claro que o objetivo do profissional clínico é contribuir para 
o restabelecimento do bem-estar, no caso da saúde mental, e todos 

os esforços que emprega são com vistas a isso. Uma leitura teórica 
do modo de ser no mundo depressivo tem seu valor na medida que 
contribui na compreensão do fenômeno; porém, o clínico impôs a si 
desde sempre um compromisso prático com seus pacientes que 

encontrará alguma via para se realizar. Por isso, uma fenomenologia 
da depressividade que não recaia na mera instrumentalização de 
conceitos teóricos para intervenção prática tem de retomar sempre 
e de novo sua atitude de pôr em causa os pressupostos operacionais. 
É não se acomodar nas dicotomias do normal e do patológico ou da 
mente versus corpo. O que equivale a dizer, de certo modo, que uma 
psiquiatria ou psicologia para ser fenomenológica tem de manter a 

atitude de abertura diante dos fenômenos presentados, não os 
desbastando das relações extrabiológicas.  

Tatossian40 recorda-nos que somente somos capazes de 
afirmar a experiência de depressão de alguém se já tivermos algum 
conhecimento prévio do que é a depressividade. Entretanto, esse 
conhecimento prévio deve ser angariado via contato com a 
experiência vivida de alguém em tal modo de ser. Ou ainda, de 
maneira um pouco mais precária, pela descrição da experiência 
vivida pelo sujeito depressivo. A precariedade do relato frente o 
contato vivo e presencial não é um problema aqui concernente à 
epistemologia do testemunho (ainda que possa ser em algum nível, 
porém secundário), mas que nossas descrições não podem capturar 

a plenitude do vivido pela própria natureza da linguagem. Sempre 
fica algo de não dito no que é dito, para relembrar uma fórmula de 
Gadamer há muito repetida. Ao fenomenólogo, cabe o trabalho de 
capturar, uma vez mais e a cada nova tentativa, esse não dito – trata-

se também da questão do círculo hermenêutico, do qual não 
abordaremos aqui, mas deixamos indicado. Essa circularidade na 

                                                            
40 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses, op. cit., p. 114. 
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apreensão do vivido depressivo remete à impossibilidade de 
constituirmos um conceito estático da depressividade. 

Os conceitos fenomenologicamente constituídos não possuem 
em si a característica típica dos conceitos operacionais das ciências, 
pois estes são atemporais e impessoais e a fenomenologia procura 
compreender os fenômenos como eles se apresentam, i.e., sempre 

temporalmente dados. Assim, a concepção de depressividade vai se 
estabelecendo através da experiência de depressão do vivido 
depressivo de um sujeito,41 fornecendo elementos para o 
conhecimento prévio. Forma-se a partir disso um entendimento 
teórico de nossa parte acerca da depressividade; contudo, ainda 
assim, essa compreensão teórica mantém-se aberta justamente 
porque sempre haverá a experiência vivida e única do sujeito com o 

qual iremos confrontar nossa concepção prévia. Tentando tornar 
mais clara nossa explanação, uma concepção fenomenológica da 
depressividade somente ocorre no interstício entre clínica e atitude 
teorética, na relação entre experiência presentada e atitude 
fenomenológica – que nada mais é que o próprio filosofar. 

Não seria de estranhar se nos assaltasse à mente a questão de 
saber qual é a relevância então de um trabalho teórico descritivo 
acerca de algo que dizemos somente ser passível de compreensão 
em sentido originário no acontecer da vivência com o fenômeno 
descrito? De outro modo: toda descrição exposta na presente 
escritura desse ensaio não fornece a compreensão vivida do 
fenômeno, o qual é justamente o que se tenta captar na forma 

escrita, então, dado que parece se propor a algo que não é possível, 
qual sua relevância? A questão é legítima, pois, conforme 
assumimos, a fenomenologia não é um paradigma hegemônico e, 
por isso, não estamos acostumados a essa perspectiva, gerando 

esses aparentes paradoxos. A relevância do trabalho fenomenológico 
– assim o entendemos – está em fornecer elementos compreensivos 
a quem quer que deseje pensar adequadamente problemas do 

                                                            
41 Ibidem, p.115. 
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mundo, do tempo e do corpo. E, para o fenomenólogo que possui 
compromissos com a psiquiatria clínica, esses elementos 

compreensivos  formarão um conjunto prévio de aspectos (que 
eventualmente poderão estar presentes ou não na experiência vivida 
com o fenômeno), formando uma espécie de – metaforicamente 
falando – “rede de pesca” conceitual a fim de “capturar” na 

compreensão mais facilmente o fenômeno do que seria se a 
experiência com o fenômeno fosse completamente original. É claro 
que, a cada vez que lançarmos nossa “rede conceitual”, ela será 
confrontada com o fenômeno e terá de atualizar-se justamente pelo 
inédito que sempre surge nos fenômenos.  

 O que se está dizendo, de certo modo, é a irrevogável 
condição originária dos fenômenos que não se deixam apreender 

completamente no arranjo teórico. Por isso mesmo, a atitude do 
fenomenólogo diante da depressividade acaba sendo o de uma certa 
“espera”. A ambiguidade do termo funciona adequadamente aqui: a 
espera no sentido de quem aguarda pelo insólito sem lhe acrescentar 
nada, assim como a espera no sentido da expectativa, da antecipação 
daquilo que emerge no fenômeno. Daí que a compreensão prévia de 
depressividade do psiquiatra tem de ser efetivada diante da 
experiência do sujeito deprimido, diante de sua depressividade. 
Captar no conceito esse evento exige que forcemos os limites usuais 
da linguagem cotidiana. Agora, é preciso destacar uma vez mais, 
essa metáfora da rede-conceitual, assim como a questão da 
relevância ou não da investida fenomenológica, pode levar o leitor a 

um engano: que a fenomenologia se reduz a um entendimento 
metodológico, onde ela funcionaria como uma fundamentação 
epistemológica de práticas científicas e, no caso de Tatossian, da 
psiquiatria. Embora Tatossian viu na fenomenologia uma maneira 

de ampliar a compreensão dos casos clínicos com que se deparou, e 
certas práticas ou métodos possam buscar algum enraizamento na 
fenomenologia, ela jamais e nem pode se esgotar nessas 
possibilidades do compromisso clínico. Ao contrário, a 
fenomenologia, como a entendemos, escapa a qualquer uso derivado 
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que dela possamos fazer, pois sua relevância se mostra na medida 
que ganhamos em compreensão – por isso mesmo que entendemos 

fenomenologia como equivalente à filosofia.  
A depressão somente pode ser adequadamente compreendida 

em sua depressividade, i.e., no modo de ser melancólico daquele que 
experimenta esse modo de ser (como já o dissemos de outra maneira 

acima). Tal condição implica que toda nossa operação descritivo-
fenomenológica permaneça sendo como uma espécie de “sombra” 
dessa experiência que solicita o encontro. Ao leitor, se possui a 
pretensão de captar o sentido vivo da depressividade, impõe-se por 
força dessa própria pretensão e da temporalidade do fenômeno que 
mantenha presente a condição de efetivação do sentido de 
depressividade: ser junto com o Outro. Essa é uma condição 

necessária para não retermos um conceito “morto” de 
depressividade. O neologismo ‘depressividade’ visa ser um termo 
indicativo do modo de ser no mundo da depressão sem, contudo, 
esgotar a singularidade com que cada sujeito a vivencia e expressa. 

 
À guisa de con-abertura42 (ou de como evitar uma conclusão 
impossível) 

 
Não poderíamos nesse breve percurso ensaístico pretender 

uma conclusão, principalmente tratando-se de uma posição 
fenomenológica e, secundariamente, porque a concepção de Arthur 
Tatossian sobre o problema da depressão inclui muitos aspectos 

sequer aludidos aqui. O que conseguimos nesse espaço textual foi 
mostrar alguns aspectos (que consideramos imprescindíveis) de 
como pode funcionar a opção pela fenomenologia dando lastro à 
clínica psiquiátrica em um de seus temas: a depressão. Esteve de 

fundo também, como orientação metodológica, a preocupação em 

                                                            
42 ‘Conclusão’, do lat. con+clusio, -onis, junto do fechamento, do que é encerrado, definido e acabado; 
daí que uma inversão dessa lógica poderia ser junto à abertura, con+apertura, -ae, ‘conapertura’. 
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como esse casamento entre fenomenologia e clínica psiquiátrica é 
possível, sem uma erodir na outra. 

Pudemos ver que a depressão em Tatossian é esclarecida pelo 
sentido de depressividade e de que esta se mostra como um bloqueio 
ou inibição da articulação de si-mesmo com o mundo, uma 
dificuldade de relacionamento vital com o mundo. A ação do sujeito 

perde em potencia vital e fica estagnada em um vazio que não 
fornece nem relevo e nem perspectivas no mundo. O sujeito perde a 
confiança fundamental de si-mesmo, retraindo-se, “murchando” 
diante do mundo. Nisso, a compreensão do corpo-próprio como 
mais que um mero componente entre outros, mas como o palco 
onde acontece toda a experiência vivida e a conforma em matizes 
singulares, apareceu como decisiva na abordagem fenomenológica 

da depressividade. A atmosfera que Tatossian alude é conjugada na 
trama intersubjetiva em que o corpo-próprio é o que primeiramente 
nos possibilita operar um “princípio de realidade”, para falar com 
Freud. Não há vazio nessa constituição quando saudável, mas uma 
constituição de atmosfera dada prioritariamente na díade materno-
ambiental, como descreveu Winnicott,43 que se dá pelo corpo e 
ganha desdobramentos de sentido no corpo materno, tanto quanto 
este se ressignifica ganhando novos sentidos para aquele que a 
vivencia. 

A experiência vivida da depressividade, para Tatossian, 
constitui-se como possibilidade na medida em que o sujeito perde a 
autoconfiança. Essa perda é anterior à depressão e é vivida como 

uma anestesia, uma imobilização, que pode vir ou não acompanhada 
de sentimentos como a tristeza. A experiência da depressividade é 
um modo de ser do não-poder ser, de um tempo vazio que sustenta 
uma incapacidade de ser. Como modo de ser, não se trata de um 

diagnóstico, mas um modo vital em sua totalidade. De certo modo, 
o que constitui a melancolia é condição de possibilidade do mundo 

                                                            
43 WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do 
desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artmed, 1983, pp. 48-9, 59. 
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humano. Claro que isso não significa uma ingênua romantização de 
uma debilitante forma de doença mental. A depressão não deve ser 

julgada como algo positivo ou que se devesse cultivar (como se fez 
no período do romantismo).44 Contudo, uma tonalidade afetiva 
melancólica faz parte dos modos de ser humano – abrindo nossa 
compreensão para outros aspectos da existência – e não se reduz às 

características doentias e incapacitantes da depressão, embora a 
fronteira seja difusa entre ambas. 

Quanto à relação entre olhar filosófico e clínico, percebemos 
que a atitude fenomenológica auxilia na compreensão 
psicopatológica dos movimentos de uma experiência vivida. 
Também fica claro que o trabalho clínico se torna mais complexo, 
sobretudo por uma dimensão ética que parece se impor ao adequado 

trabalho de compreensão do vivido do Outro. É preciso uma 
aproximação em “estado de espera” ao mundo existencial do Outro, 
um encontro propriamente dito, tanto para compreender a 
experiência alheia quanto para oferecer suporte ao Outro com que 
ele possa construir possibilidades novas de contato com o mundo. A 
depressividade, então, mostrou-se na imbricação entre teórico e 
prático, afastando a visão de diagnóstico rígido e oferecendo a 
possibilidade de tomar a experiência clínica como uma direção à 
compreensão do mundo vivido do depressivo. 
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La forma del sentido a través de la desesperación en 

Kierkegaard y Georg Lukács 
 

Elkin Fabian Martinez 
 
 
Introducción 
 

En 1849, Søren Kierkegaard, pública La enfermedad mortal o 

de la desesperación y el pecado, una obra que puede contener en 
cada una de sus letras un profundo significado especial y personal. 
Anteriormente, en 1847, Kierkegaard había publicado Las obras del 
amor, escrito que intentaba, ante las desdichas dejadas por las 
contradicciones inentendibles, reconciliar la existencia entera y 
realizar la potencia del amor que: “(…) es superior cuando une a 
iguales, pero se hace triunfador cuando iguala en el amor lo que 
antes era distinto”1. El cambio en la melodía es abrupto y el corazón 
estremecido pasa del amor a la enfermedad, del amor a la muerte y 
de la reconciliación a la desdicha de una desesperación que odia vivir 
desmembrada. 

Ahora bien, desde 1843, etapa de inicio de la producción 
continua y estructurada de Kierkegaard, hasta Las obras del amor, 
una lectura atenta descubre, en líneas generales, que el pensamiento 
de Kierkegaard es ascensional y armónico, un pensamiento que va 
de lo estético a lo ético-estético y de lo ético-estético a lo religioso-
ético-estético, de tal manera que se observa un «pequeño sistema», 

en cuanto parece mantenerse la continuidad de todo desarrollo 

                                                            
1 KIERKEGAARD, Søren. Migajas Filosóficas. Trad. Rafael Larrañeta. Madrid: Trotta, 1997, p. 42. 
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ganado con angustia y no mediante el cálculo de las prudentes 
mediaciones. Es en el intervalo entre 1847 y 1849, que ese «pequeño 

sistema» ve de frente la posibilidad de quebrarse y, como toda 
posibilidad que aún no es real, la angustia comienza a angustiarse 
por “nada”. El desarrollo de una existencia se gana con angustia y, 
con todo, es factible desesperar algún día por vivir una existencia 

angustiada o por alguna posibilidad inesperada nacida de la 
angustia. Sin escatologías del bien y del mal, sin las ilusiones del 
progreso, La enfermedad mortal es la obra clave que ya desde el 
subtítulo mismo busca ser Una exposición cristiano-psicológica para 
edificar y despertar. Sobre todo, despertar de aquella soberbia 
humana que piensa tener todo “bajo control” con dos aciertos al día.  

Incrustada en este contexto, es imposible que La enfermedad 

mortal no llame la atención ni haga el suficiente ruido para señalar 
cambios de rumbo en el devenir de un pensamiento. En su forma 
contrastante, el cambio señalado viene a ser la presencia de una 
negrura que se verte sobre el fondo luminoso del desarrollo y la 
trascendencia para truncar tales aspiraciones en una caída continua, 
pues ciertamente el desesperado “no sabe qué hacer” y las escasas 
ideas que le llegan en su asfixia le dictan que lo mejor es desaparecer 
y caer del fundamento de la existencia. La enfermedad mortal, se 
convierte así, en un mensaje agudo, en una advertencia y, sin temor 
a exagerar, en un grito exhortativo para no vender la vida a 
engañosas esperanzas. No en vano, se puede afirmar que: 

 

Con la experiencia de la desesperación el sufrimiento existencial 
alcanza una expresión contundente. Considero que esta es la 
reflexión última que el filósofo danés realiza en torno a la violencia 

del sufrimiento existencial. En su obra sobre El tratado de la 
desesperación o La enfermedad mortal Kierkegaard expone el 

horizonte final de un modo absoluto de sufrimiento interior2. 
 

                                                            
2 AGUILAR, Juan Francisco García. “Una mirada al dolor: la idea del sufrimiento existencial en el 

pensamiento de Sören Kierkegaard”, in: Scientia Helmantica, Revista Internacional de Filosofía, nº. 2, 
2013, p. 55.   
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Inmediatamente, el título de 1849: La enfermedad mortal o de 
la desesperación y el pecado, plantea una serie de dificultades que el 

lector anhelaría responder en las primeras páginas de la obra. En 
primer lugar, si el objeto de estudio es el suicidio, el lector se 
encontrará con la ambigüedad de que el suicidio en cuanto tal es 
replanteado y trasplantado en el concepto de la enfermedad mortal, 

lo cual implica ejecutar la bella exigencia crítica al decir “lo mismo 
de un modo distinto”3. En segundo lugar, acaece la imprecisión de 
no saber si los tres conceptos dados: la enfermedad mortal, la 
desesperación y el pecado, son uno y el mismo o si hay 
particularidades entre ellos: “¿En qué consiste, entonces, esa 
‘enfermedad mortal’ y por qué se puede hablar de ‘desesperación’ 
?”4. En cuanto a lo segundo, es posible responder que entre la 

desesperación y el pecado hay varias diferencias5. No obstante, la 
tesis de este escrito pretende dirigir la mirada hacia la unidad que 
tanto desesperación y pecado mantienen por cuanto existe la 
enfermedad mortal como encarnación crítica del problema del 
suicidio. El suicidio como enfermedad, sin así partes de la reflexión 
kierkegaardiana, no meramente al hecho mismo de “desaparecer”, 
sino también a sus variables representaciones en los diferentes 
estadios, sobre todo el del estético. Por tal razón, tanto la experiencia 
del propio Kierkegaard como la de Georg Lukács, hacen parte de esta 
reflexión, frente a las posibilidades y a las alternativas de un mundo 
cuya única salida emerge de estos dos conceptos después de 
experimentar la “nada”.  

 

                                                            
3 KIERKEGAARD, Søren. Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas. Trad. Nassim 
Bravo Jordán. México: Universidad Iberoamericana, 2009, p. 26. 

4 ROLDÁN, Alberto Fernando. “La influencia de Sören Kierkegaard en la teología de Karl Barth:  
dialéctica, desesperación y fe”. Teología y cultura, n. 10, vol. 15, 2013, p. 45.  

5 Principalmente, la diferencia magna señala que la desesperación no está en posesión de los conceptos 

cristianos como sí lo está el pecado. Lo cual exige revisar la diferencia hecha por Kierkegaard entre la 
cristiandad y el cristianismo. 
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1. La correspondencia esencial entre el suicidio y la enfermedad 
mortal 

 
Desde el prólogo, La enfermedad mortal no es ajena a la 

relación determinante del suicidio con la muerte que los distingue 
de cualquier apariencia y nerviosismo. En un entorno preparado 

para ver la muerte es su paso por el sepulcro, la categoría cristiana 
de lo edificante, de enorme valor para la fundamentación 
kierkegaardiana del amor, la fe, la verdad, la ética, en suma, de la 
interioridad, ahora se perfila en exclusiva a tratar con los hombres 
enfermos de muerte:  

 
Porque según la regla cristiana todo, absolutamente todo, ha de 
servir para edificación (…) Toda exposición cristiana tiene que 

guardar cierta semejanza con las explicaciones que el médico da 
junto al lecho de un enfermo; de suerte que no se necesita ser un 

experto en la materia para hacerse una idea de las mismas, 
atendiendo a la circunstancia perentoria en que se dicen.6 
 

Con esta semejanza, lo edificante es puesto a una máxima 
prueba. Si edifica, debe ser capaz de hablar con los enfermos y, en 
especial, con aquellos que yacen tumbados porque algo muy 
penetrante les consume sus ganas de vivir. No es descansar por una 
herida, es estar tirado y desgonzado porque una enfermedad 
carcome las fuerzas vitales. Para la muestra, Lázaro, el hombre que 
esperaba a Cristo en el lecho de su enfermedad y murió. Así pues, 

¿cómo hablar con alguien a quien toda la vida se le escurre? ¿Cómo 
lograr tener la atención de aquello que se vacía sin dejar nada? ¿Qué 
hacer cuando lo vivo ya no puede prolongarse ni siquiera en “un 
menor grado de ser”? Enfermar de muerte es la gran exageración, 
es el demasiado mucho (quid nimis) que arriesga la salud mínima 
para iniciar una conversación como cualquier otra cosa en el 

mundo: “Cuando se enferma el alma queda el vacío, el vacío interior 
                                                            
6 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal. Trad. Demetrio Gutiérrez Rivero. Madrid: Trotta, 
2008, p. 25. 
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que es imposible llenar y que desvanece poco a poco nuestro ser”7. 
No obstante, si lo edificante no quiere verse tejiendo en las nubes, la 

exigencia es total y clara: debe entrar en relación con los hombres 
que, concluido el tiempo para pensar, viven su mortalidad. 

Establecida la relación, las dificultades ciertamente no se 
pueden obviar y lo edificante debe saber cómo hablar a un 

agonizante. A toda costa, hay de esquivar la tentación de hablar 
como un “experto”, al cual, le persigue el infortunio de hablar sobre 
objetos que avanzan huérfanos de sus palabras y a quien la 
eternidad se le pierde en teorías que pasan por alto las miradas 
humanas que detienen el tiempo. No hay que ser expertos, tampoco 
ignorantes. Ni lo uno ni lo otro, simplemente una persona que pueda 
entender la peculiaridad de un enfermo mortal, su circunstancia 

perentoria.  
Esta circunstancia no es otra que la presencia de un enfermo, 

postrado en un lecho de muerte, cayendo continuamente sobre su 
mortandad: “deseo que los lectores caigan en la cuenta de que en 
todo este libro (…) la desesperación es considerada como una 
enfermedad, no como una medicina. Porque en realidad la 
desesperación es algo muy dialéctico”8. Su enfermedad es tan 
dialéctica, tan demasiado contradictoria, que si hay medicina es en 
el mismo sentido que hay distancias luz o medidas muy rápidas que 
acercan, por lo pronto, distancias inalcanzables para el hombre. Con 
la medicina a distancia luz, el enfermo es un enfermo seriamente 
mortal, de muerte. No es broma, lo edificante se expone ante una 

máxima prueba, pues, ¿qué hacer cuando lo vivo ya no puede 
prolongarse ni siquiera en “un menor grado de ser? Considerados 
como la enfermedad mortal, la desesperación y el pecado”9, son la 
negatividad más acendrada y riesgosa para las actividades humanas 

                                                            
7 ORDÓÑEZ, Edward Javier. “La condición humana: de la muerte y el suicidio. Una Lectura de la obra 
de Albert Camus”, in: Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 8, núm. 1, 2010, p. 191. 

8 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal, op. cit., p. 26. 

9 Ibidem, p. 103: “el pecado, pues, es la elevación de la potencia de la desesperación. (…) Por tanto, el 
pecado es aquello que: “los juristas podrían llamar o llaman la ‘desesperación cualificada’”.   
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en el mundo: “ser un desesperado representa una caída respecto del 
poder serlo; y tan profunda es la caída, como infinita la ventaja de la 

posibilidad. Por consiguiente (…) lo más elevado es precisamente no 
estar desesperado”10. En sentido estricto, el hombre desesperado es 
un “hombre caído”. Sin quedarle nada más, comienza el descenso, 
cae continuamente y el resultado es enfermar de muerte. Desesperar 

y pecar son más la negatividad que enferma la totalidad de la 
existencia y de la cual sería mejor decir que su posibilidad no se 
convirtiera en realidad, pues la cura estaría igualmente en el paso 
total y exagerado del ser al no ser.  

Hasta aquí, el intento de pensar el suicidio a través de la 
enfermedad mortal ha sido efectivo por cuanto ambos conceptos 
consideran su relación con la muerte de forma determinante. Sin 

quedar nada atrás, hay concentración infinita en el hecho de morir. 
Pese a lo anterior, para fijar una correspondencia esencial faltaría 
ese otro elemento descrito en la investigación de García Aguilar: “La 
OMS advierte que las tasas de suicidio van aumentando y esto ha 
provocado la clasificación de una forma peculiar de violencia, 
denominada por la OMS como violencia autoinfligida”11. Aunque la 
definición de “violencia autoinfligida” resulte ambigua, por cuanto 
la violencia no solo implica violencia de muerte, ha de aclararse que, 
en la situación del suicida, todas las formas de violencia 
emprendidas tienen como finalidad última la muerte. Tal violencia 
de muerte, ante todo, es autoinfligida. Con razones para despreciar 
la vida tal cual se presenta, la decisión anticipa la muerte y quedan 

hechizadas las fuerzas del destino. Para el suicida, morir es una 
urgencia, es el epicentro de su profundidad, la raíz de la cual mana 
la vida restante y desde la cual se abre paso la conquista de toda 
célula hasta convertirlo en el “hombre de la muerte”. Sin 

interventores externos, la muerte es suya, la muerte está en él y sin 

                                                            
10 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal, op. cit., p. 35. 

11 ROLDÁN, Alberto Fernando. “La influencia de S. Kierkegaard en la teología de K. Barth…”, op. cit., 
p. 55.   
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poder hablar más de “la muerte”, como algo indiferente a cada 
hombre, el hombre se autoinflige la muerte como explosión y 

detonante al mismo tiempo. 
El complejo deseo de morir, de querer la muerte, también se 

vivencia al interior de la enfermedad mortal, la cual, no es para el 
hombre “como otra cualquiera de las enfermedades que contrae, o 

como la misma muerte que es el destino común”. Por tanto, “el 
desesperar radica en el hombre mismo”12, “la desesperación es 
precisamente una autodestrucción”13. En este orden de ideas, 
desesperar no se vive como un padecimiento (passio), como algo 
que, en su sentido mayoritario, comporta la doble negatividad de un 
sufrimiento no compartido. No se entiende como ese concepto de 
enfermedades contraídas, en donde el paciente no quiso enfermar 

ni fue consiente del foco de su patología; tampoco es la angustia de 
esperar la muerte que “a todos nos llega” sin habernos llegado. La 
enfermedad mortal dista mucho de ser un desgarramiento entre 
fuerzas naturales y libertad humana. Mas bien, la mortalidad de esta 
enfermedad constituye para el hombre el gozo de una esperanza que 
divisa el enigmático horizonte más allá de la vida como el secreto de 
su corazón, como aquello que merece el sacrificio de sus ideales y 
acciones. Sin esperas y designios divinos, la muerte es para un 
enfermo mortal la esperanza que justifica la insurrección de los 
mortales para vivirse como mortales o, si se prefiere, es la ocasión 
donde “la muerte es esperada con más intensidad”14. En 
retrospectiva, cuando se habló de aquel hombre yaciente en su lecho 

de muerte, enfermo hasta más no poder, desprovisto de medicina, 
se hablaba de alguien enfermo por propia voluntad, de alguien que 
un día cualquiera alimento pensamientos mortíferos y estos 

                                                            
12 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal, op. cit., p. 36. 

13 Ibidem, p. 39. 

14 ORDÓÑEZ, Edward Javier. “La condición humana: de la muerte y el suicidio. Una Lect…”, op. cit., p. 
191.  
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progresivamente palidecieron su cuerpo, su entorno y sus relaciones 
con el mundo. 

Por tanto, explicada la enfermedad mortal como 
concentración infinita de su autodestrucción, se ha fijado una 
correspondencia esencial del suicidio con la enfermedad mortal que 
evidencia el interés de Kierkegaard por pensar esta clase de 

experiencia límite de la vida. A pesar de no usar el concepto de 
suicidio, la investigación de Rafael de Castro y Aline Grunewald 
destacan el hecho de que otros pensadores clásicos de la historia 
filosófica, como Albert Camus, encuentren en Kierkegaard un 
pensador, entre tantas cosas, del suicidio: “Camus dedicou uma 
fração significativa de O Mito de Sísifo compondo diálogos com 
Kierkegaard, fazendo-o o exemplo mais toante de suicida filosófico. 

O filósofo dinamarquês tornara-se exemplar por render-se 
estupefato – levado por intensa atração – ao fascínio incomensurável 
do irracional”15. Ahora bien, ¿cuál es la causa o el motivo para que 
la enfermedad mortal nutra como el suicidio el deseo de su 
autodestrucción? Para Kierkegaard, la cuestión está cifrada en la 
expresión: La desesperación es una enfermedad propia del espíritu; 
más específicamente, porque “El hombre es espíritu”16.  

Ser espíritu (Aand), guarda estrecha relación con ser una 
respiración (Aandedrættet): “Por eso, con el subsistir de la 
personalidad sucede como con la respiración – re-spiratio –, que es 
un continuo flujo de aspiraciones y exhalaciones”17. Sucede que el 
respirar no es solamente indispensable para el hombre, también, el 

acto implica realizar dos movimientos contrarios, un 
desprendimiento en la exhalación y una repetición en la aspiración. 
En un primer momento, aspirar denota que el hombre se llena de 
vida, rebosante goza de la continuidad, permanece en él, se 

                                                            
15 LINS, Rafael de Castro; GRUNEWALD, Aline Leite. “O rosto divino do Absurdo – do suicídio de 
Kierkegaard”, in: Revista FronteiraZ, n° 20, 2018, p.230.  

16 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal, op. cit., p. 33. 

17 Ibidem, p. 62. 
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mantiene en sí mismo. En un segundo momento, exhalar implica 
quedarse sin aire, desprenderse de sí mismo y, con más 

profundidad, supone ir hacia su muerte, a la muerte por asfixia. Sin 
ser estáticos, estos momentos se experimentan en una relación 
articulada que constituye el proceso y desarrollo del hombre. 
Exhalar y aspirar, desprenderse y repetirse, porque dadas las 

condiciones “repetir lo mismo también significa cambiar bajo las 
condiciones que se han vuelto difíciles”18.  

 
2. La conciencia desdichada: un acercamiento entre 
Kierkegaard y Georg Lukács 

 
En 1984 salió a la luz una de las obras más enigmáticas de 

Ágnes Heller, se trataba de La Crítica a la Ilustración. Esta obra 
compone, además de la crítica de los umbrales del progreso de la 
Modernidad, una serie de capítulos que versan sobre algunas 
consideraciones de los estadios ético y estético. Más ligados a las 
experiencias íntimas de Kierkegaard y Georg Lukács. En ese sentido, 
no podríamos afirmar, con mayor certeza y precisión, que esta 
crítica a la Modernidad se tratara de una crítica o comentario 
estrictamente político – al menos no como lo aborda, aunque su 
trasfondo al final sea considerado de tal modo. Dentro de esta serie 
de análisis planteados por Heller, hemos de considerar de manera 
inmediata dos cuestiones importantes: la primera y sobre la que 
trataremos en este capítulo, está ligada a la experiencia “religiosa” 

de Kierkegaard, autor por el que Heller ha tenido cierta empatía e 
interés académico. Aquí, habremos de detenernos en la experiencia 
que Kierkegaard vivenció con el que sería el amor de su vida: Regina 
Olsen.  

Esta experiencia, hizo que ciertos principios sobre la propia 
convicción y estilo de vida en Kierkegaard atravesaran por una 
especie de “crisis”. Al contemplar el valor de la existencia a partir de 

                                                            
18 KIERKEGAARD, Søren. Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas, op. cit., p. 286. 
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los tres estadios reconocidos por el danés, tanto la experiencia 
estética como la experiencia ética, no era aquello que realmente 

correspondía a su “propósito” existencial. El amor por Regina, que, 
sin duda, le tocó en lo más profundo de su alma, fue para él la 
experiencia y quizá el goce más determinante de su vida. 
Paradójicamente, Kierkegaard, en ese punto y tras tener absoluta 

certeza sobre lo valioso que sería para él emprender su propio 
camino, su propia obra que, ciertamente no pertenecía ni al estadio 
ético, sino a lo religioso, tuvo que elegir lo “uno o lo otro, pero nunca 
los dos, elegir ambos era imposible”19.  

Así, con Heller, podemos ver de principio el destino de una 
conciencia desdichada, su “división” a partir del estadio estético y el 
intento kierkegaardiano por unificar esta conciencia, siendo para él, 

en palabras de Heller, una posición no posible de lograr. Al seguir 
de cerca este recorrido de la paradoja existencial, Heller, a diferencia 
de Kierkegaard, mantendría una postura opuesta. Esa posición en la 
que la conciencia en el estadio estético se torna como una 
“separación” de sí misma, logra conciliarse y unificarse 
adentrándose en el estadio ético: en el matrimonio. Con todo, sigue 
de manifiesto la creación kierkegaardiana de su relación con Regina, 
intentando comprender y pensar en todas las posibilidades de tan 
“valiosa” experiencia. Este análisis sobre Kierkegaard parte de tres 
distinciones importantes, la conciencia desdichada cobra conciencia 
de una carencia de hogar a través de un primer estadio, en el cual se 
configura todo lo estético. La segunda distinción, experiencia que 

ciertamente Kierkegaard vivenció y renunció, es la del estadio ético 
“como puente” para elevar su sentido al estadio religioso, es decir, a 
la trascendencia: el tercer estadio. 

En este mismo contexto, la segunda cuestión tiene que ver con 

el naufragio de Georg Lukács tras el suicidio de su amiga Irma 
Seidler. Estas dos experiencias reconfiguraron tanto para 
Kierkegaard como para Lukács, una recreación de la relación que 

                                                            
19 Ibidem. 
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“consiste en la experiencia de las posibilidades (…)”.  Estas 
posibilidades es lo que Lukács – y Kierkegaard de algún modo – 

pensó [pensaron y vivieron] (y vivió) conforme a las normas de la 
conducta platónica. Estas posibilidades son ensueños, visiones 
racionales, “lo que puede ser si, ‘de lo que pudo ser si’”20. No es 
casualidad que Heller haya marcado este orden de análisis. La 

fenomenología de la conciencia desdichada en La Alternativa de 
Kierkegaard no meramente fue esa creación trascendente que este 
dio a su relación con Regina Olsen. Fue, también, una especie de 
forma que configuró la propia experiencia de Lukács en su duelo y 
desesperación, por reinterpretar los acontecimientos que llevaron a 
su amiga Irma al suicidio. Significó, para él, una especie de 
alternativa cuyas posibilidades involucraron algo más que el mero 

hecho de comprender los motivos que llevaron a su amiga [amada] 
a cometer semejante acto; se desplegó un horizonte incomprensible 
al mismo tiempo que intentaba darle un adecuado orden a su propia 
vida y a su “armónica” existencia. Es así como para 1912, sale a la 
luz uno de los trabajos menos conocidos del joven Lukács, se trataba 
De la pobreza del espíritu. Este trabajo, según Heller, es uno de los 
documentos más importantes del joven filósofo, pues en él, Lukács 
piensa el final del conflicto de la vida y la obra – aquello que, de cierto 
modo, Kierkegaard intentó reconciliar a través de la teoría de los tres 
estadios –; conflictos que abarcan la naturaleza filosófica de la ética 
o estética. Habrá, entonces, que mantener estas dos experiencias 
ligadas al conflicto existencial por conciliar tanto la vida con la obra 

como la obra con la propia trascendencia.  
 

2.1. Kierkegaard: la desesperación como intento de unificación 
 

El hombre desesperado es un hombre “caído”. Ciertamente, 
la desesperación es una enfermedad; es la destrucción de la propia 

                                                            
20 HELLER, Ágnes. Crítica de la Ilustración. Trad. Gustau Muñoz y José Ignacio L. Barcelona: Ediciones 
Península, 1984, p. 179. 



78 | Ensaios sobre a Depressão 
 

existencia. O, si se quiere decir de otro modo, la desesperación es la 
cancelación por el interés propio de la vida y del mundo. El hombre 

desesperado se encierra sobre sí mismo intentando encontrar 
consuelo y refugio en su memoria. Así reconstruye y da sentido a su 
propio duelo: configurando su propio mundo, un mundo cuyas 
posibilidades están sujetas a su “absoluta voluntad”. La posibilidad 

es el horizonte de comprensión, creación y unificación propiamente 
hablando, de la desesperación. Desesperar, en ese sentido, es crear 
una alternativa, es originar una abertura cuyas posibilidades sean 
suficientes para reconstruir un “mundo”. 

Fue, ciertamente, la desesperación el concepto que marcó la 
vida de Kierkegaard. Esta desesperación estuvo bien o mal, marcada 
por una joven de 15 años – Regina Olsen –, quien sería no 

meramente el amor de su vida, sino también su musa inspiradora, 
en cuya imagen y experiencia guardó y engendró, no solo la 
destrucción de su “propio mundo” sino que, también abrió la 
posibilidad alterna de uno nuevo. Luego de enamorarse de esta 
joven y contraer matrimonio, Kierkegaard – dice Heller –, rompe el 
compromiso. Se ha dicho, así, que la causa inmediata de semejante 
hecho fue la incapacidad de Kierkegaard por llevar o asumir la vida 
matrimonial, por un lado y, por otro, porque no quiso hacer de su 
amada partícipe de su duro y penoso camino21. 

Este “penoso” camino en Kierkegaard, no es otro que el de las 
dos actitudes desarrolladas un poco después en La Alternativa: la 
actitud estética, por un lado, y la actitud ética por otro22. En este 

punto y a raíz de sus previas reflexiones a partir del enamoramiento 
y matrimonio contraído con su amada, Kierkegaard se vio obligado 
a decir para sí mismo “si realizar en la vida ‘su obra’, realizar en la 
‘forma de vida estética’ su personalidad, o dar la espalda a la vida y 

elegir la transcendencia. Elegir los dos, era imposible”. Esta 
imposibilidad está ligada a su propia concepción del mundo, al 

                                                            
21 Ibidem, p. 136. 

22 Ibidem. 
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pensamiento sobre el cual estaría poniendo todo su esfuerzo. Hay 
que recordar que el mundo en el que Kierkegaard estaba pensando, 

era el mundo del individuo burgués, cuya característica es la de la 
individualidad desdichada. En ese sentido, la orientación y objeto de 
pensamiento estuvo ligada a tres estadios de lo que se llamaría la 
conciencia desdichada. El estadio estético cuyo amor es el erotismo 

(inmediato y reflexivo), el estadio estético cuyo amor es elevado al 
matrimonio, ese amor que se realiza en la vida burguesa y, 
finalmente, el estadio religioso, cuyo amor está en dirección a Dios23. 

De esa forma, el individuo desdichado puede atravesar tres 
estadios en La Alternativa. Aunque, para Heller, Kierkegaard 
meramente desarrollaría en esta obra dos estadios detalladamente: 
el estadio estético y el estadio ético. Asimismo, alega sobre el hecho 

de ser una obra construida bajo numerosas incógnitas. Sin embargo, 
dejando de lado este hecho y volviendo tanto a la experiencia de 
Kierkegaard marcada por el amor hacia Regina como a los estadios 
teóricamente desarrollados en La Alternativa, habremos de 
encontrar al amor como esa instancia que simboliza a las relaciones 
humanas. Pero, no es meramente simbolizar sobre lo que el amor 
hace referencia, también constituye de manera determinante la 
conciencia desdichada, a saber, su dualidad24. La dualidad a la que 
aquí nos hemos referido, comienza en lo estético. Está dualidad 
queda marcada por la desesperación, en cuya consecuencia está el 
hecho de que la conciencia desdichada se relacione con el mundo 
(responsabilidades, lo ético) y quiera realizarse en él. 

Ante este paradójico hecho, es decir, que a diferencia del 
mundo poético donde el autor puede crear sus propios héroes y 
construir tanto personajes como historias, queriendo así configurar 
su fin proyectado, pues tiene y ejerce un poder sobre sus criaturas, 

en el mundo real las cosas mudan radicalmente. Cuando esta actitud 
fracasa en la vida – dice Heller –, y el artista (en cuyas manos yace 

                                                            
23 Ibidem, p. 141. 

24 Ibidem. 
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el poder de proyectar, destinar, crear, seducir, “obligar” y 
reconfigurar) tiene que vérselas no con sus propias criaturas sino 

con hombre de carne y hueso, esa actitud resulta sub-moral (razón 
por la que Kierkegaard describe ese problema en el estadio pre-
ético), porque en la vida los hilos de la responsabilidad ética lo 
enlazan a uno con otros hombres y estos se enlazan entre sí. Esta 

pura actitud estética lleva a poner entre paréntesis la 
responsabilidad ética25. Así, ante el relacionamiento con el mundo y 
su querer realizarse en él de la conciencia desdichada, Heller lo 
manifiesta de la siguiente manera: 

 
El resultado es la destrucción de la otra persona, la aniquilación del 
Otro, y al mismo tiempo, la permanencia de la desdicha del 

individuo activo. No es, por eso, casual que aquí se cierre el estadio 
estético y que se presente la necesidad de superar este estadio y de 

superarlo por las vías de la ética. La aniquilación del Otro puede 
conducir a la desesperación, y la desesperación es -como sabemos- 
el pórtico del estadio ético. Esta es la causa por la que Juan, el 

seductor, es manipulador26. 
 

Aquí se nos presentan dos cuestiones que llevan al mismo 
punto, esto es, al segundo estadio desarrollado por Kierkegaard: en 
primer lugar, la desesperación como la puerta conductora al estadio 

ético y, por otra parte, la referencia kierkegaardiana de Juan, el 
seductor. Estas dos cuestiones, aunque parezcan ser diferentes, en 
realidad son una y la misma. Queremos decir, entonces, que Juan el 
seductor está, precisamente, en lo pleno del estadio estético, por 

tanto, es conciencia desdichada. Cuando Juan toma conciencia de la 
carencia de un hogar, de una autenticidad de su vida en relación con 
el mundo, pero con el mundo subjetivo no constituye la felicidad, 
sino la desdicha. “La conciencia desdichada en el estadio estético 
crea, pues, su pequeño mundo subjetivo y responsable y lo enfrenta 
a ese estado del mundo en el que reina la mezquindad. Pero este 

                                                            
25 Ibidem, p. 156. 

26 Ibidem, p. 157. 
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regreso al sujeto no constituye su felicidad sino su desdicha”27. En 
este punto, dice Heller, el sujeto se halla alineado y se siente mal en 

esta alineación. La vida enfrentada a la objetividad no se concibe 
como la vida auténtica sino, como una vida vacía, no auténtica. 

No existe, por lo demás, una autenticidad arraigada de pleno 
al estadio estético. El sujeto cuya conciencia aún no se percibe a sí 

misma desdoblándose y percatándose de su carencia objetiva, no 
está todavía en disposición de abandonar su estadio y avanzar en la 
alternativa. Esta alternativa vista desde lo estético es concebida 
como una desazón en cuanto a su resultado final. La conciencia 
desdichada debe percatarse de sí misma, de otro modo, es casi 
imposible avanzar a través de La Alternativa. Esto se debe, 
precisamente, a que en este punto del estadio estético la vida no 

expresa alternativas, más bien carece de ellas o, dicho de otro modo, 
el estadio estético no tiene alternativas reales. 

 
¿Cómo suena esta alternativa desde la posición del estadio 

estético? “Si te casas, te arrepentirás; si no te casas, también te 
arrepentirás. Te cases o no te cases, lo mismo te arrepentirás. 
Tanto si te casas como si no te casas, te arrepentirás igualmente. 

Si te ríes de las locuras del mundo, lo sentirás; si las lloras, también 
lo sentirás. Las rías o las llores, lo mismo lo sentirás… Este es, 

señores, el resumen de toda la sabiduría de la vida”. La alternativa 
en este estadio no expresa alternativas reales. (…)  
Sea lo que fuere lo que elijamos, el resultado es el mismo. (…) La 

vida de las alternativas – y el dolor y la melancolía que la 
acompañan – brota de un mundo en el que el individuo desdichado 
toma conciencia de su propia carencia de hogar. De esto 

Kierkegaard no deja duda alguna. La secuencia de las reflexiones 
se sigue de tal manera que las que aluden al estado del mundo 
objetivo se turnan con las que expresan el estado de ánimo de la 

subjetividad. Es como si oyéramos las palabras de Attilia József: 
“Aquí adentro el sufrimiento; allí afuera la explicación.” 

Kierkegaard no describe este estadio del mundo objetivo como 

                                                            
27 Ibidem, p. 145. 
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perverso (con lo perverso se puede luchar), sino como monótono, 

conforme y mezquino28. 
 

Hemos dicho que, la conciencia desdichada delimita cualquier 
alternativa, es decir, reduce el sentido real de la propia existencia. 
Cualquiera que sea lo que el sujeto desdichado reconfigure para sí 
mismo, habrá de retornar sobre su propia conciencia: lugar, cuya 

plena autenticidad no se encuentra en su propia subjetividad como 
negación del mundo objetivo, siendo obligada a enfrentarse con el 
mundo real y a avanzar a través de las posibilidades de esta 
alternativa. Esta alternativa produce una dualidad, cuya 
característica es la desesperación. Es, para el sujeto desdichado, 
necesario unificar la conciencia. La desesperación, hemos dicho, es 
el pórtico para el estadio ético y, es en este estadio que, a diferencia 

de lo estético, se asume no meramente una responsabilidad, sino 
que, también se logra unificar la conciencia. Esta unificación para 
Kierkegaard resultaría inútil. No es de extrañarnos que, estas 
reflexiones hayan sido su punto determinante en la realización de 
su obra. 

La unión con el otro en Kierkegaard representaría la 
conciencia unitaria – dice Heller –, que se encuentra con la esencia 
de sí misma y con la esencia de la genericidad. Pero este intento es 
inútil pues la escisión de la conciencia en dos es ya insuperable29. 
Esto se debe a que, el amor del primer estadio todavía no significa 
relación humana. En el erotismo el otro es mero objeto. Y, por otra 

parte, el amor del tercer estadio ya no significa relación humana; 
pues el objeto de amor para este caso es Dios. Así, y como 
correspondencia a la propia vivencia de Kierkegaard a través de la 
alternativa de los tres estadios, habremos de llegar a la relación 

humana auténtica, que se da en el estadio ético. Este es el estadio en 
el que la conciencia hace realmente el intento de poner fin a su 

                                                            
28 Ibidem, p. 144. 

29 Ibidem, p. 141. 
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propia dualidad y, al mismo tiempo, de ganar su esencialidad, la 
esencia genérica. El fracaso de este intento lleva luego a la 

resignación. Heller en este punto contraria a Kierkegaard. Para ella, 
esta unificación no es de carácter inútil, pues la alternativa en cuya 
posibilidad se funda su unificación, queda consignada en el 
matrimonio. Sin embargo, Heller mantiene conciencia del por qué 

tanto Kierkegaard como Lukács, no meramente reconfiguran su 
experiencia, sino que idealizan y crean su propia historia a partir del 
sentimiento. 

Esto último queda consignado por Kierkegaard a través de su 
obra. Este camino: arduo, desesperado, desgraciado, desdichado y 
prometedor, inmortalizó de algunos modos, su sentimiento por 
Regina. El hecho real es: la verdadera Regina olvidó a Kierkegaard, 

se casó con un nuevo amor y fue feliz. Pero, según Kierkegaard, la 
Regina imaginada nunca se casó, nunca lo olvidó, es más, nunca fue 
feliz. Esto es porque en la imaginación de Kierkegaard, Regina se 
convierte en la representante de la conciencia desdichada30. 
También sucede en gran parte con Lukács, como veremos más 
adelante. Él, al igual que Kierkegaard, crea y recrea su historia o, la 
historia de Irma a través de la suya. Esta necesidad le es prominente, 
es impulsado a través de lo que ella significó, reconfigurarlo e 
inmortalizarlo. 

 
2.2. Georg Lukács: la forma del sentido 

 

La “vida de la obra” en Lukács, comienza a partir de 1910 y 
para 1912 surgen sus primeros frutos. En el transcurso de estas dos 
fechas acontecieron dos cosas importantes: para 1910, se suicida 
bajo circunstancias existenciales poco probables y desconocidas, su 

querida y amada amiga, Irma Seidler. Esta trágica noticia que 
cambiaría completamente el rumbo de los escritos del joven Lukács 
al igual que su propia vida, fue recibida por un periódico, tras su 

                                                            
30 Ibidem, p. 152. 
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instancia en Florencia. El segundo aspecto, tiene que ver con este 
primero. A partir de semejante noticia, Lukács, dos años después del 

suicidio de Irma, publica una de las obras más importantes y poco 
conocidas: De la pobreza del espíritu31. La muerte de su amiga había 
dejado un vacío enorme en Lukács, provocando una consternación; 
habida cuenta de que, en su conciencia estaba el hecho de poder 

evitar la muerte de su amada. “El diálogo acerca de la Pobreza del 
espíritu es una expresión directa de esta consternación y de esta 
autorreflexión; de aquí el cuño subjetivo del trabajo. Es una 
confesión personal”32. 

El sentimiento de impotencia, desesperación y, al mismo 
tiempo de resignación, llevaron al joven Lukács a vérselas con lo que 
ya no podía remediarse. Ya no estaba en sus manos poder cambiar 

las cosas; aun cuando el sentimiento de culpa o la conciencia de 
poder evitar semejante hecho, sí permanecieran en él. Es claro, 
Lukács estaba implicado en algo, su conexión con los 
acontecimientos se desdobló sobre él. Este no era ese tipo de 
sentimientos que se ven descubiertos bajo circunstancias cotidianas. 
No se trataba del sentimiento que proviene de gozar del sol, de sentir 
hambre, sino que, implica algo más profundo que eso33. La 
alternativa para Lukács estuvo sujeta a la visión kierkegaardiana: 
recrear su relación con Irma Seidler. Esta recreación, al igual que en 
Kierkegaard, está sujeta a las posibilidades. Aunque las 
circunstancias fueron distintas, su objetivo no lo es, no del todo. 
Kierkegaard buscaba la trascendencia de su obra y con ella, la de su 

                                                            
31 HELLER, Ágnes. Crítica de la Ilustración, op. cit., p. 215. 

32 Ibidem, p. 215. 

33 Heller, en su Teoría de los Sentimientos hace un análisis fenomenológico sobre la cuestión: ¿qué 

significa sentir? Este examen no resulta nada simple, todo lo contrario. La complejidad que conlleva a 

responder semejante pregunta surge de su primera premisa: sentir significa estar implicado en algo. 

Este “algo” varia y atraviesa unos estadios de complejidad e intensidad del propio sentimiento, por 
tanto, al ir directamente a la obra, se podrá notar no meramente lo anterior, también se puede hacer 

un mejor acercamiento a los estados de negación del propio Lukács. (HELLER, Ágnes. “Fenomenología 

de los sentimientos. ¿Qué significa pensar?” in: Teoría de los Sentimientos. México, DF: Editorial 
Fontana, 1993). 
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relación con Regina. Lukács, por su parte, buscaba, en primer lugar, 
lidiar con la mala conciencia tras el suicidio de su amiga. Por otra 

parte, inmortalizar su relación a partir de su propia creación. Irma, 
se convirtió en su todo y al mismo tiempo en la nada. 

 

“Kierkegaard – escribe Kassner – creó su relación con Regina Olsen 
y si un Kierkegaard crea su vida no lo hace tanto para ocultar como, 

más bien, para articular la verdad”. Si Lukács creó y recreó una y 
otra vez su relación con Irma Seidler, no lo hizo para ocultar, sino 
también, a su vez, para articular la verdad, porque tenía una 

verdad que no le implicaba sólo a él, que no era dolorosa o hermosa 
sólo para él. 
Al soñar y pensar hasta el final en las “posibilidades que representa 

Irma”, no imaginaba las contingencias que podían derivarse del 
encuentro “accidental” de dos entes “accidentales”34. 
 

Esta articulación de la verdad por la que Lukács le había 
“apostado” su vida y obra no era otra que a comprender las razones 
del suicidio de su amiga. Las razones siempre le fueron importantes, 
pues allí se configuraba el hecho de poder hacer algo por ella, de poder 
impedir su suicidio y ayudarla. Con el desafío hacia la muerte de Irma, 
no meramente se fue su vida corpórea, también la de Lukács, quien, a 
pesar de la distancia y el tiempo, seguía enamorado de ella. En acerca 
de la Pobreza del espíritu, Lukács opta por la figura del héroe en la obra 
literaria, donde intenta reinterpretar las cartas que a menudos le 
escribía Irma. Uno de estos postulados – dice Heller –, es la soledad 
existencial del hombre, la imposibilidad de encontrar el camino de 

“alma a alma”, de ayudar al otro35. Esta imposibilidad es la que 
“deforma” su héroe literario y que, a pesar de ello, intenta reconfigurar 
a través de lo más profundo de esta correlación. 

 

El héroe dice: “No escuchaba la fuerte voz de su silencio pidiendo 
ayuda. Me atenía al tono alegre y vital de sus cartas. Por favor, no 

me diga que no podía saberlo. Tal vez sea cierto. Pero debería 

                                                            
34 Ibidem, p. 180. 

35 Ibidem, p. 217. 
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haberlo sabido”. ¿O es que ese camino existía? El héroe sigue 

creyendo que existía, pero no para él: la gracia de los buenos: “Su 
silencio hubiera resonado por encima de los países que había entre 
nosotros si me hubiese sido dada la gracia de la bondad”. 

La mujer, “contrapunto” de la conversación, es “buena” en el 
sentido en que el héroe entiende la “bondad”36. 
 

Lukács no concebía ningún hecho más que el que Irma 
estuviese bien. El joven Lukács nunca vio más allá de lo que quería 
saber, leer, oír o imaginar. No en vano, en El alma y las formas 
escribe: “hay vivencias para cuya expresión sería demasiado incluso 
el gesto más sencillo y comedido, y al mismo tiempo sería demasiado 
poco; hay preguntas cuya voz suena tan bajo que para ella sería 
grosero ruido el sonido del más silencioso acaecer”37. Sin embargo, 
más allá de este atenuante hecho, también estaba el amor 

incomprensible de dos almas o, dicho de otro modo, dos formas de 
amor completamente distintas, que no encajaban dentro del 
contexto real-social de Lukács y de Irma. El mundo de las 
convenciones era ciertamente distinto para los dos; ese mundo en 
donde cuyo gesto es inequívoco, transparente, inteligible. 

El 24 de mayo, Lukács anota en su Diario [de 1910] que todo 
vínculo con Irma se había roto, porque solo ella era el vínculo. Ella 

lo era todo. Todo. Todo. Todos sus pensamientos eran flores que le 
ofrecía y eran su alegría y su vida: eran para Irma, quien tal vez al 
verlos se alegraba de ello. A partir de ese momento no se trataba de 
si ella necesitaba del joven o no. Cuando alguien alberga ese 

sentimiento por alguien – escribe Lukács – debe estar dispuesto. 
Deberá esperar en el umbral, solo de esta manera podrá ser digno 
de lo que siente, solo a través de esa manera podrá merecer el 
derecho de ser humano. He perdido mi derecho a la vida38 – pone 
de manifiesto. Estas líneas ya constaban en Lukács un “conflicto” 

                                                            
36 Ibidem. 

37 LUKÁCS, György. El alma y las formas. México: Grijalbo, 1985, p. 23 

38 HELLER, Ágnes. Crítica de la Ilustración, op. cit., p. 186. 
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convencional del amor. Solo le respetaba esperar, interpretar, vivir 
y esperar por el gesto incomprensible de su querida amiga. 

En el mundo de las convenciones, todo gesto, apretón de 
manos, una carta, una velada o un baile, tiene su propio significado. 
Heller, examina este punto convencional en la relación que 
mantenía Lukács e Irma o, relación que tal vez era mantenida 

meramente por el joven Lukács. Heller no duda en afirmar que el 
significado de los gestos individuales – por ejemplo – está regulado 
por las instituciones y las costumbres. Si el gesto es sincero, no 
puede ser malinterpretado; la única fuente del mal-entendimiento es 
el engaño, pero el engaño también tiene su fuente de conocimiento 
de sus gestos. Esta es la razón por la cual, en el mundo de las 
convenciones todo gesto es inequívoco39. Y, como el mundo de 

Lukács y el de Irma no compartían sus mismas convenciones y 
costumbres, su significado de gestos podría aparecer de manera 
extraña, incluso, así se puede leer en las notas del Diario de Lukács. 

A diferencia de Lukács, Kierkegaard no participada del mundo 
de las convenciones. Su psicología – afirma Heller – no era 
convencional. Pero en su acercamiento y alejamiento con Regina se 
sirvió de estas, es decir, del conjunto de convenciones y de costumbres 
de su tiempo y contexto; pues se comprometió con Regina Olsen y 
rompió ese compromiso que había adquirido. Con Lukács, el mundo 
de costumbres le mantenía sujeto a otro tipo de inequívocas 
interpretaciones de gestos, tonos y gravedades de cada sonido 
engendrado, en una palabra. Al mismo tiempo que Irma. Dos entes 

que se unen accidentalmente y que pueden mantenerse extraños a sí 
mismos en su “unificación”. Con clara certeza, Lukács escribe: 

 

Hay, pues, vivencias que no podrían ser expresadas por ningún 
gesto y que, sin embargo, ansían expresión. Por todo lo dicho sabes 

a cuáles me refiero y de qué clase son: la intelectualidad, la 
conceptualidad como vivencia sentimental, como realidad 
inmediata, como principio espontáneo de existencia; la concepción 

                                                            
39 Ibidem. 
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del mundo en su desnuda pureza, como conocimiento anímico, 

como fuerza motora de la vida. (…) Cuando el hombre vive una 
cosa así, todo lo externo de él espera en rígida inmovilidad la 
decisión que aportará la lucha de las fuerzas invisibles, inaccesibles 

a los sentidos. Todo gesto con el que el hombre pudiera expresar 
algo de ello falsearía su vivencia si no subrayara irónicamente su 
propia insuficiencia y se aboliera así en seguida a sí mismo40.  

 

Para Lukács e Irma, todo era inauténtico. El hogar, sus 
costumbres, sus instituciones. Los dos se sentían extraños y, sin 
embargo, el sentimiento se mantenía fuerte. Tanto así que, el joven 
tuvo que reconstruir los acontecimientos a partir de su propio duelo. 
Todo lo que era Lukács, era lo que significa Irma, su amada amiga. 
El amor hacia ella perpetuó en lo más profundo de su alma, incluso 
cuando no tenía sino una certeza: que ella lo era todo, todo para él. 

La pregunta a la que, sin duda, varias veces Lukács se vio enfrentado 
a responder y con poca claridad o certeza, fue ¿qué significaba amar 
para Irma? O, puesto de otra manera y a través de su propio mundo, 
¿cómo se pueden interpretar los gestos de sus convenciones? 

 
Conclusiones generales 

 
En secuencia con el cuerpo del anterior texto, habremos de 

decir que el hombre es espíritu, (Mennesket er Aand) es significar su 
condición de hombre contradictorio, de hombre sufriente, en cuanto 
le atañe la negatividad por la cual “una cosa nunca deja de ser su 

contraria”41. Desde su misma estructura, el hombre es una síntesis de 
cuerpo y alma, de un cuerpo con potencial para herir la reflexión del 
alma y de un alma necesitada del cuerpo para no morir en la tristeza 
del recuerdo. En tanto síntesis de tiempo y eternidad, el hombre es un 
fantasma que desaparece al instante de la eternidad y, con todo, la 
eternidad requiere del instante para cambiar el destino de las culpas 

                                                            
40 LUKÁCS, György. El alma y las formas, op. cit., pp. 23-24. 

41 KIERKEGAARD, Søren. La enfermedad mortal, op. cit., p. 51. 
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humanas.  Como síntesis individual y general, cada hombre guarda 
algo privado lejos del pueblo insensible y, no obstante, el pueblo 

necesita de ese corazón privado para conformar los estados y 
gobiernos. La descripción podría seguir sin terminar, pero lo esencial 
está en entender que el hombre, sin dejar de ser una cosa contraria, 
es una síntesis, una relación que vive desmembrada entre una guerra 

de fuerzas opuestas. Esto explica que los hombres pasen la mayor 
parte del tiempo huyendo de sí mismos, pensando en todo menos en 
cada uno ¿la razón? Porque han atisbado llevar consigo el 
sufrimiento, la inquietud de la contradicción. Al igual que Sócrates, el 
cual “no sabía a punto fijo si era un hombre o un monstruo aún más 
variable que Tifón”42, los hombres viven al pie de un detonador. Su 
ideario máximo de la felicidad se funda en un método tan violento 

como el “dominio propio” y en un método tan temeroso como el “arte 
de la prudencia”, pues viven a expensas de que un fuerte estruendo, 
la rebelión exagerada del ser al no ser, desbarate sus vidas: “ne quid 
nimis [nada en demasía]. Esta sentencia es la summa summarum de 
toda la finita sabiduría mundana”43. 

Por otra parte, esta síntesis que constituye al hombre como 
fantasma que se desvanece en la eternidad, fue el conflicto que 
Kierkegaard intentó superar a través de La Alternativa en donde 
claramente presenta sus tres estadios y la creación de la relación con su 
amada Regina; así como también la de Georg Lukács, un joven 
simpatizante por las obras del escritor danés a causa de su experiencia 
no muy separada a la vivida por este. Las relaciones son muy próximas, 

aunque al mismo tiempo distantes y un tanto paradójicas. El reto de 
estos dos pensadores giró entorno de crear y de dar vida a sus propias 
obras. Pero, esa vida ya no era la vida común, la vida que se desvanece 
a través del tiempo, sino la vida que estaba sujeta al sentido más elevado 

de la propia existencia: el amor por sus compañeras. 
 

                                                            
42 KIERKEGAARD, Søren. La Repetición, op. cit., p. 94. 

43 KIERKEGAARD, Søren. Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas, op. cit., p. 406. 
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O vazio existencial e a vontade de sentido 

em Viktor Frankl 
 

Fabian Sichonany Samuel 
 
 
Introdução (gênese da questão) 
 

O que parece ser um ponto de concordância na sociologia, que 

se afirma justamente no período moderno, são os valores que 
começam a se afirmar no período e o tipo de individualidade que 
nasce dos escombros do antigo regime. Giddens define a 
modernidade como uma organização social e um estilo de vida que 
começou a surgir na Europa em meados do século XVII e que, 
posteriormente, estendeu-se a todo o mundo. Hoje, século XXI, 
muitos pensadores sustentam que estamos no limiar de um novo 
período, o qual recebe variadas denominações, tais como: sociedade 
da informação, sociedade de consumo, pós-modernidade, sociedade 
pós-industrial, todos conotando um rompimento com a 
modernidade propriamente dita1. 

Para o autor, o elemento que se estabeleceu como 
caracterizador do período moderno foi a reflexividade, que nada 
mais é do que o exame constante das práticas sociais e a sua 
posterior retificação mediante informação renovada sobre essas 
mesmas práticas. A rotinização das ações sociais não tem nenhuma 
conexão necessária com o passado. Só a tem na medida em que o 

que foi feito antes pode ser confrontado e sustentado à luz de um 

                                                            
1 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 21. 
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conhecimento sempre renovado. Portanto, a tradição só pode ser 
justificada pelo conhecimento, sendo que este não pode ser 

justificado pela tradição2. O afastamento das tradições e o projeto 
moderno de autonomia individual são interpretados por Ehrenberg 
como um deslocamento do binômio permitido-proibido para o seu 
substituto contemporâneo possível-impossível. A relativização das 

noções de proibido deu-se concomitantemente à redução da 
disciplina como modo de regulação dos indivíduos diante da 
sociedade3. 

A depressão, que é uma patologia da sociedade, revela muito 
sobre nossa experiência atual de pessoa, se considerarmos que a 
norma social já não diz respeito à culpabilidade e à disciplina, mas à 
autonomia e à iniciativa4. Esse deslocamento produz uma frustração 

constante, pois coloca o sujeito diante de um sentimento de 
insuficiência inexorável. A explosão e o aumento do número de 
viciados em drogas são uma espécie de resposta ao aumento do 
número de casos de depressão, posto que se busca compensar a falta 
de sensações decorrentes desse sofrimento psíquico com o uso 
dessas substâncias. A liberdade de ação e a eleição dos próprios 
caminhos e valores conjuga-se a essa precariedade interna na 
constituição do homem contemporâneo. A equação que se 
apresenta, sobretudo como uma grande tensão ao indivíduo dos dias 
de hoje, é composta, por um lado, de liberdade psíquica e iniciativa 
individual, e, por outro lado, de insegurança com relação à 
identidade e à impotência para agir5. 

Essa é uma constatação bem adequada na medida em que 
reforça a influência forte da sociedade de consumo na formação da 
subjetividade humana e na explicação de seus dramas e conflitos. 

                                                            
2 Ibidem, pp. 48-49. 

3 EHRENBERG, Alain. La fatiga de ser uno mismo: depresión e sociedade. Tucumán: Nueva Visión, 
2000, p. 16. 

4 Ibidem, p. 16. 

5 Ibidem, pp. 273-274. 
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Assentindo com essa constatação, sem negar a função modeladora 
das instituições, propomo-nos a adotar um olhar inflexivo, trazendo 

novos aspectos que podem explicar e também, por que não, mitigar 
em parte esse crescente aumento de casos de sofrimento psíquico 
na contemporaneidade. 

O itinerário que nos conduziu até Frankl foi a intuição forte 

de que a frustração e o sofrimento psíquico, visto que apontam para 
a instituição de referentes e padrões de status e felicidade por parte 
da sociedade que são inatingíveis para a maioria dos indivíduos, 
revelam uma face do Eu que, por estar totalmente suscetível a esses 
referentes exteriores, expõe a sua fragilidade: um Eu que não se 
interroga sobre a questão do sentido, talvez não por estar cansado 
de ser si mesmo, mas por nunca ter sido si mesmo, na medida em 

que não leva a termo seu próprio processo de constituição 
individual, que se daria possível mediante a descoberta de referentes 
e sentidos adequados a si mesmo. Um Eu que é com os outros é um 
Eu que se institui de modo singular, com uma apropriação e 
resposta igualmente singular das estruturas que, à mesma medida 
que o constrangem, o podem fortalecer. 

Por isso, tendo como norte essa inflexão no olhar, este artigo 
buscará trabalhar o conceito de vontade de sentido em Viktor Frankl 
e em que medida essa atitude humana básica pode mitigar o 
sofrimento psíquico, compreendido de maneira geral como uma 
espécie de vazio existencial, resgatando o indivíduo da coerção dos 
referentes exteriores, sem, contudo, colocá-lo em um individualismo 

radical que o isole do contexto social. 
 

O vazio existencial e a vontade de sentido 
 

Enfrenta-se contemporaneamente, segundo Frankl, não uma 
frustração de tipo sexual, como nos tempos de Freud, mas um tipo 
novo de frustração, que o autor designou como frustração 
existencial. Tampouco é um sofrimento devido a uma espécie de 
complexo de inferioridade, como em Adler, mas sim um grande 
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complexo proveniente da falta de sentido, acrescido de um 
sentimento de vazio, que se pode também denominar de vazio 

existencial6. 
Em sua experiência como psicólogo, Frankl cita vários casos 

em que atingir o ápice das posições de status social não livra os 
indivíduos de experimentarem um forte sentimento de vacuidade 

definitiva. Também arrola como testemunhas os próprios 
psicanalistas, incluindo os do campo marxista. Em um encontro 
internacional de psicanalistas freudianos, chegou-se mesmo a 
estabelecer um consenso de que grande parte das dificuldades dos 
pacientes provinham de uma espécie de sentimento de 
inconsistência total, que desarticulava totalmente suas vidas. E 
mais: chegou-se igualmente a constatar que o tratamento 

psicanalítico era, em muitos casos, o único conteúdo da vida dos 
pacientes7. 

A despersonalização do homem contemporâneo e a sua total 
absorção às estruturas sociais são tematizados pelo autor quando 
explica a origem desse vazio existencial que acomete parte 
considerável da população. Segundo ele, o homem, ao contrário do 
animal, não possui os instintos necessários que lhe digam o que 
fazer e, diferente dos homens que viveram no passado, já não dispõe 
da orientação segura das tradições para lhe dizer o que ser. Desse 
modo, sem saber o que quer de maneira essencial, pode resvalar ora 
para um conformismo, querendo o que os outros fazem, ora para 
uma espécie de totalitarismo, fazendo somente o que os outros 

querem8 9. 
Além destas, Frankl indica uma outra sequela do homem na 

contemporaneidade, a saber, a neurose noógena. Ao contrário da 

                                                            
6 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoterapia. Barcelona: 
Editorial Herder, 1984, p. 9. 

7 Ibidem, p. 10. 

8 Ibidem, p. 11. 

9 FRANKL, Viktor. El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder, 1979, p. 105. 
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neurose tradicional, uma doença de tipo psíquico que envolve 
complexos e conflitos de sentidos igualmente tradicionais, uma 

neurose noógena está relacionada, sobretudo, a conflitos de 
consciência, tais como choques de valores e frustrações existenciais, 
as quais podem, não raro, assumir a forma de uma sintomatologia 
neurótica10. 

Conquanto reconheça que a satisfação das necessidades 
materiais são elementos naturais do desejo humano, como quando 
um doente busca restabelecer a saúde e um pobre engendrar meios 
para superar a sua própria condição, Frankl afirma que esses desejos 
só buscam ser efetivados, tanto pelo doente como pelo pobre, 
porque, no fundo, o que eles buscam é dar à vida o sentido que 
desejam11. Sobre a importante relação entre a satisfação das 

necessidades inferiores e superiores, Frankl faz uma breve análise 
crítica da teoria de Maslow. Na leitura de Frankl, Maslow assevera 
que a satisfação das necessidades inferiores é uma condição 
necessária (conditio sine qua non) para que o indivíduo possa 
satisfazer as superiores, sendo que, entre as motivações 
consideradas superiores, encontra-se a vontade de sentido, que o 
próprio autor qualifica como uma espécie de motivação primeira do 
homem. Entretanto, cabe a ressalva: a busca por sentido só é 
estabelecida quando os demais aspectos da vida são atendidos12. 

A busca por um sentido não é meramente uma racionalização 
secundária de impulsos, mas uma força de natureza primária. 
Cumpre referir que esse sentido é singular e específico a cada 

indivíduo, cabendo a ele, e somente a ele, encontrá-lo.13 O motor 
principal da vida, podemos assim dizer, possibilita ao homem 
enfrentar todas as adversidades e contingências causadoras de 

                                                            
10 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., pp. 11-12. 

11 Ibidem, p. 16. 

12 Ibidem, p. 16. N.A.: Frankl utiliza um adágio latino para transmitir essa tese central em Maslow: 
“primum vivere, deinde philosophare”. Na tradução: Primeiro viver e depois filosofar. 

13 FRANKL, Viktor. El hombre en busca de sentido, op. cit., pp. 98-99. 
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sofrimento, pois, segundo Frankl: “El hombre, no obstante, es capaz 
de vivir e incluso de morir por sus ideales y princípios!”14. 

O estabelecimento da tese de que o homem é capaz de 
enfrentar, mantendo a integridade do Eu, estruturas que o oprimem 
e causem sofrimento físico e psíquico foi engendrada após as 
experiências extremas vividas pelo próprio autor quando por 

ocasião de sua passagem em um campo de concentração. Em um 
importante trecho, encontrado em sua primeira obra “O homem em 
busca de sentido”, o autor sugere que alguns aspectos da vida 
intelectual e mesmo um mergulho até as estruturas mais íntimas do 
Eu ajudavam os prisioneiros, sobretudo os que tinham uma vida 
interior mais rica, a fugir da forte coerção dos referentes externos 
causadores de sofrimento. Nas palavras de Frankl: 

 
Apesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza, en 

la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una 
profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles 
acostumbradas a una vida intelectual rica sufrieron muchísimo 

[...] pero el daño causado a su ser íntimo fue menor: eran capaces 
de aislarse del terrible entorno retrotrayéndose a una vida de 
riqueza interior y libertad espiritual.15 

 

No entanto, a reflexão e o questionamento pelo sentido não 
derivam apenas de um ambiente de frustração e mesmo de 
sofrimento intenso, mas também na saciedade de todas as 
necessidades que se verificam no que Frankl designou como 

sociedade da opulência. O autor cita, de maneira breve, um estudo 
realizado por Lukas, o qual, em um de seus resultados parciais, 
descobriu que os visitantes de um lugar de diversões de Viena 
(Prater) detinham um nível de frustração existencial objetivado 

consideravelmente superior aos demais habitantes da mesma 
cidade16. Por óbvio, esses resultados são facilmente constatados em 
                                                            
14 Ibidem, p. 99.  

15 FRANKL, Viktor. El hombre en busca de sentido, op.cit., p. 44. 

16 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., pp. 17-18. 
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nossas sociedades contemporâneas, dado o aumento dos casos de 
depressão e do número de suicídios, apesar de melhoria da 

qualidade e da expectativa de vida17. O que importa considerar é a 
conclusão de Frankl sobre a insuficiência da satisfação das 
necessidades de prazer e diversão: “Las personas que buscan con 
particular ahínco el placer y las diversiones son aquellas en las que, 

en definitiva, había quedado frustrada su voluntad de sentido [...]”18. 
A busca por sentido, considerada pelo psicólogo vienense 

como uma atitude humana básica e fundamental, embora 
contextualizada, surge e impõe-se, portanto, nos cenários mais 
díspares, que compreendem tanto as realidades sociais de privação 
material quanto aqueles contextos societários em que as 
necessidades materiais são atendidas plenamente, onde, inclusive, 

transparece uma certa fruição de supérfluos. Em Frankl, há uma 
espécie de convite ao agente para que saia da massificação imposta 
pelos referentes externos, para utilizarmos os termos de Ehrenberg, 
e encontre por detrás de cada fato e circunstância da vida uma 
interpretação e uma solução própria. 

Mesmo diante de aspectos extremamente negativos, dos quais 
ele nomeou de tríade trágica (sofrimento, culpa e morte), pode 
extrair-se um sentido. O sofrimento pode transformar-se em 
serviço; da culpa, pode emergir a mudança; e a morte pode servir 
de estímulo para a ação responsável. Pode-se fazer, portanto, o 
melhor diante dos aspectos considerados trágicos da existência19. 
Nesse sentido, Robles refere que a consciência da morte e a 

perspectiva da possibilidade de nossa extinção cumpre um papel 
central em nossa existência e em nosso modo de ser. Ainda conclui 

                                                            
17 Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. 

O problema já figura entre a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Quase 800 mil pessoas se suicidam por ano. ONU 
Brasil, 2018. Disponível em: https://nacoesunidas.org/oms-quase-800-mil-pessoas-se-suicidam-por-
ano/. Acesso em: 1 dez. 2018). 

18 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., p. 18.  

19 FRANKL, Viktor. El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoterapia. Barcelona: 
Herder, 2003, p. 68. 



98 | Ensaios sobre a Depressão 
 

que a fenomenologia deve partir sempre desde a experiência, no que 
acaba por, de maneira implícita, corroborar uma das teses de Frankl 

sobre o descobrimento do sentido a partir das situações concretas 
da vida20. 

Críticas pertinentes podem ser feitas à visão do psicólogo 
vienense, tais como a de defender uma posição solipsista, pois ao dar 

uma grande ênfase ao sujeito como promotor do próprio sentido 
acaba por engendrar como efeito secundário o acirramento do 
individualismo em um dos seus sentidos mais criticados, qual seja, 
o atomismo social. Sobre essa questão de fundo, Frankl sustenta que 
a busca por sentido tem um caráter fundamental do ponto de vista 
antropológico, e esse caráter corresponde à autotranscendência da 
existência humana. A busca por sentido, afirma, envolve algo que 

não é somente si mesmo, mas algo que está além de si mesmo, uma 
espécie de sentido que deve cumprir, ou um ser humano que deve 
atender. É somente nessa realização de uma causa ou na entrega 
amorosa a uma pessoa que o homem atinge a sua realização21. 

O psicólogo vienense, para tornar mais efetiva essa ideia de 
autotranscedência da existência humana, utiliza-se de um exemplo 
bastante prosaico, qual seja, a da função intrínseca exercida pelos 
olhos, que consiste em vislumbrar não a si mesmo, mas o entorno. 
Para não perder o aspecto ainda mais clarificador desse exemplo, o 
reproduzimos ipsis litteris: 

 

Lo que debo tener presente, pues, es ese algo o alguien, y no mi 
autorrealización. Es más: debo relegarme a mi mesmo, 
postergarme, olvidarme; debo pasarme por alto como el ojo debe 

pasarse por alto para poder ver algo del mundo. Si no lo hace, en 
caso de opacidade o hemorragia en los médios de refracción 

                                                            
20 ROBLES, Yaqui Andrés Martínez. “Um olhar existencial à morte ou finitude” In: OLIVEIROS, Olga 
Lehmann; KROEFF, Paulo. Finitude e sentido da vida: a Logoterapia no embate com a tríade trágica. 
Porto Alegre: Evangraf, 2014, p. 18. 

21 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., p. 17. 
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(cristalino y cuerpo vítreo) su transparencia sufre y se produce un 

transtorno visual.22 
 

A busca por sentido tem, pois, um aspecto relacional que lhe 
é intrínseca, afastando a possibilidade de o “voltar-se para si 
mesmo” conduzir-se ao rompimento dos laços e dos vínculos que 
unem os atores em uma sociedade. O sentido, podemos inferir das 

considerações de Frankl, tem a peculiaridade de não se esgotar em 
si mesmo, de não se encerrar no atendimento de demandas que, de 
algum modo, não atinjam os demais indivíduos, visto que a busca 
por sentido conduz necessariamente a um encontro23. 

Seguindo a tradição da ética material dos valores, fundada por 
Max Scheler, o psicólogo vienense procura, com o propósito de fugir 
de intepretações relativistas ou céticas, estabelecer certa 

objetividade ao sentido, de modo que, em se encontrando sob uma 
mesma situação concreta da vida, a consciência moral presente no 
ser humano conduziria a uma mesma possibilidade de ação24. O 
sentido, portanto, está no mundo, e não no sujeito que o 
experiencia25. Frankl torna explicita essa interpretação quando 
rejeita o construtivismo subjetivista e concebe mesmo o sentido 
como colocado na própria concretude da experiência humana, 
estando enraizado nesta. Em suas palavras: 

                                                            
22 FRANKL, Viktor. El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoter., op. cit., p. 69. 

23 Podemos estabelecer um paralelo entre essa ideia presente em Frankl e a caracterização que dois 

fenomenólogos sociais dão ao tipo de interação social que ocorre na realidade da vida cotidiana, que 
eles designaram como relação de tipo face a face, e a caracterizaram do seguinte modo: “Na situação 

face a face, o outro é aprendido por mim num vívido presente partilhado por nós dois. Sei que no 

mesmo vívido presente sou apreendido por ele. [...] Como resultado, há um intercâmbio contínuo 
entre a minha expressividade e a dele”. Há, portanto, um aspecto relacional intrínseco à expressividade 

dos agentes no mundo da vida cotidiana (BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social 
da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 46). 

24 LUKAS, 1989, p. 43, apud PEREIRA, Ivo Studart. “Mundo e sentido na obra de Viktor Frankl”, Psico, 

v. 39, n. 2, p. 159-165, abr./jun. 2008. Disponível em: https://bit.ly/2HuBaqh. Acesso em: 13 set. 2018, 
p. 160. 

25 PEREIRA, Ivo Studart. “A vontade de sentido na obra de Viktor Frankl”, Psicologia USP, v. 18, n. 1, 

p. 125-136, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v18n1/v18n1a07.pdf. Acesso em: 10 
out. 2008, p. 128. 
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Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada 
más que la expresión de si mesmo o nada más que la proyección 
de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de 

exigencia y desafio; no podría motivar al hombre ni requerirle por 
más tiempo. [...] Pero yo no considero que nosotros inventemos el 
sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos.26 

 

Uma das críticas de Frankl à sociedade contemporânea, a 
frustração existencial, conforme mencionamos no início do texto, 
deve-se ao fato de que a felicidade, esse anseio legítimo das pessoas, 
mitigador do sofrimento, vem sendo buscada em si mesma, sem um 
fundamento que a sustente. Por isso, os neuróticos sexuais não 
conseguem alcançá-la. Nesse ponto, Frankl argumenta que, em 
função de sua vontade de sentido, o homem está ligado a essa busca 

e ao cumprimento deste. Contudo, o cumprimento desse sentido 
envolve um encontro amoroso com outro ser humano, de modo que 
o fundamento da felicidade e do prazer deriva da materialização do 
próprio sentido27. No caso dos neuróticos, exemplo típico de 
subjetividades produzidas pelo modo de vida contemporâneo, a 
busca pelo fundamento da felicidade é desviada para a busca da 
felicidade e do prazer de maneira direta. O aspecto mediador, que 
corresponde à busca por sentido, é abandonado e substituído por 
uma espécie de imediatez fluída, porque não fundamentada. 
Preocupando-se com o prazer, o neurótico perde de vista o próprio 
fundamento do prazer28. 

Para Pereira, em Frankl, deve-se haver uma razão para ser 
feliz. Ser “digno” de felicidade, podemos colocar assim, é um efeito 
secundário e posterior à realização de um sentido, e essa realização 
é considerada um fim em si mesma. De maneira esquemática, pode-
se dizer que a vontade de sentido orienta para a realização de um 

                                                            
26 FRANKL, Viktor. El hombre en busca de sentido, op. cit., pp. 99-100. 

27 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., p. 82. 

28 Ibidem p. 82-83 
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determinado sentido, que, por sua vez, oferece uma razão para a 
felicidade. De posse dessa razão para ser feliz, a felicidade surge de 

maneira natural, como um epifenômeno29. A vontade de prazer e de 
poder somente se formam quando se frustra a vontade de sentido, 
afirma Frankl. E o que caracteriza o período contemporâneo não é 
tanto a frustração sexual, mas a frustração de tipo existencial30. 

Sobre isso, o autor menciona o fato de os jovens contemporâneos 
fazerem uso ostensivo de drogas, já que, diante da falta radical de 
um sentido para a vida, comum em nosso meio, refugiam-se na pura 
subjetividade dos sentimentos de prazer momentâneo que a droga 
proporciona. A falta de sentido, entretanto, não deve ser entendida 
como uma enfermidade psíquica, mas como a expressão mais bem-
acabada de uma espécie de esgotamento espiritual31. 

Para dar ênfase a esse tipo de sofrimento, espécie de vazio 
existencial ou de sentido, que ele considera o mais grave na 
contemporaneidade, Frankl descreve ainda uma situação de grave 
crise econômica que experimentou, em meados dos anos 30, quando 
houve a incumbência de se atender jovens que haviam parado de 
trabalhar por ocasião do desemprego32. O psicólogo diagnosticou 
boa parte dos jovens com o que ele chamou de neurose do 
desemprego, que tem como sintoma principal a depressão. Todavia, 
Frankl verificou que o que compelia o indivíduo ao estado 
depressivo e, portanto, ao sofrimento psíquico, não era o 
desemprego em si mesmo, mas o sentimento de inutilidade e de falta 
de sentido que essa condição gerava nos indivíduos. Segundo o 

psicólogo vienense, e essa foi a sua hipótese de trabalho, os jovens 

                                                            
29 PEREIRA, Ivo Studart. A vontade de sentido na obra de Viktor Frankl. Psicologia USP, v. 18, n. 1, p. 

125-136, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v18n1/v18n1a07.pdf. Acesso em: 10 
out. 2018. p. 129. 

30 FRANKL, Viktor. Ante el vacio existencial: hacia una humanización de la psicoter., op. cit., p. 84. 

31 FRANKL, Viktor. El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoter., op. cit., p. 71. 

32 Ibidem, pp. 156-160. N.A.: Esta ação chamou-se “Juventude necessitada” e foi promovida, na ocasião, 

pela Câmara dos trabalhadores de Viena. As experiências foram posteriormente descritas por Frankl, 
no ano de 1933, na Revista “Sozialärztliche Rundschau”. 
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costumavam argumentar assim: “Estoy parado, luego soy inútil, 
luego mi vida no tiene sentido”33. Então, como forma de mitigar essa 

forma de sofrimento, ele passou a recomendar que os jovens 
trabalhassem de maneira não remunerada, porém, em tarefas que 
fossem úteis à comunidade, como em bibliotecas públicas, 
organizações juvenis e etc. A consequência imediata disso foi que a 

depressão foi sendo aos poucos suprimida da vida dos jovens, 
embora as condições materiais continuassem precárias34. 

E sobre esse aspecto imaterial e valioso da vida, que o 
psicólogo vienense traz com tanta ênfase, sobretudo após ter vivido 
as extremas experiências no campo de concentração, como podemos 
caracterizá-lo? E, sobretudo, como encontrá-lo? Na logoterapia, 
afirma Frankl, o sentido sempre se esconde em uma dada situação 

concreta. Põe-se, portanto, diante de uma pessoa concreta. O sentido 
tem um caráter potencial e requer que seja atualizado pela pessoa 
que é colocada diante da materialidade da situação, escutando uma 
espécie de chamada ou convite que é dado por ele, valendo-nos da 
própria linguagem alegórica do psicólogo. Todavia, além do sentido 
concreto que acabamos de caracterizar, existe um sentido mais 
geral, que, por ter essa generalidade, é de mais difícil apreensão. 
Frankl também postula a existência de um sentido último, que se 
relaciona com o sentido concreto, à maneira como uma cena se 
relaciona com um filme. É como se os pequenos sentidos fossem 
somando-se e, aos poucos, revelassem o sentido final, o happy end: 
“Debemos, pues, estar atentos, por una parte, y aguardar, por otra, 

en la sala de cine hasta el final de la proyección, y en la vida, hasta la 
hora de nuestra extinción”35. 

Não se deve perguntar à vida, portanto, segundo 
considerações de Pereira, de maneira reflexiva e autocentrada o que 

a vida quer de mim, visto que, dada a objetividade dos sentidos, eu 

                                                            
33 Ibidem, p. 72. 

34 Ibidem, p. 72. 

35 Ibidem, p. 75. 
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é que sou constantemente indagado por ela, devendo, ao responder, 
realizar o sentido singular de cada situação. Ademais, em Frankl, a 

vida concreta do homem compreende situações únicas significativas 
que tencionam uma resposta. As situações, contudo, devem ser elas 
próprias interpretadas de maneira objetiva, como 
questionamentos36. Nenhuma situação se repete no tempo e no 

espaço, e cada uma delas impõe uma resposta distinta: alguma 
situação específica pode exigir que o homem engendre algum tipo 
de ação; em outra, pode ser mais producente recorrer a uma 
meditação e extrair as consequências adequadas; e, em outros casos, 
aceitar um difícil destino e carregar uma cruz: “Cada situación se 
diferencia por su unicidade y en todo momento no hay más que una 
respuesta correcta al problema que la situación plantea”37. 

Em suma, é a partir da interpretação das situações concretas 
da vida que o sentido vai se constituindo para o homem. E essa 
dimensão significativa permite a ele que enfrente um elemento 
contemporâneo bastante perturbador: o vazio existencial. Este, por 
sua vez, conforme estudamos, apresenta-se indiferente à idade e à 
classe social. 

 
Considerações finais 

 
Buscou-se, neste estudo, olhar a questão do sofrimento 

psíquico de uma maneira mais abrangente, como uma espécie de 
frustração existencial, ou nos termos do próprio Frankl, como uma 

crise noógena. E, nesse sentido, pode-se atribuir o vazio 
experimentado por muitos jovens e adultos como uma crise típica 
da contemporaneidade, em que os referentes externos, geralmente 
massificantes, acabam por produzir, mas não determinar, sujeitos 

como que fora de si mesmos, apelando a sentidos que, por 

                                                            
36 PEREIRA, Ivo Studart. “Mundo e sentido na Obra de Viktor Frankl”, Psico, v. 39, n. 2, p. 159-165, 
abr./jun. 2008. Disponível em: https://bit.ly/2HuBaqh. Acesso em: 13 set. 2018. p. 160-161. 

37 FRANKL, Viktor. El hombre en busca de sentido, op.cit., p. 79. 
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respeitáveis que sejam, não lhes têm a medida. No entanto, como 
saber essa exata medida, se nessa imersão às estruturas que o 

formam já não se encontra um indivíduo que através da dura 
experimentação da vida cotidiana, da observação atenta do Eu e das 
situações concretas, mediante a espontaneidade do conhecimento, 
seja capaz de descobrir um caminho único, irrepetível, no qual possa 

desenvolver seus valores e aptidões. 
Os estudos do psicólogo vienense demonstram que existe, de 

fato, um vazio existencial na contemporaneidade. E esse vácuo de 
sentido desloca o indivíduo constantemente para fora de si mesmo, 
não com o propósito de aprender com as experiências 
propriamente, descobrindo na materialidade da vida o sentido 
oculto em seus interstícios, mas simplesmente absorvendo de 

maneira quase automática sentidos e referentes que não lhe caem 
tão bem, visto que são construídos por outros.  

Frankl, entretanto, não advoga em favor de uma espécie de 
relativismo, mas reflete quanto à multiplicidade de sentidos a serem 
descobertos em cada biografia particular, permeada por uma 
composição quase infinita de eventos e situações concretas que 
convocam o indivíduo à ação no mundo. Tampouco se trata de uma 
espécie de absolutismo de sentido, conforme se segue das mesmas 
razões. 

A constatação de que a vontade de sentido é uma força 
primária, conforme expomos em nosso estudo, não tem as suas 
origens em perquirições intelectuais mais ou menos razoáveis, mas 

surge desde as mais concretas experiências pelas quais Frankl 
passou, quais sejam, os sofrimentos extremos impostos a ele por 
ocasião de seu aprisionamento em um campo de concentração. Lá, 
no terreno empírico por excelência, pôde constatar que a 

fragmentação ou o fortalecimento do Eu dependiam do 
acionamento dessa estrutura humana básica, e, nesse recolhimento 
estratégico, a leitura e a descoberta do sentido como uma força vital 
emergiam de maneira inexorável. 
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Seja em ambientes de privação material extrema ou mesmo 
de abundância material, a vacuidade permanece nos indivíduos, 

pois, para Frankl, em sendo a vontade de sentido uma necessidade 
humana básica, quando não atendida, coloca-os prostrados, 
alienados de si mesmos e totalmente dominados pelas estruturas 
que os cercam. Não negando, por óbvio, a urgência e mesmo a 

legitimidade do atendimento das necessidades materiais, considera 
que essas demandas são atravessadas pela dimensão de sentido, 
que, em sua leitura, além de fortalecerem o Eu, garantem uma 
imersão adequada às diferentes situações e peripécias do mundo da 
vida. 

O fortalecimento do Eu, em Frankl, entretanto, não é derivado 
de um recolhimento transcendental ou quase místico, mas 

engendrado pelo embate constante com as situações 
biograficamente situadas. Sua visão otimista de que as situações 
extremas podem ser fontes de descoberta de sentido, pode, por 
óbvio, ser alvo de crítica, de modo que não raro as acusações sobre 
uma espécie de otimismo ingênuo recaem sobre ele. Em defesa de 
Frankl, responderíamos que, além de pesar a favor do psicólogo às 
experiências por ele vividas e a sua própria experiência profissional, 
sua teoria aponta um caminho explicativo que descreve de maneira 
precisa a incompletude do indivíduo contemporâneo em termos de 
sentido, ele que, de maneira paradoxal, sente um certo orgulho pelo 
rompimento com as tradições morais e epistêmicas, e, ao mesmo 
tempo, alguma apreensão quanto às novas tutelas que o envolvem, 

sem, contudo, o favorecer. 
Outro aspecto na teoria frankliana, que é digno de nota, é o 

caráter autotranscendente da existência humana. Sob esse aspecto, 
a busca por sentido não conduz o homem a uma espécie de 

solipsismo ou atomismo social destrutivo, visto que, conforme 
estudamos, o sentido, embora descoberto por cada indivíduo em 
particular, tem um aspecto intrinsicamente relacional, ou seja, 
quando é levado a termo envolve e atinge mais pessoas. Sendo 
relacional, portanto, o sentido da existência de cada indivíduo, em 
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sua objetividade, permite que se enfrente as peripécias e os desafios 
da vida sem que ocorra uma despersonalização, nem tampouco um 

distanciamento das estruturas sociais. Em termos epistemológicos, 
a efetivação do sentido da vida em cada indivíduo é o amálgama que 
possibilita uma descrição adequada dos agentes sociais e das 
estruturas, evitando que se caia tanto no estruturalismo que anula 

o indivíduo, quanto no individualismo que colapsa as estruturas e o 
sentido comum da vida humana. Assim, a vacuidade do mundo 
contemporâneo é um fato presente a ser considerado e é bem 
descrito por Frankl. O sofrimento, em suas manifestações variadas, 
tais como a depressão, neuroses e ansiedades, tem como base um 
sofrimento de tipo muito mais profundo e fundamental, qual seja, 
uma espécie de sofrimento ou neurose noógena.  

Consideramos que a proposta frankliana revela-se como um 
meio eficiente para fugir ou mitigar um pouco o constrangimento 
imposto pela massificação de referentes em uma sociedade de 
consumo e, sobretudo, favorece o emergir de uma individualidade 
forte o suficiente para colocar-se como única e irrepetível, 
conquanto pertencente a uma cadeia de relações que podem ser 
virtuosas. Os aspectos teóricos em Frankl, abordados neste artigo, 
sustentam que é somente nessa busca individual por sentido, por 
mais paradoxal que pareça, que o sujeito se coloca em estreita 
relação com os demais, dado o caráter intrinsicamente relacional 
desse empreendimento, ao mesmo tempo em que se forja como um 
ser que possui um caminho biográfico singular, com experiências de 

vida igualmente singulares. Em uma linguagem mais prosaica, é das 
pequenas tramas diárias da vida, intensamente vividas, 
atravessadas de sentido, que o indivíduo se singulariza e se prepara 
para levar a termo ações que o coloquem ao encontro dos outros. 

Chega-se, portanto, a uma relação mais equilibrada entre o Eu e os 
outros, ou entre o indivíduo e a sociedade, tendo na busca e na 
efetivação do sentido, oculto em cada brecha da vida ordinária, um 
indispensável mediador. 
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Uma fenomenologia do luto a partir de Peter Sloterdijk 

 
Giovane Martins Vaz dos Santos 

 
 
Considerações Iniciais 
 

As estatísticas de diagnósticos de depressão vêm aumentando 
substancialmente nos últimos anos. Atualmente, a doença é a 

principal causa de incapacidade para o trabalho, afetando, segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno de 350 milhões 
de pessoas. Estudos da mesma instituição preveem que, em 2030, a 
depressão será a doença mais comum do mundo – se tornando uma 
epidemia1. É possível que esses dados sejam fortalecidos pela 
medicalização incentivada pela indústria farmacêutica, que costuma 
recomendar remédios um tanto fortes (e de efeitos colaterais 
nefastos a longo prazo) para pacientes que nem sempre possuem 
quadros de depressão.  

Recentemente, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5) inseriu no capítulo “Condições para 

estudos posteriores” a sugestão de pesquisa do Transtorno do Luto 
Complexo Persistente. Esse transtorno seria, segundo os 
especialistas, o resultado de um luto prolongado, que possui a 
duração de, mais ou menos, 12 meses em adultos e 6 meses em 

                                                            
1 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Depression: let’s talk" says WHO, as depression tops list of causes 

of ill health, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2017--

depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health>. Acesso em: 10 dez. 
2018.. 
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crianças. O capítulo descreve as características do possível 
transtorno:  

 

A. O indivíduo experimentou a morte de alguém com quem tinha 
um relacionamento próximo. 
B. Desde a morte, ao menos um dos seguintes sintomas é 

experimentado em um grau clinicamente significativo na maioria 
dos dias e persistiu por pelo menos 12 meses após a morte no caso 

de adultos enlutados e seis meses no caso de crianças enlutadas: 
1. Saudade persistente do falecido. Em crianças pequenas, a 
saudade pode ser expressa em brincadeiras e no comportamento, 

incluindo comportamentos que refletem ser separado de e 
também voltar a unir-se a um cuidador ou outra figura de apego. 
2. Intenso pesar e dor emocional em resposta à morte. 

3. Preocupação com o falecido. 
4. Preocupação com as circunstâncias da morte. Em crianças, essa 

preocupação com o falecido pode ser expressa por meio dos temas 
de brincadeiras e comportamento e pode se estender à 
preocupação com a possível morte de outras pessoas próximas a 

elas. 
C. Desde a morte, ao menos seis dos seguintes sintomas são 
experimentados em um grau clinicamente significativo na maioria 

dos dias e persistiram por pelo menos 12 meses após a morte, no 
caso de adultos enlutados, e seis meses no caso de crianças 
enlutadas2. 

 

Essa condição seria, desse modo, descrita como um 
transtorno de personalidade, nas ocasiões em que se obedecesse ao 
critério mínimo – e um tanto arbitrário – de 12 meses de luto. 

Contudo, é interessante notar que, diferente de outros transtornos 
parecidos, como o Transtorno Depressivo Maior, o Transtorno do 
Luto Complexo Persistente parte, necessariamente, de uma perda, 
seja ela de um ente querido, de um animal de estimação, de um 

amigo, ídolo, etc. Nesse sentido, o estudo do luto pode partir de uma 
“fenomenologia da perda”, ao invés de descrições meramente 
sintomáticas que, em grande medida, podem servir para favorecer 

                                                            
2 Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5, p. 789. 
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a transformação de experiências naturais da vida humana em 
doenças.  

Neste ensaio, busco estabelecer alguns pontos de partida para 
o estudo da fenomenologia do luto, utilizando como base o filósofo 
alemão Peter Sloterdijk, que desenvolveu, no Volume I do livro 
Esferas: Microesferologia, uma descrição fenomenológica do sujeito, 

analisando, entre outros temas, a questão do luto.  
 

‘Dasein ist design’ 
 
Uma das descrições literárias mais célebres sobre o luto está 

na obra Confissões, de Agostinho de Hipona. No Livro IV, o filósofo 
rememora a morte de um amigo de infância que, após uma forte 

febre, acabou falecendo. As palavras de Agostinho, escritas na 
originalidade da introspecção, revelam uma característica 
importante sobre o sofrimento do luto: a sensação de que a perda 
do outro é, também, a perda de parte de si mesmo.  

 
[...] Admirava-me que viveram os outros mortais, quando tinha 

morrido aquele que eu amava, como se ele não houvesse de 
morrer! E, sendo eu outro ele, mais me admirava de ainda viver, 
estando ele morto.  

Que bem se exprimiu um poeta, quando chamou ao seu amigo 
‘metade de sua alma’! Ora, eu, que senti que a minha alma e a sua 

formavam uma só em dois corpos, tinha horror à vida, porque não 
queria viver só com metade. Talvez por isso é que receava morrer, 
não viesse a morrer totalmente aquele a quem eu tanto amara3.  

 

Apesar de Agostinho deixar claro que esse sentimento de 
perda era o resultado da sua falta de devoção a Deus, que o prendia 
às paixões terrenas, esse trecho é muito relevante para a 
compreensão fenomenológica do luto que busco desenvolver: a dor 

do luto não se refere à perda de objetos (como um imóvel ou um 

                                                            
3 AGOSTINHO. Confissões. Trad. J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: Abril Cultural, 
1999, p. 106 (Grifo meu.  
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celular), mas, sim, à perda de uma parte do eu, de um pedaço da 
subjetividade que, repentinamente, se esvai. O ponto de partida da 

esferologia de Sloterdijk é, justamente, a tese de que a subjetividade 
humana é constituída, desde antes do nascimento, por um duplo. E 
é essa díade pré-nascimento que influencia toda a subjetividade pós-
nascimento.  

Quando estamos no útero materno, somos envoltos pela 
placenta, que nos mantém constantemente abundantes de tudo. 
Somos seres completos: não precisamos fazer nenhum esforço, 
físico ou mental, para receber o alimento. Estamos em um espaço 
de proteção e conforto absolutos. Sloterdijk observa que, nesse 
período, a subjetividade não possui objetos como contrapontos – é a 
fase dos não-objetos (nobjects)4. Essa situação de pleno conforto é 

cessada abruptamente com o nascimento: somos, de certa maneira, 
“jogados” no mundo. A existência no mundo dos objetos mostra-se 
difícil e, em muitos casos, hostil. O conforto é substituído pelo 
esforço constante para pedir o alimento e descobrir o mundo, pelo 
incômodo de ouvir ruídos ensurdecedores e imagens com muita 
informação para olhos que, até então, estão habituados com o 
escuro.  

O bebê, agora no mundo e, portanto, forçadamente separado 
da placenta, que é sua parceira inicial, precisa reconstruir seu espaço 
de proteção, sua esfera. Seu ouvido, treinado desde a gestação com 
a voz da mãe, escolhe a voz materna como primeira parceira. Tão 
logo nascemos, e antes mesmo de desenvolvermos uma consciência 

minimamente madura, já construímos nossa subjetividade como 
duplo. Nas palavras de Henk Oosterling, estudioso da esferologia de 
Sloterdijk, “Dasein ist design”5. Ser-aí (Dasein), estar no mundo, 

                                                            
4 O conceito de “não-objetos” utilizado por Sloterdijk é desenvolvido pelo antropólogo alemão Thomas 
Macho. Cf. MACHO, Thomas. Das Leben ist ungerecht: Unruhe bewahren. Viena: Residenz, 2010. 

5 “Ser é designar”. Cf. nota 1 do tradutor LATOUR, Bruno. “Um Prometeu cauteloso?: alguns passos 

rumo a uma filosofia do design (com especial atenção a Peter Slotedijk)”. Agitprop: Revista Brasileira 
de Design, v. 6, nº 58, jul./ago. 2014, pp. 01-21. 
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significa construir, constantemente, espaços de intimidade onde o 
eu sempre é, no mínimo, um duplo.  

A infância se constitui pela constante criação e destruição de 
espaços de intimidade que formam a subjetividade. O anjo da 
guarda, o amigo imaginário, o pet, o herói do desenho animado, a 
mãe, o pai, os avós e, enfim, os melhores amigos, fazem ou fizeram 

parte da subjetividade de todos os seres humanos saudáveis, na 
narrativa de Sloterdijk. Portanto, construir esferas é coexistir com 
outras subjetividades, imaginárias ou não. Essa coexistência é 
contraintuitiva na Modernidade, que se habitou à ilusão 
individualista proposta pelo liberalismo: na visão liberal, o sujeito é 
um indivíduo que se distingue do Estado e dos outros indivíduos. A 
subjetividade liberal é situada no espaço físico, uma subjetividade 

que possui como contraponto os objetos e os outros sujeitos. Em 
uma entrevista sobre o tema, Sloterdijk utiliza o exemplo dos 
amantes para explicitar o equívoco dessa visão do sujeito:  

 
Como eu disse, interpreto a subjetividade como um 

relacionamento espacial não físico. As criaturas do tipo humano 
podem, através da existência conjunta, gerar o efeito de 
acomodação recíproca. Como o exemplo de um par de amantes 

mostra claramente, os amantes já estão juntos, de uma ou de outra 
maneira; eles são, de certa maneira, quando estão juntos, um no 

outro. O que significa que a questão clássica ‘No meu ou no seu 
apartamento?’ é realmente supérflua. Além disso, ela oferece um 
bom exemplo de explicação: esta ida-para-algum-lugar-juntos-

como-já-estando-juntos é a explicação cinética do que o ser-junto 
dos amantes implica. Devido aos dois já estarem implicitamente 
juntos, eles têm uma lista de opções de localizações explícitas6. 

 

A relação dos amantes já implica em um espaço não físico de 
intimidade que independe da individualidade física, que é 
espacialmente situada. A característica dupla da subjetividade 

                                                            
6 SLOTERDIJK, Peter. “Teoria das esferas: Conversando comigo mesmo sobre a poética do espaço”. 

Redescrições: Revista online do GT de Pragmatismo, trad. Giovane Martins Vaz e Vitor Ferreira Lima, 
v. 1, nº 1, pp. 86-105, jun. 2015.  
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estaria presente, inclusive, no modo como refletimos: fazemos 
perguntas para nós mesmos sem saber as respostas e, então, 

respondemos a essas perguntas. O modo como a nossa subjetividade 
é formada, portanto, permite a reflexão, o pensamento não linear, a 
conversa consigo mesmo.  

Sloterdijk analisa diversas culturas, desde períodos pré-

históricos, até o desenvolvimento das culturas orientais e ocidentais, 
para descrever o modo como os hábitos, rituais, crenças e 
comportamentos de culturas distintas apontam para o caráter duplo 
da subjetividade. Assim, das cavernas das religiões matriarcais de 
tribos pré-históricas, que eram usadas como templos e 
simbolizavam úteros, até o daimon socrático, que, como uma espécie 
de “gênio interior”, ditava o comportamento de Sócrates, Sloterdijk 

busca construir uma narrativa diádica7 da subjetividade humana. 
Essa constante construção e destruição do espaço de intimidade que 
constitui a subjetividade leva ao problema da perda: quando 
perdemos um parceiro com quem coexistimos, como o amigo de 
Santo Agostinho, como podemos descrever o luto? 

 
O luto esférico 

 
A subjetividade sloterdijkiana é uma subjetividade de “não 

objetos”, uma esferologia não espacial, constantemente construída 
durante a vida. No entanto, se a subjetividade é uma construção 
constante de espaços internos, por que algumas perdas causam luto 

e outras não?  
Durante o desenvolvimento da subjetividade, passamos a 

contar com gênios, ou aumentadores mentais (mental 
augmentation), que são os parceiros mais próximos. Eles coexistem 

conosco a ponto de participarem da nossa vida mesmo quando não 
estão fisicamente presentes. Um reencontro de melhores amigos 
que não se veem há alguns anos é um bom exemplo: apesar da 

                                                            
7 Sloterdijk utiliza a expressão “díade” para se referir ao modo duplo como a subjetividade se constitui.  
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separação física por um longo período, os amigos sentem que “nada 
mudou”, que continuam com a mesma ressonância do passado. É 

como se os dois amigos fossem uma subjetividade só. Eles não são 
intersubjetividades, não são dois indivíduos se divertindo juntos. 
São uma subjetividade coexistindo dentro de um espaço construído 
para gerar o conforto da placenta, um espaço que visa, em primeiro 

lugar, a proteger a subjetividade do mundo externo. 
Quando ocorre o falecimento de um dos gênios que 

constituem a subjetividade, voltamos ao ponto do nascimento: a 
esfera quebra-se; somos novamente jogados ao mundo, à 
desproteção do externo, ao desamparo e ao desconforto, dos quais a 
esfera nos protegia. Sentimos que uma parte do eu também morreu 
e, então, experienciamos o luto. Nas palavras de Sloterdijk, em uma 

cultura ateísta – uma cultura onde “Deus está morto”, apesar da 
existência da religião – o luto pode caracterizar-se pela seguinte 
descrição: “a melancolia individual poderia ser um sujeito que 
ampliou a tese oficialmente reconhecida de que “Deus está morto” 
com o adendo privado “e meu próprio aliado também morreu”8.  

O luto, nesse sentido, não pode se confundir, de maneira 
nenhuma, com uma patologia: é uma morte de parte da 
subjetividade, que precisa se reconstruir a partir de novas relações 
e, principalmente, com o desenvolvimento das relações de memória 
com o parceiro perdido. A pessoa que está em luto seleciona as 
melhores memórias, idealiza as qualidades e minimiza os defeitos 
do ente perdido. Essa idealização é um modo de reconstruir a 

experiência da coexistência, de fazer com que o duplo que, antes, 
partia da existência física, agora seja uma relação de memória.  

 Nesse sentido, a medicalização, que visaria a reduzir o 
sentimento de luto, poderia ser inadequada quando prejudicasse o 

processo de reconstrução da esfera. O psicólogo, por sua vez, 
poderia exercer um papel importante, ao ajudar o paciente a 

                                                            
8 SLOTERDIJK, Peter. Bubbles: Spheres I. Los Angeles: Semiotetxt(e), 2007, p. 461.  
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compreender a perda e, ao mesmo tempo, a reconstruir sua 
subjetividade.  

 
Considerações finais 

 
A constante medicalização de problemas que sempre fizeram 

parte da experiência humana pode ser prejudicial não apenas para 
a saúde dos pacientes, que podem sofrer com os efeitos colaterais 
dos remédios, como também para o modo com os indivíduos se 
habituam a lidar com problemas que são naturais da existência 
humana, como a perda de entes queridos.  

Neste ensaio, busquei compreender o “Transtorno do Luto 
Complexo Persistente”, que aparece no DSM-5 como um possível 

transtorno relacionado ao luto persistente, a partir da esferologia do 
filósofo alemão Peter Sloterdijk. A narrativa da subjetividade diádica 
que Sloterdijk propõe estabelece o luto como uma característica 
natural e importante para que o indivíduo reconstrua sua 
subjetividade – que é, desde o nascimento, formada por 
coexistências.  

Neste sentido, é arbitrário que se estabeleça um período para 
que o luto seja considerado clinicamente “normal”: existem diversos 
níveis de intensidade para o luto. Um indivíduo que perde um ente 
querido pode se sentir completamente devastado, e a reconstrução 
da sua subjetividade pode demorar longos períodos. No entanto, 
Sloterdijk propõe que o psicólogo ou o psiquiatra se coloque, nesse 

período, como um “parceiro provisório”, auxiliando o paciente na 
reconstrução da sua esfera, ao invés da mera prescrição de 
antidepressivos.  
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O crepúsculo da felicidade: 

a depressão segundo Andrew Solomon 
 

Pedro Gabriel Rosauro 
 
 
Introdução 
 

O presente artigo centra-se no fenômeno da depressão desde 

a perspectiva proposta por Andrew Solomon em sua famosa obra O 
Demônio do Meio-Dia: uma anatomia da depressão. Há muita 
literatura consistente sobre o tema sendo produzida pelo meio 
acadêmico e pela comunidade científica. No entanto, o livro em 
questão possui um valor específico, por se tratar de uma descrição 
vivencial. O próprio Solomon confessa não ser filósofo, médico ou 
mesmo psicólogo e que, portanto, sua obra parte de um relato 
extremamente pessoal, tendo como base a sua própria experiência 
da depressão, por mais que ele se permita abordar ideias complexas 
e refletir sobre estatísticas científicas. O autor rejeita a ideia de que 
a produção do livro visasse uma experiência catártica e afirma que 

o processo de escrita foi triste, doloroso, estressante e solitário, por 
mais que também fosse gratificante saber que seu trabalho poderia 
ser útil ao público em geral – o que a grande repercussão da obra 
veio a comprovar, gerando um enriquecimento do conhecimento 
sobre o tema. Apesar de não visar à catarse, Graham Greene realizou 
um comentário sobre um artigo de Solomon, onde afirmou que não 

consegue entender como existem pessoas que suportam a 
melancolia, a loucura e o pânico intrínsecos a condição humana, sem 
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extravasarem este sentimento por meio de alguma forma artística, 
seja a escrita, a pintura, ou a música. 

O autor levou cerca de cinco anos para completar a obra, e só 
este feito já deve ser considerado uma vitória, visto que, durante este 
período, ele teve de lutar contra inúmeras crises depressivas e 
superar as limitações que a doença mental provocou nele. Como 

resultado, foi produzida uma obra completíssima, de uma 
profundidade ímpar, marcada por relatos vivenciais onde contam 
mais de 600 páginas. Por ser de autoria de um escritor depressivo, 
a obra possui mais credibilidade e sensibilidade para tratar do 
assunto, sem contar que o autor entrevistou inúmeras 
personalidades depressivas. É preciso salientar que Solomon 
dedicou a obra ao seu pai por tê-lo ajudado durante os colapsos da 

doença, que se tornaram mais graves após a morte de sua mãe. Ele 
relata fielmente os sintomas de sua depressão, e como eles 
chegavam a pico durante os colapsos, passando por vômitos, crises 
de choro, incapacidade física-emocional, insônia e impulsos que o 
levavam a cometer atitudes absurdas, colocando em risco a própria 
vida. O livro é constituído por 12 capítulos que recebem os seguintes 
títulos: Depressão, Colapsos, Tratamentos, Alternativas, Populações, 
Vício, Suicídio, História, Pobreza, Política, Evolução e Esperança. 
Diante da diversidade de temas suscitados pela obra, focamo-nos, 
no presente trabalho, em abordar o fenômeno da depressão em si, 
visando responder à questão “o que é depressão?”, assim como 
tratar das alternativas e tratamentos da doença. 

 
Um encontro com o demônio ao meio-dia 

 
O senso-comum acredita que a depressão é um mal que atinge 

essencialmente a classe-média ocidental contemporânea, mas isso é 
um engano que se deve ao fato da atual ascensão do reconhecimento 
e aceitação dessa aflição psíquica, e também pela sofisticação dos 
métodos de tratamento pela comunidade do Ocidente. A depressão 
não é uma invenção ou capricho humano. Ela é uma doença 
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concreta de dimensões psicológicas, mas com consequências 
biológicas. O indivíduo perde o respeito por si mesmo, há um 

esvaziamento de sentido, por um desagrado moral consigo mesmo, 
que leva o sujeito a se sentir feio e portador de uma inferioridade 
social, como se uma parte da psique tomasse a outra por objeto, e 
então, o sujeito julga a si mesmo, provocando um arrependimento 

de ser quem se é. Segundo Maria Rita Kehl, há mesmo uma espécie 
de “covardia” na depressão: 

 
Mas o depressivo é aquele que se deixa cair ou – tomo de 
empréstimo aqui a expressão de Mauro Mendes Dias – aquele que 

“cai antes da queda”. Há uma covardia nesse deixar-se cair, no que 
toca ao enfrentamento com a castração. Não que o depressivo se 
saiba covarde; o que ele percebe são os efeitos dessa covardia 

originária e inconsciente sobre todos os aspectos de sua vida 
subjetiva.1 

 

Quanto ao tratamento da doença, ao lado da psicoterapia, 
vivenciamos uma enorme proliferação de fármacos de todas as 
espécies. Hoje em dia, é lugar comum entre a população esclarecida 
a crítica à indústria farmacêutica, por ela supostamente tirar 
proveito dos enfermos, sem propor uma cura real e sem levar em 
consideração os danos colaterais. No entanto, a partir de sua 
experiência, Solomon possui uma visão diferenciada, visto que, por 
exemplo, com o patrocínio de pesquisa científica por grandes 
empresas, foi possível o desenvolvimento dos inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (ISRS), os populares antidepressivos, que 
salvaram a vida de muita gente. Para o autor, a indústria 
farmacêutica é tanto capitalista quanto idealista. Há muitos 
envolvidos que se interessam apenas pelo lucro, mas há também 

muitos pesquisadores otimistas, que visam beneficiar a população e 
creem seriamente na possibilidade de erradicar a doença. 

                                                            
1 KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 58. 
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Naturalmente, a vida é cheia de sofrimentos, decepções, 
desilusões e tristezas; por mais que tentemos negar, o tempo passa 

de modo irreversível, devorando tudo. Todos nós vamos morrer e 
também todos nós estamos isolados em nossa solidão, presos a um 
corpo independente. A dor e o desamparo são nossas primeiras 
vivências no mundo. Desde que nascemos e somos retirados do 

ventre confortável de nossa mãe, lançamo-nos em uma situação 
tremendamente desagradável e, logo que o desconforto se ameniza, 
a depressão pode vir em seu lugar.  Mesmo aqueles que se 
resguardam na fé, com a crença de um futuro paraíso, não 
conseguem evitar o sofrimento neste mundo e, diga-se de passagem, 
o próprio Cristo, filho de Deus, levou uma vida sofrida. Sabemos que 
apesar das afirmações otimistas da ciência farmacêutica, a 

depressão está longe de ser extinta, como que prometendo 
permanecer ativa enquanto os seres humanos forem conscientes de 
si próprios. No melhor dos mundos, ela pode ser contida, e tudo o 
que os atuais medicamentos podem fazer é amenizá-la. Mas, afinal, 
o que é a depressão? 

Solomon define a depressão como uma desregulação do amor, 
que se manifesta através do terror da perda ou da ausência. Ela é 
um estágio de solidão latente, onde o indivíduo perde a capacidade 
de trocar afetos e, por fim, perde o amor próprio. Nas palavras do 
autor: 

 

A depressão é a imperfeição no amor. Para poder amar, temos que 
ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas, e a depressão é 
o mecanismo desse desespero. Quando ela chega, destrói o 

indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de dar e receber 
afeição. Ela é a solidão dentro de nós que se torna manifesta e 
destrói não apenas a conexão com outros, mas também a 

capacidade de estar em paz consigo mesmo. Embora não previna 
contra depressão, o amor é o que tranquiliza a mente e a protege 

de si mesma.2 

                                                            
2 SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2018, p. 15. 
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Dentro desse escopo, percebemos que a causa da depressão é 

a sua própria cura, isto é, o amor. Obviamente, existem métodos que 
auxiliam na batalha contra a doença. A psicoterapia e os 
medicamentos ajudam a renovar a autoestima, possibilitando ao 
indivíduo uma nova oportunidade de amar e ser amado, e é por isso 
que eles são fortes aliados no tratamento da depressão. O estado 
positivo dos humanos é o amor. Certas pessoas amam seu trabalho, 
outras amam a si mesmas, algumas amam a Deus, e há os que amam 
outros humanos. O amor é a dimensão fundamental que traz 
sentido e significado para a vida. O amor é um propósito vital, 
contrário à depressão. Contudo, é comum que em algum momento 
de nossas vidas o amor nos abandone, e que com ele o sentido da 
vida se vá junto. Esse abandono é a essência da depressão, e faz com 

que o sujeito se aprofunde num estado de insignificância, 
desprovido de qualquer forma de amor. O sujeito depressivo sente 
que a motivação de sua psique se tornou completamente vazia. 
Nesse ponto é interessante retomar uma imagem que Pierre Fédida 
constrói sobre a depressão: 

 

A depressão é uma figura do corpo. Figura cuja expressividade é 
desenhada ao vivo na impressão de um rosto, sensível como um 

espelho, no peso estirado ou tenso dos membros, na visibilidade 
aguda e dolorosa da pele... Essa figura do corpo assim abandonada 
à expressividade transparente de um traço é considerada como o 

limite que define a vigilância de um vazio chamado psique. 
Estranha inversão paradoxal, que nos faz escutar que a psique – 
metáfora primitiva de toda a depressão – poderia ser o vazio do 

qual o corpo é a figura imóvel de transparência.3 
 

A depressão é um fenômeno complexo e, para melhor 

compreendê-lo faz-se necessárias algumas distinções. 
Primeiramente, há formas de sofrimento emocional que não podem 
ser classificadas como depressão, visto que a tristeza é uma condição 

                                                            
3 FÉDIDA, Pierre. Depressão. São Paulo: Escuta, 1999, p. 16. 
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inerente à vida de todos os humanos. Nesse sentido, um simples 
pesar é uma dor proporcional às circunstâncias vividas pelo sujeito, 

já a depressão é um sofrimento desproporcional as circunstâncias, é 
muito pesar com relação ao que o indivíduo está vivenciando. A 
depressão parece apropriar-se do próprio ar que o indivíduo respira 
e age como um demônio que o deixa aterrado. Outra distinção 

importante dá-se entre a depressão menor (leve ou distímica) e a 
depressão maior (severa). A depressão menor é um sofrimento 
psíquico intenso, geralmente duradouro, e que vai aos poucos 
tomando conta do corpo do deprimido, deixando-o pesado e sem 
energia. É muita tristeza para uma causa aparentemente pequena. 
Ela age como uma dor crônica na alma e migra para o corpo, 
pesando as pálpebras e deixando os músculos tensos. É uma dor 

intolerável que atinge mesmo o coração e os pulmões, endurecendo 
a contração dos músculos involuntários. O sujeito sofre apenas por 
já ter conhecido a dor e, também, pela expectativa dela permanecer 
no futuro. Não há alívio, pois a depressão vem como uma certeza, 
dia após dia. Já a depressão maior refere-se aos colapsos nervosos. 
Se a depressão leve enferruja partes do sujeito, a depressão severa é 
um colapso assombroso que enferruja a estrutura inteira por 
completo. Solomon comenta a sua própria depressão: 

 

Experimentar a decadência não é agradável, ver-se exposto às 
devastações de uma chuva quase diária e saber que está se 
transformando em algo débil, que uma parte de si cada vez maior 

vai pelos ares com o primeiro vento forte, transformando-o em 
alguém cada vez menor. Alguns acumulam mais ferrugem 
emocional do que outros. A depressão começa do insípido, nubla 

os dias com uma cor entediante, enfraquece ações cotidianas até 
que suas formas claras são obscurecidas pelo esforço que exigem, 

deixando-nos cansados, entediados e obcecados com nós mesmos 
– mas é possível superar isso. 4   
 

                                                            
4 SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão, op. cit., p. 17. 
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O autor comenta que a depressão o dominou como uma 
trepadeira toma conta de uma árvore. Enquanto doença, ela é uma 

coisa feia que envolve o sujeito por inteiro, sendo mais forte que ele 
e assumindo vida própria ao drenar sua energia vital. Tudo o que 
Solomon queria era morrer, mas mesmo as suas forças para 
cometer suicídio haviam sido sugadas. A depressão severa é 

simultaneamente um nascimento e uma morte, visto que ao mesmo 
tempo em que surge uma presença nova e contínua da dor, algo de 
essencial desaparece. O que nasce é a trepadeira do sofrimento e a 
morte é a total desintegração do indivíduo, que imerge na 
infelicidade. Toda a possibilidade de felicidade some. Torna-se 
impossível ter prazer com qualquer coisa. Logo todas as formas de 
emoção vão esvanecendo-se, à medida que se perde a crença no 

amor e a capacidade de amar. A mente do deprimido é envolvida por 
um demônio, que faz a pessoa sentir-se mal, com forte senso de 
inferioridade e incapaz de agir “normalmente” como os outros. 
Surgem sintomas físicos, o cabelo vai ficando ralo, o rosto com um 
aspecto desagradável, a pele vai enrugando e até o cheiro do sujeito 
piora. Solomon relembra que desenvolveu um medo tão profundo 
que o impedia de confiar em qualquer pessoa, chegando a ter 
repulsa de ser tocado por alguém.  

De qualquer forma, o sujeito sente-se menos do que ele 
realmente é e encontra-se nas mãos de algo estranho. 
Frequentemente, os tratamentos focam apenas na metade do 
problema: dirigindo-se àquilo que está ausente, ou àquilo que está 

presente. Contudo, faz-se necessário tanto o corte do peso extra 
provocado pelas trepadeiras, quanto a reconstrução da capacidade 
do sujeito de se sentir bem e com forças para encarar os desafios da 
existência. O tratamento com químicos arranca à força as 

trepadeiras. É possível sentir o processo de cura, a medicação vai 
agindo gradualmente, como que envenenando o parasita, até que ele 
vai murchando e esvai-se. Com o tempo, o peso da dor diminui e é 
como se o indivíduo recuperasse o seu estado de espírito natural. No 
entanto, depois que o parasita desaparece, é comum que ele deixe 
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alguns rastros e a reconstrução completa da pessoa não pode 
depender unicamente dos remédios. A reconstrução do eu de um 

sujeito deprimido exige muito amor, trabalho, calma e, sobretudo, 
tempo. 

 
O diagnóstico, o tratamento e a dimensão social da depressão 

 
O diagnóstico é tão enigmático quanto a doença. De modo 

geral, as pessoas estão confusas e gostariam de saber de prontidão 
se estão deprimidas ou não. Mas as coisas não são tão simples assim. 
O único jeito de saber se alguém está deprimido é a auto-observação, 
o sujeito deve analisar o que sente, escutar a si mesmo e pensar 
sobre isso. Se alguém se sente mal na maior parte do tempo, sem 

que haja motivo para isso, então essa pessoa está deprimida. 
Entretanto, se há algum motivo e a pessoa sente-se muito mal 
constantemente, também pode estar deprimida. Se a depressão 
chega a incapacitar o indivíduo, então ela é grave. Se a perturbação 
for pequena, então ela não é tão grave. De acordo com o Manual 
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM, atualmente 
em sua 5ª versão), a depressão pode ser definida como a presença 
de cinco ou mais sintomas dentro de um conjunto de nove. Contudo, 
essa é uma definição inteiramente arbitrária. Não existe uma razão 
específica para determinar que os cinco sintomas sejam um 
qualificador exato do transtorno mental. É notório que quatro ou 
três dos sintomas já podem ser indicativos da doença, até mesmo 

um sintoma já pode ser grave. Sem contar que o sujeito enfermo 
pode ter versões leves de todos os sintomas, ou mesmo ter versões 
gravíssimas de apenas dois, por exemplo. E, apesar da presença dos 
sintomas, ainda resta a dúvida sobre a causa da doença. 

O transtorno mental é uma enfermidade concreta que 
acarreta consequências para o corpo. Muitas pessoas vão a 
consultórios com dores físicas e ouvem do doutor que estão apenas 
deprimidas. Porém, para um sujeito deprimido, uma doença 
psicossomática é tão real quanto uma dor biológica. Se é certo que 
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os incômodos psicossomáticos iniciam pela mente, é certo também 
que eles realmente espalham-se pelo corpo; o cérebro envia 

mensagens para todo o organismo. Por essa razão, as dores de 
origem psíquica precisam ser tratadas como dores de verdade. Do 
ponto de vista do tratamento, o cérebro é um órgão muito 
importante e merece uma atenção especial. Comumente, procura-

se na química o tratamento para as fissuras entre a mente e o corpo. 
Isso gera um certo alívio no indivíduo deprimido, pois ele passa a 
acreditar que o seu “eu” permanece intacto, e o mal que lhe aflige é 
apenas uma imperfeição de substâncias químicas. O autor comenta: 

 
A palavra química parece mitigar os sentimentos de 
responsabilidade perante o esgotamento causado pelo fato de não 

gostarem de seus empregos, de se preocuparem com o 
envelhecimento, de fracassarem no amor, de odiarem suas 

famílias. Junto com a química, vem uma agradável liberação de 
culpas. Se seu cérebro é predisposto à depressão, você não precisa 
se culpar por isso. Bem, culpe a si mesmo ou a evolução, mas 

lembre-se de que pôr a culpa na coisa em si pode ser entendido 
como um processo químico, e que a felicidade também é química. 
A química e a biologia não são fatores estranhos que se impõem ao 

eu “real”; a depressão não pode ser separada da pessoa afetada por 
ela.5  
 

Nesse sentido, percebemos que a medicação é apenas parte do 
tratamento e junto a ela é necessário que o indivíduo reúna forças 
para alterar as condições existenciais de sua vida que geram 

sofrimento. 
Ao contrário do que diz a imprensa e a indústria farmacêutica, 

a depressão não é uma doença de única causa. Em realidade, a 
depressão é multifacetada. A depressão não é o efeito de um baixo 
nível de qualquer coisa que possa ser medida. A história oficial 
divulgada sobre os reduzidos níveis de serotonina é um mito, com 

alguns traços de verdade.  Não é real que alguém possua níveis 

                                                            
5 Ibidem, p. 20. 
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baixos de serotonina no organismo, mas é certo que, ao aumentar o 
nível de serotonina à base de medicamentos, dispara um processo 

cerebral que auxilia no humor do deprimido. Contudo, a melhora 
dos sintomas depressivos não é instantânea e leva algum tempo até 
que os químicos façam efeito. Por isso, faz-se necessária uma 
sustentação a longo prazo da elevação de serotonina. Por essa razão, 

o pensamento de que a depressão é um fenômeno puramente 
químico está equivocado. Seria o mesmo que pensar que uma pessoa 
é assassina unicamente em função da química de seu cérebro. Nada 
é só química. Se quiser compreender a depressão temos de levar em 
conta os estados de espírito, a personalidade e a situação existencial 
da pessoa, que são fatores importantíssimos para a equação da 
desregulação de humor. É certo que os fatores internos e externos 

se influenciam mutuamente e, portanto, ambos devem ser levados 
em conta. Se o sujeito depositar toda a sua esperança no remédio é 
possível que ele não se salve das garras da depressão. Para que haja 
um processo de cura, o indivíduo deve mudar o estilo de vida que o 
levou a deprimir-se. 

A depressão caminha em paralelo com a personalidade. Há 
pessoas que possuem mais energia para resistir à doença, outras são 
mais suscetíveis. A batalha contra esse mal-estar crônico é 
complexa. O sujeito deve procurar ajuda enquanto ainda dispõe de 
forças para tal tarefa. É necessário, sobretudo, a valorização da vida. 
Há pessoas que conseguem se recuperar de depressões severas, 
enquanto há outras que sucumbem às formas mais brandas da 

doença. Existem vantagens em passar por uma depressão leve sem 
remédios. Dessa forma, a pessoa tem a sensação de poder, através 
de sua própria força de vontade, recuperar-se dos desequilíbrios 
mentais. Aprender a velejar sob mal tempo é um triunfo do sujeito 

sobre a química do desespero. Sem falar que atravessar uma 
depressão por si mesmo pode evitar o desagrado social de admitir 
estar na mão de remédios psiquiátricos. Essa é uma das melhores 
formas de recuperação da autoestima, sugerindo que o sujeito 
aceitou a sua maneira de ser, descobrindo seus próprios 
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mecanismos de autocura, sem a necessidade de recursos externos. 
Sair sozinho de uma depressão chega a dar sentido a própria dor, 

mas esse não é o caminho de todos. 
A estrutura interior não é de fácil acesso, e na maior parte das 

vezes é difícil para o deprimido pôr em ação a sua vontade. A 
depressão costuma desgastar a força que a mente teria para 

controlar o estado de espírito. A teia da depressão surge de repente, 
sem avisos prévios e, com ela, vem a química do sofrimento. 
Geralmente, o sofrimento psíquico tem motivos específicos. Seja a 
perda de um amor ou de um ente querido, seja a perda de um 
trabalho ou do sentido da vida, seja um desentendimento familiar 
ou mesmo a solidão e a incapacidade de criar laços. Os caminhos 
entre o coração e a mente são complexos, não sabemos precisar 

quando um estado emotivo irá desembocar em uma depressão. Às 
vezes a doença surge sem motivos aparentes. É comum entre os 
humanos sentir uma dor excessiva para causas aparentemente 
insignificantes. Solomon afirma que: 

 
Todos já sentiram em algum momento uma emoção 

desproporcional em relação a uma coisa sem importância ou uma 
emoção sem origem aparente. Às vezes a química se intromete sem 
nenhuma razão externa. A maioria das pessoas já teve momentos 

de desespero inexplicável, geralmente no meio da noite ou no 
início da manhã, antes de o despertador tocar. Se tais sensações 

duram dez minutos, são um estado de espírito estranho e rápido. 
Se duram dez horas, são uma febre perturbadora, e se duram dez 
anos, são uma doença mutiladora.6  

 

Quando se vive uma depressão, tem-se a sensação de que ela 
nunca vai passar. Mesmo sabendo que os humores são transitórios 
e que o amanhã está em aberto, a tristeza não deixa ninguém 
relaxar. A tristeza é um sentimento muito poderoso e está no 

fundamento da depressão. Uma das características do sujeito 
deprimido é detestar a sua condição, mas ao mesmo tempo é 

                                                            
6 Ibidem, p. 24. 
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possível tomar consciência da real configuração da vida através da 
dor. O sofrimento é um desassossego que convoca a alma a tomar 

alguma atitude. Uma das primeiras lições do budismo é que a vida é 
sofrimento. Também há um ditado russo que diz: se você desperta 
de manhã sem nenhuma aflição é sinal que deve estar morto. Nesse 
sentido, a dor não deve ser simplesmente suprimida, contrariada ou 

esquecida, mas deve tornar-se uma alavanca no processo de 
transformação do sujeito. 

Solomon levanta um conjunto de estatísticas sobre a 
depressão.7 Por mais que não possamos confundir os números com 
a realidade, as estatísticas revelam-nos uma verdade assustadora. 
De acordo com pesquisas atuais, entorno de 3% dos norte-
americanos (somando 19 milhões de pessoas) possuem depressão 

crônica. Dentre esses, 2 milhões são crianças. O transtorno bipolar, 
chamado dessa forma, pois leva o doente da mania à depressão, 
atinge cerca de 2,3 milhões de pessoas. A depressão tem sido a causa 
central de incapacitação nos Estados Unidos e nos demais países, 
atingindo pessoas acima de cinco anos de idade. Os tratamentos 
para essa doença estão aumentando mundialmente, mas nos 
Estados Unidos, por exemplo, apenas 50% dos deprimidos em 
estágio severo buscam uma ajuda para a sua enfermidade. Grande 
parte dos sujeitos que buscam socorro não sabem a quem recorrer 
e acabam indo parar em clínicos gerais, que pouco sabem sobre a 
depressão. Apenas 40% dos deprimidos possuem a sua enfermidade 
identificada. Contudo, em uma onda crescente, cerca de 28 milhões 

de norte-americanos têm-se medicado com inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina (ISRS). Por sua vez, menos da metade dos 
pacientes terá um tratamento adequado. Embora seja difícil de 
precisar, a estatística tradicional prevê que 15% das pessoas com 

depressão diagnosticada cometem suicídio. 

                                                            
7 Todas as estatísticas citadas neste parágrafo encontram-se em: SOLOMON, Andrew. O demônio do 
meio-dia: uma anatomia da depressão, op. cit., p. 25-26. 
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Os casos de depressão têm aumentado nos países 
desenvolvidos, mesmo nos em desenvolvimento, vitimizando 

inclusive as crianças. A depressão tem ocorrido entre os cidadãos 
mais jovens, manifestando-se a partir dos 26 anos. Apesar das 
melhoras e qualificações dos tratamentos psiquiátricos, diversas 
pessoas mal conseguem aguentar-se em pé e continuando sofrendo 

mesmo com a ingestão de psicofármacos. Quando o sujeito 
deprimido se encontra totalmente incapacitado, acaba sendo 
hospitalizado. No entanto, mais da metade dos que procuram 
tratamento não recebem ajuda alguma. Entorno de 13% dos 
deprimidos recebem um tratamento insuficiente, baseado em 
psicoterapias inadequadas e tranquilizantes ineficientes. Outros 6% 
dos enfermos recebem uma dosagem desregulada dos 

psicofármacos e os tomam por um tempo inadequado. Desses 
números, restam apenas 6% da população que recebe um 
tratamento apropriado. Sendo que muitos deixam de tomar os 
medicamentos cedo demais, em função dos efeitos colaterais.8 No 
que se refere a estatísticas, podemos citar também os números 
levantados por Vladimir Safatle: 

 
(...) segundo a Organização Mundial da Saúde, 7% da população 

mundial sofria de depressão em 2010, sendo a principal causa 
conhecida de sofrimento psíquico. Em países como o Reino Unido, 

1 em cada 5 adultos sofre atualmente de depressão. Os casos de 
depressão crescem, em média, 20% ao ano em países como os 
Estados Unidos, onde 9,1% da população sofre da doença, e 

representam, atualmente, a modalidade de sofrimento psíquico 
com maior impacto econômico.9 
 

Uma expressão muito utilizada pelos depressivos é “à beira do 
abismo”, quando os mesmos tentam identificar a transição da dor 
para a loucura. Sabemos que essa expressão se trata de uma 

                                                            
8 Ibidem, p. 26 

9 SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São 
Paulo: Autêntica, 2016, p. 187. 
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metáfora, pois poucas pessoas encontraram-se, de fato, à beira de 
um precipício físico. Neste sentido, essa expressão refere-se a um 

estado de espírito, comum na depressão. O deprimido sente-se como 
se estivesse caindo em um lugar escuro e perdido todas as suas 
energias, pois o seu estado emocional é instável demais para 
oferecer qualquer amparo. Ao interpretar a expressão, Solomon 

constata que a depressão não é a queda no abismo, o que acarretaria 
na morte do indivíduo; mas, sim, estar próximo demais da borda, 
chegando num estágio de vertigem, onde o medo torna-se 
imperante e o sujeito perdeu sua capacidade de manter o equilíbrio. 
A depressão é um sentimento iminente que paralisa a pessoa. A dor 
do deprimido é profunda e horrível, assombrando-o com a 
expectativa de um futuro desastroso. Entre os diversos pensamentos 

que passam pela mente do deprimido, ele sente intensamente que 
está próximo da morte. A depressão é praticamente inimaginável 
para quem não a conhece. Nela existe uma sensação de perda total 
de controle, bem quando o sujeito mais precisava dele, e por mais 
que ele fosse seu por direito. Para o deprimido, o presente enquanto 
presente perdeu-se; pois, para ele, tudo o que existe é a antecipação 
de um sofrimento futuro. 

Para que seja possível a cura de uma depressão, o sujeito 
precisa aceitar ajuda, uma vez que ela lhe seja oferecida. Seria ótimo 
se os antidepressivos resolvessem o problema por si mesmos, mas 
não é assim que funciona; eles também necessitam da reação do 
enfermo para apresentarem bons resultados. É importante que o 

deprimido escute aqueles que o amam e acredite que vale a pena 
viver com eles e por eles. Solomon dá alguns conselhos para a luta 
contra a depressão: 

 

Busque lembranças que a depressão afasta e projete-as no futuro. 
Seja corajoso, seja forte, tome seus remédios. Faça exercícios, por 

que isso lhe fará bem, mesmo que cada passo pese uma tonelada. 
Coma mesmo quando sente repugnância pela comida. Seja 
razoável consigo mesmo quando tiver perdido a razão. Esse tipo 

de conselho é lugar-comum e soa bobo, mas o caminho mais certo 



Pedro Gabriel Rosauro | 133 
 

para sair da depressão é não gostar dela e não se acostumar com 

ela. Bloqueie os terríveis pensamentos que invadem a mente.10  
 

Outro modo de progredir é o amor. Sem ele, os remédios 
tornam-se quase impotentes, mas quando atuam em conjunto são 
fortes aliados para vencer a depressão. É preciso lembrar-se, todas 
as manhãs, desde a hora do despertar, dos amores já vividos e já 

conquistados, para que a mente posso abrir espaço para os amores 
que ainda estão por vir.11 

Geralmente, os próprios efeitos da depressão geram a 
depressão. A solidão é capaz de deprimir qualquer um, mas é certo que 
a depressão acaba por causar a solidão. Quando a pessoa perde a sua 
funcionalidade, sua vida torna-se uma bagunça completa, maior do 
que se poderia imaginar. O sujeito perde sua capacidade de fala e os 

seus impulsos sexuais, logo a sua vida amorosa e sexual acaba 
desaparecendo, e faz com que o deprimido se afunde no seu mal-estar. 
A origem da maioria das depressões é antissocial. Por outro lado, é 
certo que o estresse influencia diretamente na doença, mas a maior 
fonte de estresse é a humilhação; a segunda maior é a perda. Se faz 
importante salientar que a depressão, comumente, vem acompanhada 
pela ansiedade, que é o oposto da paz. O sujeito ansioso sente que toda 
a tranquilidade interna e externa foi retirada de sua vida. A depressão 
refere-se a uma perda no passado, já a ansiedade é a expectativa de 
perdas no futuro; no momento em que as duas recaem juntas sobre o 
indivíduo, tornam-se a maior causa de suicídios. Quando o processo 

de ansiedade é exacerbado, ele transforma-se em síndrome do pânico, 
gerando, entre outros problemas, uma enorme dificuldade de dormir; 
o enfermo padece de ataques noturnos, como que perdendo a 
respiração e o relegando à insônia.  

O sentimento de humilhação do sujeito em depressão é 
agravado pelos remédios. O próprio autor conta que detestava ingerir 

                                                            
10 SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão, op. cit., p. 29. 

11 Ibidem, p. 29. 
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os remédios e sentia vergonha pública em admitir a sua situação. É 
vergonhoso constatar que não se consegue levar a vida e ter mínimos 

sucessos como os outros. O sujeito deprimido sente-se humilhado pela 
própria existência e tem a sensação de que todo mundo está feliz e 
realizado, menos ele. Isso pode gerar uma fobia social. Contudo, há 
outro perigo, que surge na fase de semirrecuperação, quando o 

indivíduo recupera parte de suas energias. Esse perigo é o suicídio. No 
momento em que o deprimido está no auge do colapso, ele não tem 
forças para se matar, mas quando se recupera minimamente, pode 
criar alguma energia mal resolvida que acarretará em tirar a própria 
vida. Na depressão, entra-se em um estágio de anedonia, que é uma 
completa falta de capacidade para sentir prazer. Solomon relata que 
não se sente propriamente um desejo de morrer, mas que se perde 

completamente a vontade de viver e matar-se é um modo de escapar 
da infelicidade no mundo. Com relação a esse quesito específico, a 
vaidade pode vir a ajudar. Como comenta o autor, ele não suportaria 
a ideia de as outras pessoas comentarem que ele não seria capaz de 
obter sucesso. E um fator que o ajudou foi saber que mesmo as pessoas 
famosas podem cair em depressão. Ele percebeu que os perfeccionistas 
têm uma tendência a perderem-se nessa doença. Como o mundo é 
repleto de falhas, quem busca a perfeição tende a decepcionar-se 
profundamente. A depressão mina a autoestima, mas se o orgulho 
sobrevive, ele pode tornar-se um poderoso aliado. O fato de não querer 
se sentir um derrotado leva o deprimido a ajudar a si mesmo, tirando 
força de lugares que nem ele mesmo sabia que existia. 

A depressão é um fenômeno muito antigo e, provavelmente, 
está presente na vida do ser humano desde o momento em que ele 
tomou consciência de si mesmo, existindo enquanto um eu 
separado. Alguns sintomas podem variar de acordo com a época, 

mas em sua base o fenômeno é o mesmo. Os transtornos de humor 
certamente não são uma invenção do século XXI, embora os 
números crescentes de enfermos sejam um aspecto característico da 
contemporaneidade. Nas palavras de Solomon: 
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As taxas crescentes de depressão são sem dúvida uma 

consequência da modernidade. O ritmo de vida, o caos tecnológico, 
a alienação das pessoas, o colapso da estrutura familiar, a solidão 
endêmica, o fracasso dos sistemas de crença (religioso, moral, 

político, social – qualquer coisa que parecia outrora dar significado 
e direção à vida) têm sido catastróficos.12  
 

Vivemos num mundo de extrema positividade, onde há 
elevadas cobranças e exigências de padrões de comportamento 
sobre os indivíduos, o que leva muitas pessoas a sentirem-se 
desajustadas. Como afirma Byung-Chul Han: 

 
O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. 

O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão 
é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de 
positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra 

consigo mesma. (...) O excesso de trabalho e desempenho agudiza-
se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração 

do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de 
liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado.13 
 

Por sua vez, a noção de sujeito de desempenho é fruto da obra 
de Alain Ehrenberg, que identifica a origem da depressão na 
transição da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho. 
Quando o modelo disciplinar de controle comportamental baseado 
na proibição é extinto em prol de um modelo fundado na iniciativa 
pessoal, vemos surgir as condições sociais da depressão. Ehrenberg 
realiza os seguintes comentários sobre o transtorno mental: 

 
A depressão nos instrui sobre nossa experiência atual da pessoa, 

pois é uma patologia da sociedade na qual a norma já não se funda 
na culpabilidade e na disciplina, se não na responsabilidade e na 

iniciativa. (...) A depressão é particularmente indicativa da própria 
impotência da vida; isso é expresso pela tristeza, astenia (fadiga), 
inibição ou mesmo dificuldade em iniciar a ação que os psiquiatras 

                                                            
12 Ibidem, p. 31. 

13 HAN, Byung-Chun. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 29. 
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chamam de "diminuição psicomotora": o deprimido, devorado por 

um tempo sem futuro, está sem energia, enredado em um "nada é 
possível".14 
 

Por essa razão, precisamos tomar atitudes, modificando as 
pequenas coisas que possam diminuir o nível dos distúrbios 
socioemocionais. É preciso ter fé, tudo na existência possui dois 
lados (de modo geral, o bom e o ruim) e por isso precisamos focar 
no caminho da crença, seja em Deus, em si mesmo, nos outros, na 
beleza, na política, na natureza ou em qualquer outra coisa que traga 
estrutura para a vida. A biologia não é absolutamente determinante 
e há jeitos de levar uma vida significante mesmo passando por uma 
depressão. O sujeito deve ter consciência de que não é culpa 
exclusivamente sua o fato de estar doente. Vivemos dentro de 

circunstâncias que nos levam a isso. Nesse sentido a depressão é 
tanto pessoal quanto social. Felizmente, temos desenvolvido 
diversas maneiras de lidar com a situação e é sobre este fato que o 
deprimido deve apegar-se. 

 
Considerações finais 

 
Ao término do artigo, encontramo-nos profundamente 

sensibilizados com a obra e os relatos de Solomon, que desconstrói 
mitos e transfere a discussão para a sua dimensão ética e moral. Por 
tratar-se de um relato vivencial, o livro adquire uma coloração 
especial para compreensão deste mal do espírito que vem assolando 

a sociedade no século XXI. Ainda mais quando percebemos a 
proliferação da depressão no mundo contemporâneo, mesmo entre 
pessoas famosas, que aparentemente deveriam ter uma vida bem-
sucedida. Ao analisar o estado a que chega uma pessoa depressiva, 
percebemos que a depressão não se trata de um capricho ou 
“frescura”, mas configura-se como uma doença concreta que ataca 

                                                            
14 EHRENBERG, Alain. La fatiga de ser uno mismo: depresión y sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión, 
1998, p. 16. (tradução nossa). 
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de várias formas a força de vontade do enfermo, podendo ter 
consequências incapacitantes para o indivíduo.  

Após ser lançado nos anos 2000, O Demônio do Meio-Dia: 
uma anatomia da depressão permanece constando como referência 
sobre o tema seja entre leigos ou especialistas. É notório que esta 
obra, já publicada em 24 línguas, foi eleita como um dos 100 

melhores livros dos anos 2000 pelo jornal The Times, além de ter 
vencido o National Book Award. As doenças mentais tais como a 
depressão ou a ansiedade exacerbada configuram-se enquanto os 
verdadeiros demônios de nossa geração, atingindo as mais diversas 
localidades geográficas e variedades demográficas, de modo a 
nublar o meio-dia de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. 

Por fim, constatamos que a depressão não deve ser tomada 

apenas como um fenômeno individual, visto que ela possui diversas 
causas sociais em seu âmago. Apesar desta doença manifestar-se 
como um mal do espírito, ou psique, ela encontra suas origens 
justamente na intersecção entre indivíduo e sociedade, possuindo 
relações com o próprio sistema econômico ao qual se encontra 
submetida nossa sociedade. Por sua vez, o tratamento da doença 
certamente deve passar por terapias, remédios e exercícios físicos, 
mas não deve parar por aí. Para curar-se da doença, o deprimido 
deve conseguir transformar o próprio modo de vida que o levou à 
doença, criando novos laços afetivos e buscando novas atividades 
que lhe tragam sentido à vida. 
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A fatiga de ser si mesmo e o individualismo 

contemporâneo em Alain Ehrenberg 
 

Fabio Caprio Leite de Castro 
 
 
Introdução 
 

O que se entende hoje por depressão está normativamente 

fixado por critérios diagnósticos no DSM e o seu tratamento 
transmite uma impressão de domínio e de certeza sobre o 
sofrimento do paciente. No entanto, mesmo com todos os avanços 
da neurologia, da psicopatologia e da psicofarmacologia, a depressão 
não parece se acomodar tranquilamente ao diagnóstico e aos 
tratamentos oferecidos. Cada caso particular, em cada situação 
singular de sofrimento, se nos permitirmos questioná-lo, coloca-nos 
diante de uma perplexidade, de uma incerteza vivida pelo próprio 
paciente. É nesse ponto que a obra do sociólogo francês Alain 
Ehrenberg se torna incontornável, cujo projeto, como ele mesmo 
afirma na entrevista Depressão, doença da autonomia?, consiste em 

defender uma “concepção antropológica da sociologia” inspirada em 
Marcel Mauss.1  

                                                            
1 EHRENBERG, Alain, “Depressão, doença da autonomia?”, entrevista a Michel Botbol, trad. Regina 
Herzog. Ágora, vol.7 nº 1, pp. 143-153, 2004, p. 143. Podemos tomar como referência o artigo em que 

Mauss analisa o rito do culto funeral de uma tribo australiana, a fim de demonstrar a expressão 

coletiva de sentimentos. (MAUSS, Marcel. “L’expression obligatoire des sentiments”, Journal de 

psychologie, nº 18, 1921, pp. 01-08. Disponível em : 
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/MAUSS-Marcel-lexpression-obligatoire-des-

sentiments.pdf). De certa forma, Ehrenberg dá continuidade a essa perspectiva, no sentido de que o 

indivíduo contemporâneo, ao adotar o individualismo e responder afetivamente de forma 
individualista, responde de forma coletiva a um modelo de institucionalização de si. 

http://www.anthropomada.com/bibliotheque/MAUSS-Marcel-lexpression-obligatoire-des-sentiments.pdf
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/MAUSS-Marcel-lexpression-obligatoire-des-sentiments.pdf
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A depressão não é apenas um pretexto para o estudo do 
indivíduo contemporâneo, assim como o individualismo ele mesmo 

não é um pretexto para o estudo do sofrimento psíquico. A 
depressão passa a ser progressivamente estudada por Ehrenberg até 
tornar-se um eixo essencial de sua pesquisa sobre o individualismo 
contemporâneo. Esse aspecto fica claro quando acompanhamos a 

evolução da sua obra, especialmente, a partir dos anos 1990.2 Por 
essa razão, nosso primeiro objetivo é realizar uma análise dos 
aspectos centrais da obra de Ehrenberg no período que começa com 
a publicação de O culto da performance (1991) e segue até A 
sociedade do mal-estar (2010), o qual pode ser lido como uma 
continuação e um aperfeiçoamento da pesquisa realizada em A 
fatiga de ser si-mesmo (1998). Nosso segundo objetivo consiste em 

mostrar, a partir dessa estratégia de apresentação, a relação entre a 
depressão e o tipo de individualismo que se expressa 
quotidianamente através de imagens exemplares, estereótipos, 
máximas e imperativos, no duplo terreno da busca de 
aprofundamento da sensação de si mesmo e da expressão e 
exposição da imagem de si mesmo, sob o discurso onipresente da 
autonomia, da responsabilidade, da vida competitiva e concorrencial 
do empresário de si. 

 
1. O culto da performance – competição, consumo e 
concorrência 

 

Em 1991, Alain Ehrenberg publica O culto da performance, 
livro que inicia uma nova etapa de seu pensamento, sobretudo por 
sua solidez metodológica e por abrir caminho para uma investigação 

                                                            
2 O que hoje encontramos em versões traduzidas para o português são o livro O culto da performance 

– Da aventura empreendedora à depressão nervosa. Trad. Pedro Fernando Bendassolli. São Paulo: 

Ideias e Letras, 2010; os artigos “A instrução militar: uma pedagogia da autonomia?” Trad. Maria 
Antônia Reis. Forum educacional, vol. 11, nº 2, abr./jun. 1987, pp. 15-36; e “O sujeito cerebral”. Trad. 

Marianna T. Oliveira e Monah Winograd. Psicologia Clínica, vol. 21, nº 1, 2009, pp. 187-213; bem como 

a entrevista “Depressão, doença da autonomia?”. Trad. Regina Herzog. Ágora, vol.7, nº 1, 2004, pp. 
143-153. 
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sobre os efeitos do individualismo na sociedade francesa 
contemporânea. O núcleo de sua abordagem consiste em interrogar 

sobre as transformações culturais provocadas e tonificadas pelo 
neoliberalismo nos anos 1980. Porém, não é enquanto modelo 
econômico ou político que o sociólogo procura examinar o 
neoliberalismo, senão através das mudanças culturais provocadas 

pelos discursos e práticas neoliberais, que converteram a sociedade 
francesa em um culto da performance.3 Ocorre na França, ao longo 
dos anos 1980, uma generalização da competição e da concorrência, 
de tal modo que se torna obscura a diferença entre democracia e 
empresa. Efeito disso será a crise neoindividualista do modelo 
republicano, com uma mudança do estilo de existência, através do 
qual os indivíduos passam a ser os “empreendedores da própria 

vida”.4 O indivíduo performático, em sua versão empreendedora, 
invadiu a paisagem do imaginário francês através de figuras como o 
combatente, o líder, o aventureiro e o conquistador. Na medida em 
que a concorrência se impõe, pouco a pouco, como uma “pedagogia 
de massa” a todos os níveis de uma sociedade, através de imagens 
de vida e de modos de ação a serem adotados por qualquer um, o 
indivíduo resta em uma situação paradoxal, na qual ele deve ser 
único e semelhante aos demais. Considerando essa nova realidade 
dos costumes democráticos, Ehrenberg propõe uma descrição de 
três campos que ilustram por que a ação individual se tornou valor 
de referência na sociedade contemporânea: a competição esportiva, 
o consumo de massa e a concorrência econômica.  

Na primeira parte do livro, Ehrenberg dedica-se a uma 
antropologia da igualdade dos indivíduos a partir da competição 
esportiva. Para efetuar uma tal investigação, é necessário ter em 
conta que, enquanto a análise sócio-histórica do esporte procura 

livrar-se do senso comum, a análise do esporte como espetáculo 

                                                            
3 Idem. Le culte de la performance. Paris: Hachette, 1991, p. 13. 

4 Ibidem, p. 16. 
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deve precisamente valer-se dele.5 A fim de compreender como o 
esporte ganhou uma enorme popularidade, especialmente nas 

últimas décadas, Ehrenberg propõe uma revisão de clichês sobre os 
esportes populares, como “o ópio do povo”, “a missa das sociedades 
sem Deus” e “a morte do vínculo social”.6 Ora, os públicos esportivos 
não estão fadados à passividade. Além disso, o esporte representa o 

que há de mais “fusional” na sociedade, apesar de suas oposições 
reais – ilusão herdeira de uma nostalgia das relações comunitárias. 
Por outro lado, o clichê que vê no esporte a degradação do vínculo 
social não é senão o outro lado de uma regressão às formas 
primitivas da vida social. Esses preconceitos assumidos no esporte 
ilustram como a competição implementou a contradição 
democrática de uma igualdade individualista. “O esporte resolve, no 

espetáculo, quer dizer, na aparência, esse dilema central e indefinido 
da igualdade e da desigualdade, já que todos podem entrar 
constantemente com todos em competição”.7 O que interessa a 
Ehrenberg não é tanto a democratização do esporte, mas o modo 
como o espetáculo esportivo constitui e dá uma forma exemplar à 
igualdade em seu sentido comum. 

Nesse sentido, o sociólogo realiza uma descrição do espetáculo 
esportivo desde os seus dois lados – o fenômeno das torcidas e o 
retrato do atleta como herói. A fim de analisar o fenômeno das 
torcidas, Ehrenberg toma como exemplo o caso emblemático dos 
hooligans. Nesse tipo de torcida ao mesmo tempo festiva e selvagem, 
os torcedores valem-se de formas de pertencimento coletivo, 

tornando-se qualquer um na massa, a ponto de figurar a unicidade 
pura. Trata-se de uma estratégia de revolta sem reivindicação, 
através do anonimato e da invisibilidade, onde o indivíduo qualquer 

                                                            
5 Ibidem, p. 31. 

6 Ibidem, pp. 31-36. 

7 Ibidem, p. 40, grifo no original. Todas as citações diretas dos textos originais em francês serão feitas 
mediante tradução livre. 
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não pensa encontrar seu lugar, senão na parte de baixo, território 
do seu “eu”.8   

A outra parte do espetáculo esportivo é a do participante do 
jogo, o atleta. Em nossa sociedade, o atleta de alta performance 
povoa as imagens dos jornais e das publicidades, são tratados como 
lendas e vedetes.9 Trata-se, para ele, de mostrar como se constitui o 

retrato do atleta como herói, enquanto arquétipo da condição 
humana, onde cada um é supostamente igual aos outros. Essa 
característica, ademais, contribuiu para a popularização dos 
esportes, especialmente daqueles em que o campeão emergiu da 
pobreza. Ehrenberg oferece exemplos para personificar a sua 
análise e mostrar os diferentes tipos de estereótipos do esporte: 
maquínico (Borg), épico (Pelé) e trágico (Battling Joe). 10 O seu 

método consiste, nessa primeira parte, em convocar os clichês do 
esporte para examinar justamente a sua potência narrativa, como 
metáfora da condição humana. Nas últimas décadas, uma segunda 
mitologia tem transformado a imagem genérica do esporte a partir 
de novas atividades como o jogging, o alpinismo, o surf e o triátlon. 
Nesses casos, o esporte ganha um estatuto chique, simbolizando a 
imagem do indivíduo autônomo, preocupado com a sua forma física 
e com o seu equilíbrio psicológico, “que gerencia sua aparência 
física, sua vida profissional e seu estresse como o empreendedor da 
sua própria vida”.11 

                                                            
8 Ibidem, pp. 63-65. 

9 Essa parte da análise foi retomada de modo resumido por Ehrenberg no artigo A epopeia do homem 
ordinário, em 1992, sem nenhum acréscimo à sua ideia original. Cf. EHRENBERG, Alain. “L'épopée de 
l'homme ordinaire”. Raison présente, n° 104 – Expériences du corps, 1992, pp. 51-62. 

10 Idem. Le culte de la performance, op. cit., p. 85. É necessário agregar às análises de Ehrenberg que, 

muitas vezes, um mesmo esporte oferece mais de um desses tipos de estereótipo – também no futebol 

encontramos o estereótipo maquínico e trágico, por exemplo, como Cristiano Ronaldo ou Garrincha. 

A vitória em esportes como o tênis, o futebol e o boxe não são da mesma natureza em razão de uma 
diferente carga simbólica coletiva. De todo modo, o sociólogo não pretende esgotar os exemplos da 
multiplicidade do universo esportivo. 

11 Ibidem, p, 95. 
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Depois de analisar o senso comum e os estereótipos 
promovidos pela competição esportiva e pela prática desportiva, 

Eherenberg propõe na segunda parte de seu livro uma análise 
paralela do consumo de massa. O seu ponto de partida consiste em 
descrever o sistema cultural que anima o Club Méditérranée (Club 
Med). A metodologia empregada por Ehrenberg para examinar esse 

negócio de sucesso, segundo ele mesmo,12 inspira-se no famoso 
estudo de Tocqueville sobre a democracia na América,13 ou seja, na 
possibilidade de ver em um determinado caso exemplar mais do que 
ele mesmo. O Club Med, empresa de turismo multinacional criada 
na França no início dos anos 1950, constituiu a vanguarda do recuo 
da sociedade de classes em sociedade de consumo.  

Comparado às figuras da competição esportivas, o Club é uma 

empresa-espetáculo cujo lugar simbólico é incomparável, pois ela 
oferece exclusivamente o resumo de um estilo de vida (na lógica 
consumista das grandes férias) que não se pode encontrar em 
nenhum outro lugar. Segundo Ehrenberg, depois de a França sair 
da penúria após a Segunda Guerra, o Club Med foi a primeira 
atividade de consumo a realizar uma “democratização da aparência” 

14, tanto para seus clientes (G. M. – Gentils Membres), quanto para 
seu pessoal (G. O. – Gentils Organisateurs). Tornando mais incertas 
as hierarquias e dando visibilidade às pessoas, mesmo as mais 
triviais, o Club situa-se na vanguarda do “sonho democrático que faz 
do mais anônimo o ator de sua própria vida”.15  

Para Ehrenberg, é precisamente a invenção eficiente de um 

estilo de vida que interessa em sua abordagem do consumo de 
massa, podendo ser tomado como o fio condutor da aparição de um 
novo discurso sobre a realização pessoal. No imaginário 

                                                            
12 Ibidem, p. 168. 

13 TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique. Vol. I. Paris : Flammarion, 1981, pp. 69 e 
s. 

14 EHRENBERG, Alain.. Le culte de la performance, op. cit., p. 100. 

15 Ibidem, p. 102. 



Fabio Caprio Leite de Castro | 147 
 

democrático, a originalidade do Club está em equilibrar as 
dimensões de unicidade e de igualdade, uma vez que “importa 

menos a classificação real do que o jogo de autocelebração”.16 Apesar 
da evolução em termos de massificação, Ehrenberg discerne quatro 
temas invariáveis a partir da máxima de “ser um outro, em outro 
lugar”, segundo a concepção (1) do indivíduo fora de suas atividades 

habituais; (2) de um espaço paradisíaco único; (3) da relação entre 
clientes como trocas e formação de grupos por afinidade; (4) da 
existência de descontração.17 Esse efeito somente se consegue 
através da promoção de uma distância da vida ordinária, capaz de 
mergulhar o cliente no imaginário da abundância, no “casamento 
entre a igualdade do modelo republicano e da liberdade do modelo 
liberal”.18 A “expulsão do habitual” é o ponto chave do imaginário 

do Club, mas é necessário também colocar em evidência a evolução 
(também vanguardista) do seu modelo de gestão, hoje praticamente 
a regra do mundo empresarial: “manejar a ‘ambiguidade e o 
paradoxo’ contra a estreita racionalidade, singularizar os 
empregados para representar a prática da diferença para todos, 
transformar a empresa em escola contínua da mudança onde se 
pode aprender muitos ofícios e atingir, na mais pura tradição 
meritocrática, os cargos mais elevados”.19 

No encerramento da segunda parte do livro, Ehrenberg 
procura mostrar como a fórmula singular do Club se generalizou ao 
conjunto de lazeres e do consumo, através dos estereótipos de 
consumo. São estes que, na publicidade e na cultura de massa, 

levaram à ancoragem da democratização da aparência em nossos 
costumes.20 Produziu-se uma transformação no entendimento do 
que vem a ser o consumo, que deixa de ser um motor de alienação 

                                                            
16 Ibidem, p. 103. 

17 Ibidem, p. 105. 

18 Ibidem, p. 114. 

19 Ibidem, p. 139. 

20 Ibidem, p. 148. 
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das massas para ser entendido como um favorecedor da autonomia 
do indivíduo. Ehrenberg assinala que muitos pensadores de 

esquerda como Marcuse, Gorz, Henri Lefebvre e Bruno Trentin 
observaram nas mutações recentes do capitalismo o estágio 
supremo da alienação; no entanto, “por uma cruel ironia do destino, 
essa análise retomava, em uma perspectiva crítica, o que os 

primeiros ideólogos do consumo afirmavam já explicitamente nos 
anos 1920 nos Estados Unidos”.21  

A evolução do modelo do turismo social em direção à 
privatização da existência fez-se sentir de maneira ampla no mundo 
do consumo. “Seus ideais de formação do cidadão foram totalmente 
varridos pelas mudanças no consumo que doravante fabrica em 
massa indivíduos”.22 A gravação televisual teve um papel central na 

apresentação da felicidade privada e da cena consumista aos olhos 
suscetíveis da classe média. Não apenas um instrumento de 
fascinação, mas de difusão de mitos de autorrealização e de receitas 
práticas de vida, a televisão representa um modelo interativo que 
tende a eliminar a distinção entre espaço público e privado.23 
Através do estilo de vida de consumo e das inovações tecnológicas, 
que promoveram a imagem da autonomia do indivíduo, a 
singularização de massa tornou-se um ideal confiável na vida 
privada.24 

A terceira parte de O culto da performance realiza um último 
movimento investigativo, desta vez em direção ao estereótipo do 
empreendedor como indivíduo qualquer. As análises deste capítulo, 

dirigidas ao tema da concorrência econômica, somam-se, portanto, 
às anteriores, sobre a competição esportiva e o consumo de massa. 
Uma vez mais, Ehrenberg pretende mostrar as facetas desse “novo” 
indivíduo que se torna agora o empresário de si mesmo. “Empresa-

                                                            
21 Ibidem, p. 155. 

22 Ibidem, p. 158. 

23 Ibidem, p. 164. 

24 Ibidem, p. 168. 
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paixão é a mensagem principal dos sacerdotes da performance”.25 A 
política de cidadania é concorrencial na vida privada (pelo consumo) 

e na vida pública (face à empresa que se torna também ela um 
espaço da realização pessoal).  

A imagem do empreendedor é a do aventureiro, que efetua 
uma aventura empresarial, que se associa, de certa forma, à imagem 

do herói, do vencedor, similar ao vencedor no esporte. Nesse 
sentido, o campeão de vendas, vencedor na vida, aproxima-se do 
campeão esportivo. Não por acaso, Ehrenberg propõe uma análise 
do esporte-aventura, nova modalidade que ele ainda não havia 
tratado no primeiro capítulo do livro. O esporte fora do esporte, 
esporte extremo, desafio de si a si mesmo, consubstanciado na 
figura do “sobrevivente” e do “expedidor”26, configura a imagem do 

“governo de si” diante de um ambiente imprevisível ou 
desconhecido. Simultaneamente ao perfil igualitário do Club e do 
consumo, o esporte-aventura, por outra via, provoca impacto na 
imaginação contemporânea, uma vez que ele oferece uma resposta 
heroica à incerteza. 

A semântica do mundo empresarial, baseada na aventura e no 
heroísmo, não é a mesma que no consumo de massa. Vencer é 
empreender. E “vencer, hoje, é poder inventar seu próprio modelo, 
desenhar sua unicidade, mesmo que ela seja idêntica à de todos os 
outros. Vencer é tornar-se si mesmo tornando-se qualquer um”.27 É 
nesse clima que se exibe o apresentador Bernard Tapie, 
simbolizando a entrada dos donos de empresa no star-system, como 

figura emblemática do show empresarial à francesa.28 Não faltam 
figuras similares no cenário brasileiro, em programas como O 
Aprendiz, posteriormente multiplicados em reality shows para 
alguma atividade particular, como apresentação artística ou 

                                                            
25 Ibidem, p. 171. 

26 Ibidem, p. 176. 

27 Ibidem, p. 199. 

28 Ibidem, p. 203. 
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culinária. A tendência que se pode perceber – e Ehrenberg afirma 
isso já nos anos 1990 – é a mudança do lugar das figuras do campeão 

e do empreendedor, através do “show meritocrático universal”29. 
 No entanto, essa transformação não seria possível se, de 

alguma forma, o próprio núcleo do que se entende por empresa30 – 
em um estágio pós-disciplinar – não fosse afirmado. Nesse sentido, 

a gestão burocrática dá lugar à gestão empresarial, o trabalhador-
executor dá lugar ao trabalhador-empreendedor, o compromisso 
institucional dá lugar à política de adesão, transformando o 
território da empresa em esporte-aventura. O efeito mais 
impressionante desse câmbio no espírito empresarial é a afirmação 
do contrato de parceria, generalizada, que promove um modelo de 
“solidariedade sem assistência”.31 Não apenas a tese de Ehrenberg 

se mostra robustamente comprovada e verdadeira para os anos 
1990: depois de quase três décadas, o modelo neoliberal aprofundou 
todas essas características, a ponto de o discurso político 
notoriamente antipartidário mostrar ascensão, através de um 
populismo liberal e conservador, no sentido de remover as garantias 
sociais e assistenciais do Estado.  

No entanto, essa não é senão uma das faces da moeda. Do 
outro lado do sujeito empresarial “em busca de si”, encontramos a 
depressão: a empresa tornou-se “a antecâmara da depressão 
nervosa”.32 Ou seja, a depressão deve ser estudada em sua relação 
com o mesmo modelo de sociedade que empurra o indivíduo em 
direção a um aperfeiçoamento de si, nem que seja à custa do uso de 

drogas, legais e ilegais. Somente assim é possível compreender como 
se pode driblar, no mundo contemporâneo, as enormes exigências 
do trabalho, colocando em suspenso até mesmo a possibilidade do 

                                                            
29 Ibidem, p. 209. 

30 Ibidem, pp. 220-231. 

31 Ibidem, pp. 241-244. 

32 Ibidem, p. 270. 
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repouso e do sono.33 A exigência do cumprimento de metas leva a 
um uso indiscriminado de medicamentos, que muitas vezes são 

comercializados como solução ao problema. Em 2013, Jonathan 
Crary publicou o livro 24/7, no qual ele mostra que o processo de 
apropriação do sono tem ganho dimensões dramáticas em nossos 
dias. O capitalismo acelerou o processo em direção à última 

fronteira de controle a ser transpassada, a do sono, ou seja, na 
direção do “trabalhador sem sono” ou do “consumidor sem sono”. 
Crary apresenta uma pesquisa com pardais de coroa branca 
realizada pelo Darpa (Defense Advance Research Projects Agency), 
além de outros projetos e pesquisas laboratoriais, que envolveram 
um expressivo orçamento, na tentativa de criar “o soldado que não 
dorme”.34 As observações de Ehrenberg, há quase trinta anos, já 

sinalizavam para essa tendência.  
Reunindo os três aspectos abordados no livro – competição, 

consumo e concorrência – Ehrenberg procura então encontrar nos 
diferentes e por vezes conflitantes estereótipos o eixo que lhes é 
comum: vivemos “na era do indivíduo qualquer”, em que tornar-se 
alguém é empreender “tornar-se si mesmo”.35 Atualmente, mais 
ainda do que nos anos 1990, é a performance que conta. Por isso 
mesmo, espantamo-nos junto a Eherenberg com o otimismo de 
certos autores “pós-modernos” – podemos nomear Lipovetsky36 – 
que chegaram a considerar o novo individualismo na vida privada a 
realização do ideal democrático. Ou ainda, Maffessoli, que professou 
o declínio do individualismo na sociedade de massa37, quando é 

                                                            
33 Ibidem, pp. 266-270.  

34 CRARY, Jonathan. 24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono. Trad. Joaquim Toledo Jr. São Paulo : 
Ubu, 2016. 

35 EHRENBERG, Alain.. Le culte de la performance, op. cit., pp. 279-280. 

36 LIPOVETSKY, Gilles. L’ère du vide: Essais sur l’individualisme contemporain. Paris : Gallimard, 
1983. 

37 MAFFESSOLI, Michel. Le temps de tribus – Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse. 
Paris : Table Ronde, 2000. 
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justamente o inverso o que se tem mostrado nas sociedades 
democráticas. 

 
2. O indivíduo incerto – a sociedade anestesiada e o mundo 
televisivo 

 

O consumo de drogas na sociedade da concorrência foi 
tratado, ainda que sucintamente, em O culto da performance. 
Paralelamente, Alain Ehrenberg organizou o livro Indivíduos sob 
influência (1991), no qual apresentou o artigo “Um mundo de 
equilibristas”, artigo no qual ele enfatiza a necessidade de colocar 
em evidência o núcleo antropológico do uso de drogas em nossa 
sociedade moderna, através de duas dimensões: (1) a produção de 

drogas é uma resposta técnica e industrial à indeterminação do 
sujeito qualquer; (2) o consumo de drogas é uma forma de gerenciar 
o fato de que devemos controlar nossas relações sociais.38 Ambos 
aspectos reforçam que o uso de drogas, lícitas e ilícitas, atravessam 
o plano da sensibilidade contemporânea, tornando-se, portanto, 
inevitáveis em um estudo do modo de vida contemporâneo.  

Da mesma forma, uma questão já abordada em O culto da 
performance que se solidifica na pesquisa de Ehrenberg é a 
influência da tecnologia televisiva na propagação de certos padrões 
de consumo e felicidade, bem como na formação de zonas de 
interação típicas onde se confunde o público e o privado. O consumo 
de drogas como restaurador da sensação de si e a programação 

televisiva como reconstrução da imagem de si tornam-se os dois 
núcleos de pesquisa que dão continuidade ao estudo do culto da 
performance, levando Ehrenberg à publicação, em 1995, do livro O 
indivíduo incerto.  

Os resultados obtidos na pesquisa dos modelos e exemplos da 
competição, do consumo e da concorrência levaram 

                                                            
38 EHRENBERG, Alain. “Un monde de funambules”. EHRENBERG, Alain (Org). Individus sous 
influence – Drogues, alcools, médicaments psychotropes. Paris: Esprit, 1991, pp. 6-7. 
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progressivamente Ehrenberg à compreensão de que esses 
estereótipos somente vingaram na sociedade francesa 

contemporânea porque se dirigiram à “autonomia” do indivíduo 
qualquer, reforçando o imaginário de que ele deve ser 
responsabilizado por ser si mesmo. Dando sequência a uma 
“antropologia dos costumes democráticos” em O culto da 

performance,39 que já apresentava sinais de uma orientação crítica, 
Ehrenberg propõe em O indivíduo incerto uma “antropologia crítica 
da democracia”.40 Esta última consiste em uma tentativa de 
descrever uma forma social – a realidade impalpável da 
subjetividade – sem recurso à filosofia da consciência ou à 
psicossociologia.41 Sua perspectiva insere-se em uma grade de 
leitura sociológica, influenciada por Durkheim e Simmel, segundo a 

qual o indivíduo não é uma substância, mas “uma construção 
instável e contraditória de si na relação com o outro”.42 Sua 
abordagem é “antropológica” no sentido de que ela propõe desenhar 
um “retrato da sociedade”, através de uma metodologia que 
compara objetos, através de um vai-e-vem, a fim de localizar 
tendências globais.43 Nessa sua segunda etapa de pesquisa, trata-se 
de observar e descrever as mudanças de relação entre público e 
privado em um mesmo imaginário coletivo, através de uma 
perspectiva crítica, a qual evita tanto a intervenção de combate 
quanto a posição de observador exterior, a fim de tornar o estado de 
coisas discutíveis criticamente. 

A tese de fundo afirmada por Ehrenberg com base nas suas 

pesquisas sobre o consumo de drogas e o mundo televisivo na 
contemporaneidade é que a subjetividade individualista é uma 

                                                            
39 EHRENBERG, Alain. Le culte de la performance, op. cit., p. 19. 

40 EHRENBERG, Alain. L’individu incertain. Paris: Hachette, 1995, p. 25. 

41 Ibidem, p. 26. 

42 Ibidem, p. 311. 

43 Ibidem, p. 26-27. 
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questão coletiva.44 Afirmar que o individualismo se limita à vida 
privada é um erro, pois justamente a nossa sociedade tem se 

caracterizado pela eliminação da fronteira entre o público e o 
privado. O modelo de proteção social e crescimento econômico dão 
lugar a um modelo da responsabilidade de si, onde o indivíduo 
termina por se encontrar em uma situação de incerteza e de 

indeterminação. Os anos 1980 representam uma virada nessa 
indeterminação, colocando o indivíduo entre a aventura empresarial 
e a depressão nervosa. O consumismo desviou a classe popular de 
seus verdadeiros interesses, em proveito de uma satisfação 
imediata, de ilusões e de necessidades artificiais, enquanto a classe 
média se entregava às comédias de stand-up.45 Entretanto, uma 
coisa muda na representação hedonista desse período: o indivíduo 

deve o seu crescimento somente a si mesmo. Na França, o indivíduo 
conquistador torna-se um análogo ao self-made man dos Estados 
Unidos. O cenário dos anos 1990, porém, já é outro: há uma 
ineficácia brutal neste discurso, o culto da performance já não 
garante mais o emprego. Ingressamos em uma sociedade de 
frustação e, mesmo assim, o imaginário da ascensão social persiste. 
O indivíduo performático sofre com o medo da exclusão, 
atravessado pela retórica concorrencial e pelo individualismo de 
massa. Nesse sentido, o indivíduo conquistador e o indivíduo 
enfermo são duas facetas do governo de si, suscitadas pelos estilos e 
modelos de ação dominantes.46 

O primeiro núcleo de abordagem de Ehrenberg é o uso de 

drogas na sociedade francesa contemporânea. É inquestionável o 
progresso da psicofarmacologia e da neurobiologia nas décadas de 
1980 e 1990. Por outro lado, ocorreu um notável aumento do 
consumo de drogas ilegais e legais pela população. O uso de drogas 

faz parte do clima existencial próprio à nossa sociedade, que o 

                                                            
44 Ibidem, p. 14. 

45 Ibidem, p. 15. 

46 Ibidem, p. 18. 
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toxicômano termina por radicalizar: este último é apenas a “ponta 
do iceberg”47 de um mal-estar pessoal massivo. A imagem do 

usuário de drogas remete a do consumidor compulsivo que alargou 
as fronteiras de si a ponto de eliminar a sua relação social. O viciado 
é vítima da substância, mas também uma vítima de si mesmo.48  

Porém, há uma diferença no uso das diferentes drogas e 

medicamentos. Ehrenberg faz menção ao processo sócio-histórico 
que levou o termo “droga” a ter uma conotação negativa, a partir do 
séc. XVIII. Mais recentemente, houve um reforço dessa semântica 
através das políticas públicas que procuraram combater doenças 
estatisticamente ligadas a certos tipos de substância, como as drogas 
injetáveis. Por outro lado, o álcool, costumeiramente visto como um 
“lubrificante da sociabilidade popular”,49 é consumido em larga 

escala pela população e termina por associar-se ao estilo boêmio, do 
qual o dandy é um dos personagens, no coração dos dilemas 
identitários da burguesia.50 

Muito da atmosfera do uso de drogas na sociedade francesa 
deriva, segundo Ehrenberg, de uma influência do imaginário 
americano do feeling sobre um novo tipo de individualismo francês 
que nasce depois dos anos 1960, na saída da sociedade disciplinar.51 
Esse imaginário associa-se especialmente ao uso de drogas como o 
LSD, simbolizando a vontade de fazer tabula rasa com os valores 
sociais estabelecidos.52 Uma sensação de abundância e o anúncio de 
um progresso ilimitado tornam-se signos de um direito à felicidade 
para todos. Esse movimento, entretanto, conduziu ao fato de que a 

vida privada, depois de ter sido longamente vivida sob o modo 

                                                            
47 Ibidem, p. 35. 

48 Ibidem, pp. 53-63. 

49 Ibidem, pp. 48-53. 

50 Ibidem, p. 47. 

51 Ibidem, p. 75 e 157. 

52 Ibidem, p. 75. 
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secreto e invisível, passa a ser confundida com o campo político.53 E 
o Estado, na outra ponta desse processo, passa a intervir 

politicamente na tentativa de estabelecer políticas de controle e de 
redução de danos aos usuários. Ehrenberg tornou-se um nome 
importante na pesquisa sobre a possível transformação do ideal de 
abstinência em um ideal de medida, ou seja, de uma política de 

erradicação em uma política de redução de danos.54 
Do outro lado do uso de entorpecentes e substâncias ilegais, 

há também o tema do uso crescente de medicamentos psicotrópicos 
na sociedade francesa. “O tema do controle social pelo Estado, o 
corpo médico e a indústria farmacêutica, aliados para fazer andar 
juntos o lucro e a tranquilidade social, fez desaparecer a reflexão 
sobre os medicamentos”.55 Esse questionamento leva Ehrenberg a 

interessar-se pelo campo dos problemas de humor relacionados à 
modificação artificial de si (por uso de substância). Desde esse 
ângulo, são duas as cenas que o sociólogo procura explorar: a do 
toxicômano violento que não se preocupa com a sociedade e a do 
paciente psiquiátrico. Ou seja, a “vítima culpável” e o “engolidor de 
medicamentos”: ambos fazem parte de uma mesma atmosfera. 
“Sister Morphine et Miss Prozac fazem parte de um mesmo mundo, 
mas elas não são equivalentes: a primeira colocaria em relevo uma 
patologia da desinserção, a segunda uma patologia da 
sobreinserção”.56 O primeiro tende a fracassar onde o segundo 
talvez vença, ao atingir a saúde psíquica. Juntos, porém, eles 
compõem um novo cenário do fim da ideia de cura (guérison) em 

saúde mental e revelam uma “tendência à generalização da 
transformação artificial de si”.57 Outro fenômeno termina por 

                                                            
53 Ibidem, p. 87.  

54 Sobre esse aspecto, conferir especialmente: EHRENBERG, Alain. “Comment vivre avec les drogues? 

Questions de recherche et enjeux politiques”. Communications, nº 62 – Vivre avec les drogues, 1996, 
pp. 5-26. 

55 Idem. L’individu incertain, op. cit., p. 127. 

56 Ibidem, p. 108. 

57 Ibidem, p. 110. 
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juntar-se a essa tendência, caracterizado pelo aumento da 
performance ou do conforto psíquico através do uso de drogas. 

Como exemplo disso, Ehrenberg cita o Guia dos 300 medicamentos 
para superar-se física e intelectualmente, publicado em 1988.58 

O desenvolvimento de novos tipos de psicofármacos gerou 
nos anos 1980 diversas transformações no âmbito da psiquiatria e 

na semântica do psicodiagnóstico, aumentando o debate sobre 
tranquilizantes, soníferos e antidepressivos. Ganhou impulso, para 
além da conhecida toxicomania com drogas, o fenômeno da 
toxicomania sem drogas e as drogas sem toxicomania. A aparição do 
Prozac, com sua promessa de “felicidade por receita”, favorecia o 
mito da droga perfeita. Contra essa retórica, psiquiatras franceses 
da linha biológica, como Édouard Zarifian, denunciaram a tendência 

de uma “medicalização da existência”.59  
A tentativa de resgatar o sentimento de si, ainda que pelo uso 

das mais variadas formas de substâncias e entorpecentes, legais e 
ilegais, constitui a primeira parte do Indivíduo incerto. Na segunda 
parte do livro, Ehrenberg passa a uma nova abordagem, desta vez 
centrada na reconstrução da imagem de si pelo veículo midiático 
que, naquele período, entre os anos 1980 e 1990, experimentava 
novas formas de acesso ao mundo virtual: a televisão. Em O culto 
da performance, a transmissão televisual já havia sido abordada pela 
sua profusão de mensagens que reforçam o consumo de massa. Em 
o Indivíduo incerto, Ehrenberg toma essa questão como um núcleo 
de pesquisa sociológica e vai mais longe, demonstrando que a 

televisão se tornou um meio exemplar da confusão entre o público 
e o privado e, nesse sentido, reforçou a figura do indivíduo qualquer.   

Retomaremos aqui um significativo exemplo apresentado por 
Ehrenberg. Trata-se de um episódio do programa Psy-show da 

                                                            
58 Ibidem, p. 127. 

59 Ibidem, p. 147. Parece-nos verdadeira a percepção de Ehrenberg de que o movimento psicanalítico 

estava em recuo entre as jovens gerações dos anos 1990 e arriscava acompanhar o movimento de 

medicalização da existência. É o que percebemos hoje, ao menos no Brasil, de forma ainda mais 
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televisão francesa, ocorrido em outubro de 1983. Na ocasião, o 
programa era apresentado pelo psicanalista Serge Leclaire. Segundo 

a produtora do programa, Pascale Breugnot, tratava-se de promover 
a “televisão ativa”, ou seja, que possa contar, ao vivo, com a 
participação do público e, especialmente, dos telespectadores.60 
Naquele dia, um ponto de virada ocorreu. Viviane e Michel, um casal 

médio, sem nenhuma característica especial, expertise ou 
capacidade, é convidado a falar para as telas. Viviane toma a palavra 
e revela que, durante todo o seu casamento, no período de 15 anos, 
o seu marido sofre com ejaculação precoce e ela jamais 
experimentou prazer com ele.61 Abrindo para uma discussão 
pública, difundida em alta escala, o programa marcou o nascimento 
da “terapia ao vivo”. Aquilo que antes era tratado como intimidade, 

segredo, contado apenas a poucas pessoas, ao padre ou ao psicólogo, 
passa agora a ser exposto ao grande público. Nem por isso a 
televisão deixa de ser o que sempre foi: um instrumento de pura 
distração. Não aguardemos de um programa que ele cure as pessoas 
ou resolva seus problemas. O que parece ser de fato o ponto de 
mudança é o modo como o espetáculo se produz, cada vez mais 
tornando público o privado, expondo-o a processos de decisão e de 
negociação. Nesse sentido, Ehrenberg defende a tese de que a 
televisão, mesmo restando uma distração de massa, entrou na era 
da mediação relacional: “Para além dos reality-shows, assenta-se 
um paradigma televisual que alia sonhos e evasão à fábrica da 
individualidade”.62 O testemunho televisivo é uma “mitologia da 

democracia”, terreno propício para a exposição do privado através 
de um desnudamento público da alma em busca da reação dos 
outros e de uma interpretação de si mesmo.  

Em 1991, iniciaram na França os reality shows (como États de 

choc, Témoin nº 1, L’amour en danger) que passaram a ocupar todos 
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61 Ibidem, p. 168. 

62 Ibidem, p. 171. 
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os estilos e gêneros televisivos, ao estilo dos seriados, desta vez na 
forma de ficções reais.63 Esse tipo de espetáculo transforma as 

relações da mídia com o telespectador, levando o individualismo à 
sua maior popularização. O reality show, ao mostrar o indivíduo na 
sua privacidade e intimidade, soma-se ao espetáculo dos talk-shows. 
Na nova linguagem criada, as querelas televisivas e os testemunhos 

de vida operam de forma decisiva sobre o imaginário do 
telespectador. Ehrenberg distingue aqui três traços essenciais desse 
tipo de espetáculo de realidade: “o valor do exemplo como estilo, a 
heroificação do qualquer como princípio imaginário, a empresa de 
serviços relacionais como conteúdo”.64 Há uma mensagem 
subliminar no espetáculo de realidade: “por que não você?” Ele 
convoca sob um modelo prescritivo o telespectador a adotar certas 

formas de atitude. Ao apresentar qualquer um como herói, a 
comunicação televisiva torna visível a generalidade do indivíduo e 
de seus dilemas. O fecho disso é que o programa televisivo se propõe 
a desempenhar o papel de gerenciador dos problemas e relações mal 
resolvidos pelo aparelho político-administrativo. 

Do outro lado da publicização do homem privado, 
encontramos o telespectador imaginado. O público, ele mesmo, é 
sugerido pelas programações e constrói uma cultura da imagem. 
Seguindo a dialética crítica de Sartre, podemos identificar nesse 
aspecto um efeito tipicamente serial da grande mídia65, que atinge o 
público como coletivo indeterminado e reverte a ele próprio a forma 
prático-inerte de si mesmo. Ou ainda, no livro À sombra das 

maiorias silenciosas, Jean Baudrillard trata daquilo que ele chama 
de “maioria silenciosa”, referente imaginário atravessado pela 
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65 SARTRE, Jean-Paul. Critique de la Raison dialectique. T. I. Paris: Gallimard, 1960, p. 320. 
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idolatria dos estereótipos e pela fascinação com o espetacular, sem 
que ninguém possa representá-lo ou se dizer por ele representado.66 

Nessa nova configuração promovida pela televisão desde os 
anos 1980 e 1990, o telespectador torna-se um “aluno, cidadão e 
consumidor”.67 A televisão tornou-se um símbolo da cultura 
comercial, da difusão de novos produtos, do conselho de vida e de 

um modelo paradoxal de solidariedade individual, ou o que 
Ehrenberg chama de “solidariedade de indivíduo a indivíduo”.68 E a 
tendência percebida pelo sociólogo já naquele período é de uma 
ampliação desse modelo televisivo para os cultos religiosos, assim 
como a criação de novos programas de relações e máquinas de 
sensações. Entretanto, as suas observações do fenômeno televisivo 
nos anos 1990 mostram-se dramaticamente atuais, sobretudo se 

pensamos na tecnologia da internet e no uso contemporâneo do 
facebook e de redes sociais similares:  

 
O espaço misterioso do interior (dedans) deve ser objeto de uma 

sensação para si e de uma visibilidade para o outro. Nós estamos 
em uma era de aparência interior. Para encontrar um emprego ou 
para se fazer amar, para ter uma relação humana, é necessário 

mostrar seu interior psíquico, dar-lhe uma corporeidade quase 
palpável pelo olhar do outro.69  

 

Estamos na era da aparência interior. Tudo que se vive e se 
sente deve ser hoje exposto e expresso, uma vez que o valor daquilo 
que se vive e se sente está na sua publicização. Se o indivíduo na 

década de 1990 já se encontrava diante de uma imagem de si 
“desinibido” pelos atalhos químicos e hermenêuticos, como 
“penduricalho da invalidez relacional”,70 em nossa década tal 

                                                            
66 BAUDRILLARD, Jean. À sombra das maiorias silenciosas: o fim do social e o surgimento das massas. 
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67 EHRENBERG, Alain. L’individu incertain, op. cit., p. 209. 

68 Ibidem, p. 270. 

69 Ibidem, p. 303. 

70 Ibidem, p. 305. 
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situação agudizou-se a um tal ponto que o uso de aparelhos celulares 
se tornou condição e necessidade vital em escala epidêmica. 

Além disso, Ehrenberg já expressava o seu receio de que um 
individualismo apoiado sobre psicotrópicos e sobre o terminal 
relacional (televisão) possibilitasse uma “sociedade sem política”.71 
Isso porque as práticas políticas que conduzem os indivíduos, na 

confusão entre o público e o privado, a sentirem-se vítima terminam 
por estimular o populismo de direita e a busca de um culpado. “Há 
um risco de que essas ameaças se desenvolvam, pois elas reduzem 
o fardo da responsabilidade, e pelo crescimento da crise do espírito 
público: meu semelhante é por certo aquele que devo ajudar, mas 
ele é definido e identificado de modo limitado”.72  

Depois da crise econômica de 2008, com todas as 

transformações do cenário macroeconômico e as pressões advindas 
da escassez natural, o risco tem infelizmente se concretizado. As 
camadas mais populares, desassistidas pelas instituições, são 
persuadidas de que são responsáveis pela sua penúria, abrindo 
caminho para a redução progressiva da função assistencial do 
Estado.  

Cada vez mais os indivíduos submetem-se ao campo da 
imagem de si, a um terreno lodoso da produção de fake news e da 
propagação de um anti-intelectualismo e anticientificismo, ações 
coordenadas acintosamente pelo gerenciamento de dados em 
grande escala através de big data e outros meios de compra de 
informações processadas pelo comportamento individual no acesso 

à internet. Hoje percebemos que o cenário descrito por Ehrenberg 
nos anos 1990 se amplificou vertiginosamente no campo do uso de 
aparelhos celulares. O mesmo modelo televisivo descrito pelo 
sociólogo com prudência e detalhamento ganhou uma amplitude 

maior em nossos dias, uma vez que as redes sociais 
instrumentalizaram ainda mais o potencial do indivíduo qualquer 
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de se expor ao grande público, utilizando as mesmas vias midiáticas 
que o seu ator ou artista preferido. Não é à toa que os principais 

políticos e líderes são hoje confundidos com celebridades e muitos 
deles flertam com o showbiz. Os parlamentos, assembleias, 
ministérios tornaram-se palcos de entretenimento. A sociedade 
democrata, advertia Tocqueville,73 precisa a todo custo evitar o 

despotismo soft e o individualismo, suas maiores ameaças. Porém, 
o individualismo que observamos hoje não é do sujeito que se 
esquiva da política, mas o daquele que crê fazer política tal como se 
faz a si mesmo, na incerteza e deslegitimando a solidariedade.74 

 
3. A fatiga de ser si mesmo e a sociedade do mal-estar 

 

Analisamos até aqui as duas primeiras vertentes da 
investigação sociológica levada a cabo por Ehrenberg. A terceira 
vertente de sua investigação, que completa, por assim dizer, uma 
trilogia, é apresentada em 1998, no livro A fatiga de ser si mesmo – 
Depressão e sociedade. Como vimos desde o primeiro ponto, em O 
culto da performance, Ehrenberg já havia percebido e mesmo 
demonstrado, em 1991, que o modelo aventureiro do indivíduo 
empresário de si apresenta outra faceta, o lado mais sombrio do 
mundo de performance – a depressão nervosa. O tema foi 
novamente abordado em O indivíduo incerto, de 1995, ainda que 
neste livro os problemas de humor tenham sido estudados em sua 
conexão direta com o modelo medicamentoso e o uso de drogas em 

nossa sociedade.  
Em A fatiga de ser si mesmo, Ehrenberg concentra-se sobre 

um aspecto que se mostrou talvez o mais imprescindível para a 
definição dos contornos do indivíduo contemporâneo: a depressão 

                                                            
73 TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique. T. 1. 8a ed. Paris: Gallimard, 1951, pp. 265-
268; Idem, De la démocratie en Amérique. T. 2. 8a ed. Paris: Gallimard, 1951, p. 105. 

74 Para uma análise desse aspecto, conferir: CASTRO, Fabio Caprio Leite de. “Os riscos de degeneração 

da democracia – a atomização social e o discurso totalitário”. Conjectura, v. 23 – Dossiê Ética e 
Democracia, 2018, pp. 366-385.  
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nervosa, que se encontra na encruzilhada entre a nova perspectiva 
psiquiátrica sobre os transtornos de humor e as profundas 

mudanças normativas em nossos modos de vida.75 São 
fundamentalmente duas as hipóteses de investigação nesta obra, (1) 
sobre o lugar tomado pela depressão em favor das transformações 
normativas conhecidas pela sociedade francesa depois da Segunda 

Guerra; (2) sobre o papel da depressão nas mutações da 
individualidade patológica nesse mesmo período.76 A primeira 
hipótese convoca uma análise histórica da depressão, desde as 
diferentes perspectivas de Freud e Janet, passando pelo eletrochoque 
e pela virada promovida pelo DSM-III na determinação dos critérios 
diagnósticos da depressão. Essa perspectiva histórica termina por 
encontrar a segunda hipótese formulada, com base na qual 

Ehrenberg avalia as relações entre a depressão e as mudanças que 
ocorreram no processo de tornar-se si mesmo. A crise de um modelo 
de psicopatologia e de sua tentativa de definir a depressão 
corresponde uma transformação na ordem da própria figuração do 
sujeito. Com as mudanças no modo como o indivíduo 
contemporâneo se vê diante de si mesmo, também as patologias se 
expressam de maneira distinta. Relativizando-se o interdito, o 
indivíduo ganha imaginariamente o direito de escolher sua vida. 
Assim, a norma não está mais fundada na culpabilidade e na 
disciplina, mas na responsabilidade e na iniciativa de ser si mesmo.77 
Nesse sentido, há um giro no próprio eixo do conflito “íntimo”: “a 
depressão aparecerá não como uma patologia da infelicidade, mas 

como uma patologia da mudança, de uma personalidade que 
procura ser si mesma: a insegurança interior será o preço dessa 
liberação”.78  

                                                            
75 EHRENBERG, Alain. La fatigue d’être soi – Dépression et société. Paris: Odile Jacob, 1998, p. 10. 

76 Ibidem, pp. 13-14. 

77 Ibidem, p. 15. 

78 Ibidem, p. 20. 
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As duas hipóteses levantadas por Ehrenberg são objeto de 
análise nas três partes que constituem A fatiga de ser si mesmo. 

Inicialmente, Ehrenberg inaugura na primeira parte uma história 
da depressão, com vistas a compreender certas mutações do 
indivíduo ao longo da segunda metade do século XX. A melancolia 
conheceu uma longa história que começa na Grécia antiga, 

caracterizada por um sofrimento moral, cujo aspecto mais 
manifesto é a tristeza e, seguido dela, o delírio.79 Somente por volta 
de 1830 a definição de melancolia encontra estabilidade e ganha 
forma, com Kraepelin, já no final do século XIX, sob a denominação 
“psicose maníaco-depressiva”, na qual ele inclui a melancolia. A 
partir de então, surgem outras formas de denominação para essa 
doença, segundo as diferentes grades teóricas: neurastenia, 

psicastenia ou coração irritável.80 Mais tarde, em 1952, a invenção 
dos neurolépticos exerceu um papel central na mudança do status 
médico da psiquiatria, de maneira que o próprio tratamento da 
doença, agora denominada “depressão”, ganha nova roupagem. 
Com os antidepressivos, criados em 1957, inventa-se uma nova 
terapêutica para os problemas de humor, desta vez aliada da 
prescrição medicamentosa. Esse cenário amplia-se com a invenção 
dos ansiolíticos, oferecendo a psiquiatras a possibilidade de abrirem 
os seus próprios consultórios autônomos e aos médicos generalistas 
a possibilidade de responder a demandas que há muito já apareciam 
em seus consultórios.81 

Não apenas a indústria farmacêutica, também a grande mídia 

entra no jogo. Entre os anos 1965 e 1970, a depressão se torna uma 
realidade quotidiana da medicina que pode atingir qualquer 
cidadão, mesmo os mais saudáveis. Discreta e sutil, a depressão não 
apresenta as características da loucura. A invenção de novos 

medicamentos oferece uma nova perspectiva sobre o problema, mas 

                                                            
79 Ibidem, p. 27. 

80 Ibidem, p. 28. 

81 Ibidem, p. 93. 
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é importante perceber que a depressão ainda não possuía 
diagnóstico determinado. “Os estados depressivos são, portanto, 

desprovidos de toda especificidade, seus sintomas são de uma 
diversidade espantosa; o termo ‘depressão’ é vago, designando 
senão um humor triste, pelo menos uma alteração ‘anormal’ do 
humor para a qual não se encontrou nenhum marcador biológico”.82 

Com a depressão, chega-se a uma combinação confusa e paradoxal 
entre heterogeneidade extrema e universidade máxima.83 Desde 
então, as tentativas da indústria farmacêutica andaram no sentido 
de oferecer novas gerações de antidepressivos, cada vez mais 
aperfeiçoados, paralelamente ao esforço normativo de refundar a 
nomenclatura e a classificação dos diagnósticos de transtornos 
mentais a partir do DSM-III pela APA, em 1980. 

Após essa abordagem histórica, Ehrenberg propõe no capítulo 
2, “O crepúsculo da neurose”, e no capítulo 3, “O indivíduo 
insuficiente”, uma abordagem em dois tempos sobre a mudança na 
figuração do sujeito, de um lado pela crise da depressão “neurótica” 
e, de outro, pela noção de ação patológica. Nesse sentido, o sociólogo 
propõe uma descrição de como a indeterminação e as dificuldades 
de definição do diagnóstico da depressão se reporta à mudança de 
classificação operada no terreno da psiquiatria e da psicologia, com 
a perda de espaço pela psicanálise, mas também de como a 
indeterminação serve como um sinal para uma sociologia do 
indivíduo insuficiente. Ou seja, ao final desse longo e profundo 
trabalho de investigação sobre a depressão, Ehrenberg pretende 

retomar a sua abordagem sobre o indivíduo contemporâneo, que é 
ao mesmo tempo o fio condutor e o horizonte de sua pesquisa.  

A mudança na definição da depressão faz-se em um contexto 
de transformação normativa, ao longo dos anos 1960. Nesse 

contexto, o modelo disciplinar começa a ceder cada vez mais a um 
modelo de autonomia do indivíduo, gerando sobre este uma 

                                                            
82 Ibidem, p. 97. 

83 Ibidem, p. 98. 
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transformação no modo como ele opera a relação consigo mesmo: o 
modelo da culpabilidade burguesa que luta para se libertar da lei do 

pai (Édipo) dá lugar ao medo de não estar à altura, o vazio e a 
impotência que resultam disso.84 “A partir do momento em que tudo 
é possível, as doenças da insuficiência colocam, no interior da 
pessoa, rupturas que vêm lhe mostrar que nem tudo é permitido”.85  

Essa perspectiva, segundo a qual o modelo disciplinar sofre 
transformações em direção a um novo modelo, tem notadamente 
uma inspiração em Foucault. No entanto, é preciso sublinhar que 
Ehrenberg procura não recair no estruturalismo foucaultiano, 
evitando utilizá-lo como base de sua pesquisa, especialmente no que 
tange a possíveis conclusões advindas de uma análise sobre as 
relações de poder e a biopolítica. Pelo que se pode interpretar do 

gesto metodológico de Ehrenberg, não se trata para ele de assumir 
uma tese generalista sobre a transformação do modelo disciplinar 
em um modelo de autonomia, mas, sim, de mostrar, com base em 
longa pesquisa e através de exemplos concretos, uma tendência 
global que faz emergir um indivíduo novo, em paralelo ao 
neoindividualismo, que se torna responsável por si na medida em 
que é o empresário de si mesmo.  

Zygmunt Bauman, por exemplo, reconheceu a importância 
dessa tese para o entendimento da sociedade contemporânea. 
Bauman considerou a abordagem de Ehrenberg convincente para 
explicar como “o sofrimento humano mais comum nos dias de hoje 
tendem a se desenvolver a partir de um excesso de possibilidades, e 

não de uma profusão de proibições, como ocorria no passado”.86 No 
Brasil, a psicanalista Maria Rita Kehl, em sua leitura benjaminiana 
da melancolia e da depressão, inclui em seus estudos uma 
abordagem sobre a “privatização da melancolia”, tomando por uma 

                                                            
84 Ibidem, p. 136. 

85 Ibidem, p. 136. Grifo no original. 

86 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 121. 
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de suas referências o livro A fatiga de ser si mesmo.87 Soma-se à sua 
análise o estudo de Vladimir Safatle em perspectiva lacaniana e 

adorniana, que igualmente acolhe a tese de Ehrenberg, segundo a 
qual “o indivíduo é confrontado a uma patologia da insuficiência e 
da disfuncionalidade da ação, em vez de uma doença da proibição e 
da lei.”.88 

Por outro lado, o filósofo Byung-Chun Han, em seu livro A 
sociedade do cansaço, critica o fato de que Ehrenberg abordou a 
depressão unicamente a partir da “economia do si-mesmo” 
(Ökonomie des Selbst).89 Para Han, a depressão não é apenas a 
expressão do fracasso de ser si mesmo, mas também da carência de 
vínculos. Além disso, Han afirma que a doença resulta não do 
excesso de responsabilidade e de iniciativa, mas do imperativo de 

desempenho “como um nova ordem da sociedade do trabalho 
tardomoderna” (als neues Gebot der spätmodernen 
Arbeitsgesellschaft).90 No entanto, se de fato acompanharmos a 
trajetória da pesquisa de Ehrenberg, como procuramos fazer neste 
artigo, concluiremos que as afirmações de Han carecem de sentido. 
Não nos parece que Ehrenberg tenha descaracterizado o fato de que 
o sofrimento decorre de um desempenho, ou seja, de um resultado, 
que está associado precisamente ao tornar-se si mesmo. É o que se 
depreende quando percebemos as relações entre consumo, 
competição e concorrência, desde O culto da performance. Além 
disso, no livro A sociedade do mal-estar, de 2010, Ehrenberg incluirá 
em suas análises o sofrimento advindo dos excessos no trabalho por 

burn-out. 
O mais notável resultado do estudo da depressão por 

Ehrenberg talvez seja a demonstração da relação histórica entre a 

                                                            
87 KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão. A atualidade das depressões. 2ª ed. Rio de Janeiro: Boitempo, 
2015, p. 49. 

88 SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos. Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São 
Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 272. 

89 HAN, Byung-Chun. Müdigkeitsgesellschaft. Berlim: MSB, 2010, p. 20. 

90 Ibidem, p. 21. 
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zona de indeterminação diagnóstica da depressão, a introdução de 
novos medicamentos na área psiquiátrica e a recondução de sua 

definição como doença. Ao longo dos decisivos anos 1960 e 1970, 
ocorre uma transformação do modo como o problema é abordado, 
igualmente nos grandes meios de comunicação, gerando uma 
espécie de “nova gramática da vida interior” e da estima de si, 

progressivamente apropriada pelas novas gerações.91 Com a 
transformação do eixo disciplinar, não como um esvaziamento total 
da norma, mas o seu deslocamento: “A emancipação desloca as 
coerções, evidentemente ela não as abole. Ela contribui a uma 
cultura inédita de uma infelicidade íntima”.92  

Os novos casos de depressão não se caracterizam como uma 
patologia da identificação, mas como uma patologia da identidade, 

motivo pelo qual os próprios psicanalistas trataram de afastá-la do 
conceito de neurose, procurando uma denominação que reportasse 
à estrutura de personalidade, ou seja, uma “personalidade 
deprimida”.93 Além do mais, sobrevém um aspecto interessante nos 
debates nosológicos sobre a depressão: há uma diferença entre a 
potência do neurótico e a fragilidade do deprimido, atingido por um 
sentimento de insuficiência narcísica. Ao contrário do neurótico, que 
tem ainda acesso à potência do seu desejo, o deprimido sofre por um 
esvaziamento do seu desejo, que finalmente remete a si mesmo, a 
um esgotamento, um cansaço de ser si mesmo.  

De que modo esse cansaço de ser si mesmo se reporta ao 
indivíduo insuficiente? O tipo de sofrimento psíquico da depressão 

recebeu novos contornos e novas formas de expressão nas últimas 
décadas, espalhou-se para todas classes econômicas e regiões, com 
taxas estatísticas de crescimento. Resta ainda explicitar a relação 
entre esse tipo de doença e o modelo de individualismo 

contemporâneo que Alain Ehrenberg procurou investigar desde O 

                                                            
91 Ibidem, p. 151. 

92 Ibidem, p. 167. 

93 Ibidem, p. 162. 
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culto da performance. Chama atenção que a fatiga percebida em 
pacientes com depressão, os sintomas de cansaço e aparente 

esgotamento, tipicamente sintomas de uma desregulação de humor, 
expressam-se também como uma desregulação da ação. Esse 
cruzamento de questões leva-nos novamente ao campo da 
individualização da ação e do imaginário da desinibição, ambos 

núcleos centrais dos estágios anteriores da pesquisa de Ehrenberg. 
Desta vez, o sociólogo procura aprofundar sua pesquisa sobre os 
novos passos e as incertezas decorrentes da prescrição e do uso de 
antidepressivos, especialmente em função da crise da “cura”, 
mesmo entre os pacientes que utilizam medicação.94 Além disso, 
procura mostrar o declínio do “conflito” subjetivo, que era alvo da 
psicanálise tradicional, uma vez que o sujeito contemporâneo sofre 

não mais pela culpabilidade, mas por indeterminação. Ocorre que o 
novo individualismo de nossa sociedade contemporânea, segundo 
Ehrenberg, não se vive mais como um conflito social, mas sob a 
íntima coerção de si por si mesmo, em um novo “mundo de 
significações”, público e comum, a partir do qual o indivíduo se 
institucionaliza. Encontramos aqui, como Ehrenberg ele mesmo 
sugere, a ressonância da antropologia de Marcel Mauss e sua 
proposta de uma concepção institucional do indivíduo.95 Ao final do 
livro, temos um esclarecimento importante, portanto, sobre o 
modelo sociológico de investigação que Ehrenberg efetivamente 
procurou utilizar em sua pesquisa sobre a depressão do indivíduo 
contemporâneo.  

Após a publicação de A fatiga de ser si mesmo, em 1998, o 
sociólogo permaneceu investigando a questão e lançou, em 2010, A 
sociedade do mal-estar, livro que pode ser considerado uma 
continuação – e um aperfeiçoamento da sua pesquisa sobre a 

depressão. Podemos dizer que as inquietações que o motivaram a 
levar adiante e expandir as investigações de A fatiga de si mesmo já 

                                                            
94 Ibidem, pp, 245-252. 

95 Ibidem, p. 286. 
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estavam presentes neste livro. Ehrenberg abriu aqui uma nova 
perspectiva de estudo comparativo entre a psicanálise francesa e a 

norte-americana, que ele leva a cabo em seu próximo livro, A 
Sociedade do mal-estar.96 Ocorre que o sociólogo não parecia muito 
satisfeito com as páginas que escreveu a respeito, pois era necessário 
mostrar, não apenas pelos exemplos das diferentes culturas, mas 

também pelos diferentes modelos de tratamento – inclusive 
psicanalíticos – como os modelos de instituição de si são diferentes 
nos Estados Unidos e na França. Somente um estudo sociológico 
comparativo poderia apontar essas diferenças. É precisamente o que 
Ehrenberg se propõe a fazer na Sociedade do mal-estar, uma vez 
mais inspirado em Marcel Mauss.97 Tomando como ponto de partida 
a virada pessoal do individualismo, através de um modelo 

sociológico de análise das instituições do indivíduo, o novo livro 
reúne um enorme conjunto de dados comparativos entre o “espírito 
americano da personalidade”, que encontra ressonâncias no modelo 
psicanalítico do self; e o “espírito francês da instituição”, que se 
vislumbra no modelo psicanalítico francês. O objetivo desta 
comparação é mostrar que, apesar das diferentes formas culturais 
de institucionalização da personalidade, o seu traço comum, a 
atitude social geral, é a de uma atmosfera de mal-estar.98 

O que parece ter se acentuado nesta última obra é o modo 
como Ehrenberg reinterpreta e elucida o papel central do sofrimento 
psíquico e da saúde mental para se entender a institucionalização do 
indivíduo contemporâneo. Trata-se não apenas de um entre outros 

núcleos, senão da questão fundamental. O sofrimento psíquico e a 
saúde mental são o “teste sociológico”, através do enfraquecimento 
dos vínculos, das regras sociais e das próprias instituições, para 
medir o grau do declínio da sociedade em detrimento do indivíduo. 

Nesse sentido, o sociólogo pretende desenvolver a intuição de 

                                                            
96 Ibidem, pp. 272-276.  

97 EHRENBERG, Alain. La Société du malaise. Paris : Odile Jacob, 2010, pp. 18-20. 

98 Ibidem, p. 18. 
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Mauss, segundo a qual o afeto, as emoções e os sentimentos são, eles 
mesmos vividos sob uma forma institucional: “(...) essa emoções e 

esses sentimentos são ao mesmo tempo obrigatórios e voluntários, 
esperados e espontâneos.99” Em nossas sociedades contemporâneas, 
a vivência desses estados se expressa através da saúde mental, 
transformada em linguagem, uma forma de expressão obrigatória 

não apenas do que se entende por bem-estar e mal-estar, mas por 
conflitos, tensões e dilemas da vida social, organizada em torno do 
problema da autonomia individual e de tipos de coerção sobre o 
modo de dizer e de fazer ao indivíduo. 

 
Considerações finais 

 

Procuramos mostrar em nosso estudo da obra de 
Ehrenberg100 que a depressão, o esgotamento e o mal-estar 
tornaram-se muito mais do que doenças em nossa sociedade, senão 
a atmosfera em que vivemos. Caso busquemos uma perspectiva 
social e epidemiológica do problema, e não apenas um olhar 
diagnóstico individualizante, já não é mais possível avaliar a 
depressão e o mal-estar social sem reportá-los ao modelo de 
individualismo a que estamos submetidos. Por essa razão, estamos 
convencidos de que o projeto de Alain Ehrenberg tem um papel 
imprescindível para todo e qualquer estudo atual sobre o que 
denominamos hoje depressão.  

A fim de alcançarmos um claro entendimento sobre o que de 

fato é a depressão em nosso tempo, é necessário reportá-la ao modo 

                                                            
99 Ibidem, p. 19.  

100 Recentemente, o sociólogo publicou o livro A mecânica das paixões (2018), no qual procura 

investigar em que medida o individualismo democrático “capaz” resulta de um aporte fundamental 

do iluminismo escocês e de seus desdobramentos no século XX (nas teorias da escolha racional e na 

psicologia comportamental e cognitiva), bem como nas neurociências sociais, tema com o qual vem se 
ocupando pelo menos desde a publicação de O sujeito cerebral (2009). Os novos resultados obtidos 

por Ehrenberg em nada invalidam suas conclusões sobre o mal-estar e a sociedade contemporânea; 

ao contrário, esses projetos se complementam. Essa análise, no entanto, excederia os limites do 
presente artigo.  
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como os indivíduos de nossa sociedade se institucionalizam, ao 
modelo de individualismo próprio de nossa sociedade. Para tanto, 

não podemos apenas focar nossas atenções nos casos patológicos, 
quando a sintomatologia se produziu, mas devemos igualmente 
observar os modelos discursivos, os ideais, os exemplos, os 
estereótipos, que apresentam as marcas do indivíduo 

contemporâneo, ávido pela busca de um “aperfeiçoamento” de si, do 
sentimento de si e da imagem de si, enfim, ser bem-sucedido na 
produção individual de si mesmo. Nesse sentido, a metodologia 
desenvolvida por Ehrenberg mostrou-nos, com segurança e de 
forma robusta, como as novas formas de padecimento psíquico e o 
individualismo estão intimamente conectados.  

Justamente por seu caráter contundente e por sua força 

argumentativa, a obra de Ehrenberg tem sido muito debatida em 
novos estudos sobre a depressão, dos quais destacamos a renovação 
de uma perspectiva fenomenológica sobre o esgotamento do sujeito 
contemporâneo. Exemplo disso foi o colóquio realizado em 2015 na 
Alemanha – Das überforderte Subjekt, do qual resultou a publicação 
do volume coletivo homônimo. Especialmente os artigos de Harmut 
Böhme101, Thomas Fuchs102 e Stefano Micali103, entre os notáveis 
trabalhos publicados, mostram uma renovada e original abordagem 
sobre a depressão e o esgotamento à luz da perspectiva 
psicopatológica, em profícuo diálogo com a filosofia existencial e a 
fenomenologia. Sem a pretensão de estabelecer conteúdos de análise 
sociológica, a psicopatologia fenomenológica pode encontrar, não 

obstante, zonas de diálogo com a perspectiva desenvolvida por 
Ehrenberg. 

                                                            
101 BÖHME, Hartmut. “Müdigkeit, Erschöpfung und verwandte Emotionen im 19. und frühen 
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102 FUCHS, Thomas. “Chronopathologie der Überforderung – Zeitstrukturen und psychische 

Krankheit”. FUCHS, Thomas; IWER, Lukas; MICALI, Stefano. Das überforderte Subjekt. Berlim: 
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103 MICALI, Stefano. “Depression in der unternehmerischen Gesellschaft”. FUCHS, Thomas; IWER, 
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Entre a biopolítica e a psicopolítica: o deslocamento 

topológico da violência em Byung-Chul Han 
 

Guilherme de Brito Primo 
 
 
Introdução 
 

A popularização das doenças como a depressão, a Síndrome 

de burnout, o déficit de atenção, dentre outras, é um sintoma de uma 
sociedade que, por todos os lados, demonstra os claros sinais de sua 
decadência psíquica. Seja através de acessórios para celulares que 
retratam a caixa de remédios como o Rivotril, bem como com o 
compartilhamento dos sofrimentos psíquicos nas redes sociais, 
através de memes e caricaturas, a naturalização dessas condições 
patológicas nos impõe a sua análise, diante do grande e crescente 
aumento no consumo de medicamentos ligados a estas doenças, 
bem como, por exemplo, devido ao incremento no índice de 
suicídios. 

Muitos são os autores que, atualmente, colocam em debate 

estas questões, através das perspectivas mais diversas, e, dentre eles, 
vem ganhando destaque uma figura em especial: o filósofo sul-
coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han (1959). 
Influenciado pelos mais diversos autores, como Martin Heidegger 
(objeto de sua tese), Jean Baudrillard ou Alain Ehrenberg, são suas 
obras críticas à biopolítica, de Michel Foucault, que parecem fazer 

mais sucesso atualmente. 
Procurando compreender as doenças psíquicas da 

contemporaneidade, Han postula a categoria da psicopolítica, de 
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modo a contrapô-la à biopolítica foucaultiana, tendo por objetivo 
relacionar tais patologias da psique atual com os processos 

econômicos globais. Deste modo, Han procura distanciar-se de uma 
compreensão biopolítica, identificada, conforme o autor, com um 
paradigma da negatividade que exerce uma coação externa ao corpo, 
para fundamentar sua tese sobre uma psicopolítica da 

transparência, guiada não pelo aprimoramento corporal, mas pela 
otimização dos desenvolvimentos mentais e dos processos 
psíquicos. 

Numa sequência de pequenas obras escritas desde 2010, 
inauguradas com a publicação de Sociedade do cansaço, Byung-Chul 
Han procura desvendar as doenças psíquicas da sociedade da 
transparência contemporânea, que, para além de uma coação 

exercida por uma autoridade ou força externa, encontra-se melhor 
configurada a partir de uma autocoação interna, sustentada 
cotidianamente através da normalização da vida virtual nas redes 
sociais. Ou seja, uma sociedade sustentada pelo fomento a um modo 
de vida fundamentado sobre o imperativo da eficiência, do 
desempenho, da superexposição e da hipercomunicação, que 
descreve, em outros termos, a retirada da vida de uma 
narratividade, a dissociação e confusão temporal que perfazem a 
sociedade contemporânea para além de uma suposta aceleração. 

Deste modo, procuramos desenvolver, nas próximas páginas, 
aquilo que Han identifica como um deslocamento topológico da 
violência, ou seja, não mais a violência de uma força externa sobre 

a população, como seria, conforme o autor, o caso do biopoder, mas 
o desenvolvimento de uma violência interna, de uma psicopolítica, 
através de uma autocoação guiada pelos imperativos do 
desempenho e da transparência de uma sociedade da positividade. 

Procuraremos demonstrar, ainda que brevemente, a acepção do 
biopoder que guia a crítica de Byung-Chul Han à categoria, tanto em 
Michel Foucault como em suas recepções na “escola” italiana, hoje 
representada, sobretudo, por Antonio Negri, Giorgio Agamben e 
Roberto Esposito. 
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Conforme Han, este “giro” à psicopolítica é fundamental na 
compreensão da sociedade contemporânea, virtualizada em suas 

redes sociais e guiada pelo imperativo do desempenho e da 
transparência, através da normalização do compartilhamento e da 
superexposição. Deste modo, o distanciamento em relação à 
biopolítica, em sua acepção do termo, torna-se fundamental, pois 

pretende descrever, de forma mais específica, o excesso de 
positividade que atinge a sociedade da transparência, desdobrando-
se através de um deslocamento topológico da violência. 

 
Desempenho e transparência: uma sociedade cansada 

 
Se pudéssemos delimitar um dos aspectos centrais da obra do 

filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, talvez devêssemos aludir à 
sua proposição fundamental de que nos encontramos, atualmente, 
numa sociedade de desempenho caracterizada por um excesso de 
positividade. Não mais a empoeirada sociedade disciplinar, 
composta por seus asilos, fábricas, hospitais, escolas e prisões, mas 
uma extenuada sociedade de desempenho ocupada por academias, 
laboratórios de genética e shopping centers, cujo emergir coloca em 
questão, ou até mesmo supera, os limites e barreiras que outrora 
configuravam o poder disciplinar, deslocando o sujeito enquanto 
objeto de um poder-saber que procurava, através do 
enquadramento do corpo e da sua inserção numa série de 
tecnologias dispostas de forma a modular seus gestos e 

comportamentos torná-lo útil e dócil, para entendê-lo, finalmente, 
como um empresário de si, fundamentado sobre o trinômio projeto, 
iniciativa e motivação. 

A partir desta perspectiva, poderíamos caracterizar a 

sociedade disciplinar como uma sociedade da negatividade, que, 
conforme Han, é determinada pela negatividade da proibição e 
dominada pelo verbo modal negativo do não-ter-direito1. A atual 

                                                            
1 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 24. 
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sociedade de desempenho, por outro lado, está cada vez mais 
distanciando-se da negatividade, guiada pelo processo de 

globalização e flexibilização das barreiras e espaços limítrofes, de 
forma a afirmar o poder da positividade e maximizar o potencial 
produtivo da população. 

Com a popularização da internet e dos dispositivos eletrônicos 

portáteis (smartphones, tablets, etc.) e o fenômeno das redes sociais 
– hoje não mais um “fenômeno”, mas uma realidade, ainda que 
virtual –, as transformações que outrora se observavam ao nível da 
produção, já problematizadas por Antonio Negri e Michael Hardt, 
com a transição de uma hegemonia do trabalho material, ou fabril, 
para um trabalho imaterial, voltado para a produção de informação, 
comunicação e afetos, solidificaram aquilo que Han descreve como 

o momento histórico em que a sociedade deixa de operar com base 
na negatividade da proibição e passa a formatar as relações através 
de uma normalização da transparência. 

Cadafalsos, disciplina e sangue ficaram para trás. Para o 
filósofo sul-coreano, o que se observa atualmente poderia ser 
melhor caracterizado pelo emergir de uma sociedade sedimentada 
sobre o imperativo da concorrência: nessa sociedade, o sujeito não 
é atravessado pelo poder de fazer morrer e deixar viver do soberano, 
nem mesmo pelo poder de fazer viver e deixar morrer da disciplina 
(que, conforme o autor, operavam sobre o sujeito a partir de uma 
instância interna, ou seja, um poder proibitivo e negativo), mas por 
um poder que não se caracteriza por sua negatividade, senão por 

sua positividade, por um excesso de exposição, informação e 
comunicação. Não pelo contrário, popularizam-se os coachings 
pessoais, palestras motivacionais, academias, estéticas, enfim, toda 
uma cultura do self e do empresário de si, que, com o advento das 

redes sociais, proporcionou uma normalização da vida 
concorrencial no enxame virtual. 

O sujeito produtivo da sociedade de desempenho não se 
caracteriza, portanto, a partir da sua obediência aos processos de 
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normação2 e gerenciamento do corpo, enquadrado pelos 
impedimentos do dever e da negatividade, mas pela positividade do 

poder, ou seja, pelo distanciamento da “instância externa de 
domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É 
senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a 
ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se 

distingue do sujeito de obediência”3. O que, entretanto, poderia 
parecer uma afirmação de liberdade acaba por operar, efetivamente, 
um aprofundamento ou uma agudização do processo de coerção, na 
medida em que faz com que estas duas categorias coincidam. Em 
outras palavras, o sujeito de desempenho entrega-se a uma espécie 
de “liberdade coercitiva, ou à livre coerção de maximizar o 
desempenho”4, e a sua autoexploração intensifica o processo de 

assujeitamento, visto que o explorador é, neste caso, indistinguível 
em relação ao explorado, confunde-se com ele. 

O paradoxo fundamental que daí emerge se refere à estrutura 
coercitiva inerente à categoria de liberdade, cuja implicação crucial 
se dará com um deslocamento topológico da violência para uma 
dimensão microfísica, retirando-se para “espaços subcutâneos, 
subcomunicativos, capilares e neuronais”5, e passando de um 
domínio visível para um invisível, de modo que “os adoecimentos 
psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as 
manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal”6. O que 
procuramos destacar aqui se refere justamente a esta articulação, 
levada a cabo por Han, entre as enfermidades do século XXI – 

depressão, TDAH, TDL e Síndrome de Burnout – e uma análise da 

                                                            
2 Para um melhor entendimento do conceito de “normação” aqui utilizado, sugerimos um exame dos 
cursos de Michel Foucault, Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-

1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008(a) e Nascimento da biopolítica: curso 
dado no Collège de France (1978-1979). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008(b). 

3 Ibidem, p. 29. 

4 Ibidem, p. 30. 

5 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Trad. Enio Paulo Giachini.Petrópolis: Vozes, 2017, p. 7. 

6 Idem. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 30. 
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violência, esforçando-se em compreendê-las sob o corte transversal 
do paradigma da positividade. 

Neste sentido, a sociedade de desempenho atual afasta-se das 
manifestações macrofísicas da violência, que, conforme Han, 
aparecem constituídas pela negatividade do outro (ou seja, guiadas 
pela tensão bipolar entre amigo/inimigo, dentro/fora, alter/ego) e 

esta caracteriza-se, sobretudo, pela sua capilaridade, sugerindo a 
falsa impressão de que porventura tenha desaparecido. Nisso reside 
sua especificidade: não mais o poder de sangue, o poder de morte e 
de tortura, a violência das câmaras de gás ou das ações terroristas, 
mas a disposição subcutânea de uma violência microfísica, de uma 
violência do self, que não está demarcada pelas fronteiras da 
alteridade, e sim pelo excesso de positividade. Conforme Han, 

 
a sociedade de hoje se desonera cada vez mais da negatividade do 

outro e do que é alheio. É justamente o processo de globalização 
que acelera a suspensão de barreiras e de diferenciação. Mas a 
desconstrução da negatividade não pode ser equiparada ao 

desaparecimento da violência, pois ao lado da violência da 
negatividade há a violência da positividade, que é exercida sem 
qualquer inimizade ou predomínio. Poder não é apenas o excesso 

de negatividade, mas também o excesso de positividade, a 
desmedida do positivo, que se expressa como superdesempenho, 

superprodução e supercomunicação, como um hiperchamar a 
atenção e hiperatividade.7 
 

Se liberdade e coerção coincidem na sociedade de 

desempenho, isso se dá na medida em que a repressão exercida 
pelas instâncias de domínio exterior ao sujeito foi superada na pós-
modernidade, dando lugar à internalização da violência, ora 
psicologizada e invisível, pelo sujeito de desempenho na forma da 
depressão. Assim, Han acolhe em parte as análises de Hardt e Negri8 
sobre a transição ao nível da produção que, desde meados do século 

                                                            
7 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., pp. 9-10. 

8 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Trad. Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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XX, passou a organizar-se de modo hegemônico sobre o trabalho 
imaterial, ou seja, sobre a produção de subjetividades, de afetos, de 

comunicação e cooperação, e, neste sentido, procura demonstrar 
que o sujeito de desempenho da sociedade atual e suas enfermidades 
psíquicas estão fundamentalmente atreladas ao movimento de 
subsunção total da vida ao capital. 

Entretanto, pontua que, diferentemente da tese dos autores, 
as contradições entre as forças produtivas e as relações produtivas 
não podem ser superadas mediante uma revolução comunista, nem 
mesmo sob a categoria da Multidão9, pois já não se está a tratar de 
um conjunto de singularidades ativas e cooperativas, mas da solidão 
do empresário isolado de uma sociedade concorrencial. Desta forma, 
a fase histórica que presenciamos, composta pelas contrafiguras da 

liberdade e da coação que perfazem o sujeito de rendimento, 
expressa em seus sinais patológicos (depressão, burnout, etc.) uma 
profunda crise de liberdade que, para além de apontar uma possível 
cooperatividade do comum revela, antes, a solidão constituinte 
daquilo que denomina uma “ditadura da transparência”. 

A transparência, neste sentido, opera enquanto um 
dispositivo neoliberal que busca envolver a vida em sua totalidade 
para convertê-la em informação. Dessa forma, “No modo atual de 
produção imaterial, mais informação e comunicação significam 
mais produtividade, aceleração e crescimento”10. No momento 
histórico em que a vida se encontra imersa numa realidade virtual, 
ou, dito de outro modo, no momento em que a sociedade do 

espetáculo11 materializou e naturalizou a sua virtualidade da forma 
mais “radical”, a transparência opera de forma a desarticular as 
dimensões do segredo, da estranheza e da alteridade, que 
representam obstáculos para a comunicação ilimitada, de modo a 

                                                            
9 Idem. Multidão. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

10 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Trad. Alfredo Bergés. Barcelona: Herder, 2015, p. 22. (Todas as 
traduções da edição espanhola para o português são de minha responsabilidade). 

11 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. 
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produzir mais e melhor com base numa pretensa liberdade 
individual. Neste sentido, as redes sociais normalizam uma 

desinteriorização pessoal e voluntária, ou seja, através da 
superexposição e do compartilhamento virtual da vida perde-se a 
dimensão interior e negativa que caracterizam a alteridade, em 
nome de uma diversidade comunicável e consumível, gerando um 

efeito de conformidade e vigilância recíproca: 
 
Hoje nos desnudamos sem saber quem, nem o quê, nem quando, 
nem em que lugar se sabe de nós. Este descontrole representa uma 

crise de liberdade que se deve levar a sério. Em vista da quantidade 
e do tipo de informação que de forma voluntária se lança na rede 
indiscriminadamente, o conceito de proteção de dados se tornou 

obsoleto. Nos dirigimos à época da psicopolítica digital. Avança 
desde uma vigilância passiva a um controle ativo. Nos precipita 

numa crise de liberdade com maior alcance, pois agora afeta 
mesmo a vontade livre12. 
 

O indivíduo da sociedade de transparência, ou da sociedade 
do cansaço (Han varia os termos inúmeras vezes), já não é soberano 
de si mesmo, ainda que não seja submisso a ninguém. Já não é 
“sujeito”, propriamente falando, uma vez que o conceito de sujeito 
está ligado à submissão, mas se abre e se positiva para um projeto. 
Contudo, essa dimensão de liberdade não o livra da coação, senão 
de uma coação externa. O que se tem, a partir daí, é uma 
autoexploração, uma autocoação interna, que se apresenta como 
liberdade. Conforme o autor, “Essa evolução está estreitamente 

ligada com as relações de produção capitalistas. A partir de um certo 
nível de produção, a autoexploração é essencialmente mais eficiente, 
muito mais produtiva que a exploração estranha, visto que caminha 
de mãos dadas com o sentimento de liberdade”13. Neste sentido, as 
enfermidades psíquicas atuais como a depressão não estão 

propriamente relacionadas com um esgotamento do eu em relação 

                                                            
12 Ibidem, p. 25, grifo nosso. 

13 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 101. 
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à sua soberania, como pontuaria Alain Ehrenberg, que, conforme 
Han, aborda o tema da depressão a partir de uma linha da psicologia 

do si-mesmo, mas fundamentalmente relacionadas ao contexto 
econômico. Não se está a tratar, portanto, de um indivíduo soberano 
extenuado, esgotado de sua soberania, mas de um indivíduo que não 
tem outra opção senão a autoexploração. “O imperativo da 

expansão, transformação e do reinventar-se da pessoa, cujo 
contraponto é a depressão, pressupõe uma oferta de produtos 
ligados à identidade. Com quanto mais frequência se troca de 
identidade, tanto mais se impulsiona a produção”14. Deste modo, se 
a sociedade disciplinar dependia de uma identidade firme e 
imutável, se ela era guiada, sobretudo, por uma biopolítica da 
população, a sociedade do cansaço necessita de identidades flexíveis, 

moduláveis, dobráveis, e está formatada através de uma 
psicopolítica da mente. 

 
Biopolítica x psicopolítica: as críticas de Han ao biopoder 

 
A crescente positivação do mundo faz surgir, portanto, novas 

formas de violência. Melhor dizendo, há um deslocamento 
topológico da violência na medida em que, conforme Han, a 
sociedade disciplinar ficou para trás, cedendo perante uma outra 
sociedade: a sociedade de desempenho15. Neste novo cenário, a 
violência, que outrora necessitava dos pares binários 
amigo/inimigo, já não faz sentido, prescindindo de qualquer relação 

de inimizade. Desenvolve-se numa sociedade permissiva, positiva e 

                                                            
14 Ibidem, p. 97. 

15 Cabe salientar, entretanto, que Han postula a sociedade da transparência enquanto momento 

posterior à sociedade disciplinar descrita por Foucault. Em diversas passagens de suas obras, Han 

utiliza-se da expressão “transição” para descrever a passagem de uma sociedade à outra, porém 

Foucault já havia salientado, em seu curso de 1977-1978, Segurança, território, população, que “as 
coisas não devem de forma nenhuma ser compreendidas como a substituição de uma sociedade de 

soberania por uma sociedade de disciplina, e mais tarde de uma sociedade de disciplina por uma 

sociedade, digamos, de governo. Temos, de fato, um triângulo – soberania, disciplina e gestão 
governamental”, 2008, p. 143. 
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pacificada: na sociedade do cansaço contemporânea é a psique o 
objeto e o objetivo daquilo que, conforme o autor, poderia ser 

denominado uma psicopolítica da transparência. 
Neste sentido, as enfermidades psíquicas atuais, como a 

depressão, burnout ou déficit de atenção, não encontram em sua 
composição nenhum processo de repressão ou de negatividade, 

remetendo, antes, a um excesso de positividade; não a negação, mas 
à incapacidade de dizer não, ao poder tudo. Nesta perspectiva, o fato 
de que a luta hoje não se dá entre grupos, ideologias ou classes, mas 
entre indivíduos, não expressa o fator decisivo da sociedade de 
desempenho. Não é a concorrência o fator fundamental da 
depressão ou das enfermidades psíquicas, mas uma 
autorreferencialidade da concorrência pelo sujeito de desempenho 

que a torna absoluta: “O sujeito de desempenho concorre consigo e 
se vê submetido à coerção destrutiva de ter de superar-se”16. O 
desempenho não é colocado em relação ao outro, mas a si mesmo. 

Avançando na questão, de acordo com Han, a sociedade atual 
não é guiada pelo esquema imunológico, como postulado por 
Roberto Esposito17, ou seja, se o objeto da defesa imunológica é o 
corpo estranho, a estranheza enquanto tal, se a defesa é guiada pela 
categoria da alteridade enquanto fundamental à imunologia, na 
sociedade atual entra em cena, no lugar da alteridade, a diferença, 
que, pelo contrário, não provoca nenhuma reação imunológica. Nas 
palavras do autor, “a diferença pós-imunológica, sim, a diferença 
pós-moderna, já não faz adoecer. Em nível imunológico, ela é o 

mesmo. Falta à diferença, de certo modo, o aguilhão da estranheza, 
que provocaria uma violenta reação imunológica”18. O paradigma 
imunológico não se coaduna com o processo de globalização e 

                                                            
16 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 79. 

17 ESPOSITO, Roberto. Bios – biopolítica e filosofia. Trad. de Wander Melo Miranda. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2017. Ver também do mesmo autor: Immunitas: protección y negación de la vida. 
Buenos Aires: Amorrortu, 2009, e Communitas: origem y destino de la comunidad. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2003. 

18 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., pp. 10-11. 
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suspensão das barreiras, ou, dito de outro modo, a imunorreação à 
alteridade atuaria contrapondo-se a este processo, pois a atual 

sociedade de desempenho não é dominada pelo esquema 
imunológico do amigo/inimigo, fundamentado sobre o polo 
negativo da alteridade, mas encontra-se, de outro modo, imersa no 
esquema da concorrência, no sentido de con-correr, ou seja, correr 

ao lado, competir por causa de determinada coisa, e, sobretudo, 
competir consigo mesmo, através de uma autocoação. Falta à 
relação de concorrência a tensão existencial que representa a 
negatividade da inimizade, da alteridade. 

A partir destas postulações, Han tecerá diversas críticas às 
recepções do léxico biopolítico da tradição italiana (Negri, Esposito, 
Agamben), argumentando que o controle biopolítico abrange 

apenas fatores externos como a natalidade, as taxas de mortalidade 
ou as condições de saúde, não possuindo meios que lhe permitam 
penetrar ou intervir na psique de uma população. Do mesmo modo, 
o panóptico bentaminiano, descrito por Foucault em Vigiar e punir, 
só tem acesso ao comportamento exterior dos reclusos. Seus 
pensamentos não lhe são acessíveis19. Segundo o autor, Foucault não 
descreve uma nova forma de poder, mas uma nova forma de 
sociedade: “A técnica disciplinar não é uma expressão imediata do 
poder e da dominação, mas uma práxis social”20. Nem mesmo a 
biopolítica expressa uma forma de poder. Para Han, Foucault tem 
em mente uma relação de poder de-subjetivada, ou seja, as relações 
de poder, para o filósofo francês, são, ao mesmo tempo, intencionais 

e não subjetivas. Conforme Han, “a Foucault falta sensibilidade para 
compreender a violência”21. A “teoria do biopoder”22 de Foucault não 
pode compreender a violência mortal do campo de concentração, 

                                                            
19 HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital. Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio 
D’água Editores, p. 89. 

20 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 174. 

21 Ibidem, p. 178. 

22 Foucault não elabora uma teoria do biopoder. 



186 | Ensaios sobre a Depressão 
 

por exemplo, ou dos suicídios, contrários à economia biopolítica de 
aprimoramento da vida. Na sociedade de desempenho, esta 

dimensão da violência que, conforme Han, foi deixada de lado por 
Foucault, coincide com a liberdade, tornando esta violência 
autorreferente. 

Numa de suas mais recentes obras, Psicopolítica, sustenta o 

autor que Foucault não realizou o “giro” à psicopolítica que teria sido 
necessário, pois “[a biopolítica] não tem nenhum acesso ao 
pensamento e às necessidades internas. (…) A biopolítica é a forma 
de governo da sociedade disciplinar”, e, portanto, “totalmente 
inadequada para o regime neoliberal que explora principalmente a 
psique”23. Em outras palavras, 

 
A biopolítica que se serve da estatística da população não tem 

nenhum acesso ao psíquico. Não provê nenhum material para o 
psicoprograma da população. A demografia não é uma psicografia, 
não explora a psique. Aí está a diferença entre estatística e Big 

Data: a partir da big data é possível construir não apenas o 
psicograma individual, mas também o psicograma coletivo, quiçá 
inclusive o psicograma do inconsciente.24 

 

Han também questiona a atualidade da categoria do homo 
sacer25 postulada por Giorgio Agamben enquanto linha de 
continuidade entre os regimes totalitários e as democracias 
contemporâneas, e, neste sentido, entende que mais desnuda que a 
vida do homo sacer, insacrificável porém matável, é a vida hoje. A 

vida nua agambeninana, para Han,  tornou-se “radicalmente 
transitória”: contra o diagnóstico de Agamben de que o estado de 
exceção se estende para um estado de normalidade, a positivação 

                                                            
23 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Trad. Alfredo Bergés. Barcelona: Herder, 2015, p. 37ss. 

24 Ibidem, p. 38. 

25 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
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geral da sociedade hoje absorve todo e qualquer estado de exceção. 
“Assim, o estado de normalidade torna-se totalitário”.26 

Ainda, conforme Han, “a teoria de Agamben do homo sacer se 
mantém presa no esquema da negatividade”27. Com isto, o autor 
procura tirá-la desta negatividade a partir de uma inversão na 
própria concepção proposta por Agamben acerca do homo sacer. 

Dito de outro modo, Han postula que os homines sacri da sociedade 
de desempenho povoam o estado total normal de positividade, ou 
seja, conforme o autor, Agamben não se dá conta da mudança 
topológica da violência, que não está mais assentada nos dois 
extremos de uma ordem, mas inserida, atualmente, na psique e no 
self, ou seja, na medida em que o sujeito de desempenho se afasta 
da instância de domínio exterior, submete-se a si próprio, numa 

espécie de autoexploração. Assim, “o sujeito de desempenho, que se 
imagina como soberano de si mesmo, como homo liber, aparece 
como o homo sacer. O sujeito de desempenho, como soberano, 
mostra-se ao mesmo tempo como homo sacer de si mesmo”28. Desta 
forma, o homo liber mostra ser, ele mesmo, de forma paradoxal, um 
homo sacer. 

É o caso de falarmos, portanto, conforme o autor, e 
diferentemente das postulações de Giorgio Agamben, autor, dentre 
outros, de Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (1995), ou de 
Roberto Esposito, autor de Bios – filosofia e política (2004), de uma 
sociedade pós-imunológica, que deixa atrás de si tanto o paradigma 
da soberania quanto o da sociedade disciplinar. Neste sentido, a 

crítica de Han à Agamben é a de que este último projeta na sociedade 
da positividade os elementos da negatividade que ficaram para trás: 
“Em meio à sociedade de desempenho ele descreve a sociedade da 
soberania”29. A violência da positividade expressa-se através da 

                                                            
26 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 55. 

27 Ibidem, p. 104. 

28 Ibidem, p. 105. 

29 Idem. Topologia da violência, op. cit., p. 131. 



188 | Ensaios sobre a Depressão 
 

exaustão e da inclusão, e não na negatividade da exclusão e da 
inibição. 

 

A crise da sociedade de hoje não reside no fato de que o estado de 
exceção se transforma em estado normal, como afirma Agamben 
– com isso, aquela esfera da soberania se amplia 

desmesuradamente, e já não se vê qualquer diferença entre direito 
e violência. Ela reside antes no fato de que já não é mais possível 

haver qualquer estado de exceção; tudo está sendo absorvido pela 
imanência do igual.30 
 

Esse inferno do igual possui suas formas específicas de 
violência, nesse sentido muito diferentes daquelas da negatividade, 
pois a violência da positividade não é apenas privativa, mas 
saturativa; não é apenas executiva, mas também exaustiva. Já não 

há exterior, transcendência, soberania do poder, ao qual estaríamos 
submissos e expostos enquanto sujeitos de obediência. A sociedade 
atual deixou de ser, portanto, uma sociedade de soberania; vivemos 
na sociedade de desempenho. O sujeito de desempenho distingue-se 
do sujeito de obediência pelo fato de ser soberano de si mesmo; de, 
enquanto empreendedor de si, ser livre. 

Nesse sentido, Han também tece suas críticas a Michael Hardt 
e Antonio Negri, postulando que os autores de Império (2000) e 
Multidão (2004) recaem num romantismo pós-moderno de uma 
pretensa revolta das singularidades, sem perceber que o 
antagonismo social de hoje não se dá entre o global e o singular: “A 

sociedade atual, na qual vai se delineando uma erosão crescente do 
elemento social, produz, ao contrário, egos singularizados, isolados, 
com um fraco elo do nós; egos que se encontram em uma relação de 
concorrência acirrada. Tais egos não são singularidades que em 

comum podem oferecer resistência ao global”31. Pelo contrário, são 

                                                            
30 Ibidem, pp. 131-132. 

31 Ibidem, p. 195. 
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todos con-correntes, co-atores e, ao mesmo tempo, vítimas deste 
mesmo global. 

Conforme o filósofo sul-coreano, Hardt e Negri praticamente 
não levam em consideração as realidades político-econômicas, 
fundamentando seu modelo teórico, prioritariamente, sobre uma 
base de categorias que, considera o autor, são historicamente 

ultrapassadas, como classe e luta de classes, ainda que sob a alcunha 
da Multidão. Em suas palavras,  

 
o mundo globalizado não é habitado por singularidades decididas 
que resistem de maneira conjunta contra o império, mas por egos 

isolados em para si mesmos. Onde agressor e vítima coincidem já 
não é possível haver resistência. Hardt e Negri não compreendem 
essa topologia do global.32 

 

Na medida em que a exploração acontece sem qualquer 
dominação, realizando-se em nome da liberdade, a imanência da 
violência faz desaparecer qualquer forma de contraposição que 
eventualmente pudesse ser combatida. Neste sentido, “o sistema 
global, neocapitalista e liberal que Hardt e Negri chamam de empire, 
é, na realidade, um espaço conflitivo interior do mundo, no qual a 
espécie humana trava guerra consigo mesma. Essa guerra é 

totalitária, uma vez que coincide totalmente com as relações sociais 
e se faz passar como se fosse paz”33. Conforme o autor, 

 
Hardt e Negri desconhecem a lógica da autoexploração, que, 
diferentemente da violência que emerge do império global como 

poder de exploração do outro, é muito mais eficaz, pois é 
autorreferente. Nesta, os indivíduos imaginam-se livres enquanto, 
na realidade, corroboram sua autoexploração. Desta forma, os 

sujeitos econômicos neoliberais não possuem quaisquer 
possibilidades de um comum, como postula Negri, pois não 

constituem um qualquer ‘nós’ capaz de ação comum.34 

                                                            
32 Ibidem, p. 244. 

33 Ibidem, pp. 250-251. 

34 HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital, op. cit., p. 25. 
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Psicopolítica da transparência: um panóptico digital 

 
Fazendo uma analogia ao panóptico bentaminiano analisado 

por Foucault em Vigiar e punir (1975)35, e procurando distanciar-se 
do léxico biopolítico, Byung-Chul Han argumenta que a sociedade 
da transparência atual reflete a interpenetração e complementação 
entre o controle panóptico e a exposição pornográfica. Nesse 
sentido, conforme o autor, o exibicionismo alimenta a rede de 
comunicação, principalmente através das redes sociais, ao modo de 
um panóptico eletrônico, e a sociedade transparente, que, desta 
perspectiva, é também uma sociedade de controle, torna-se 
completa com o desnudamento de seus sujeitos, não por uma coação 
determinada, como no caso do poder soberano sobre a vida nua, 

mas pela “necessidade autogerada, na qual o medo de perder sua 
esfera privada e íntima dá lugar à necessidade de expor 
despudoradamente sua vida”36. 

Esta sociedade da transparência, que é também, portanto, 
uma sociedade de controle, apresenta uma estrutura panóptica 
bastante específica: ela não se dá com o isolamento daqueles 
capturados em seu dispositivo, mas através da hipercomunicação, 

da saturação da linguagem e das imagens, despojando-as e 
retirando-as de qualquer narratividade, de qualquer dramaturgia ou 
cenografia, exumando-as de toda e qualquer profundidade 
hermenêutica, e, desse modo, tornando-as pornográficas, através do 

contato imediato entre o olho e a imagem37. 
                                                            
35 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 2014. 

36 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., pp. 210-211. 

37 HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência, op. cit., p. 10. Para Thomas Mathiesen (1997), 

estaríamos presenciando a passagem de um estado panóptico para o “sinóptico” (“syn”, do grego 

“junto” ou “ao mesmo tempo”, e “opticom”, visão), com o advento de mecanismos de controle, como 
a mídia e os bancos de dados eletrônicos (na época em que redigiu o artigo, as redes sociais ainda 

estavam se desenvolvendo de forma incipiente, começando a adquirir certa popularidade), nos quais, 

diferentemente do panóptico descrito por Bentham e retomado por Foucault, a vigilância se dá através 
do conjunto dos espectadores.. 



Guilherme de Brito Primo | 191 
 

Conforme Han, “o projeto panóptico de Bentham tem 
motivação acima de tudo moral ou biopolítica. A coação por 

transparência, hoje, não é um imperativo explicitamente moral ou 
biopolítico, mas sobretudo um imperativo econômico”38. Nessa 
perspectiva, o imperativo da transparência serve para estabilizar e 
acelerar o sistema, eliminando a tensão de negatividade 

representada pela alteridade, pelo outro ou estranho, e essa coerção 
por transparência acaba por nivelar o próprio ser humano enquanto 
engrenagem ou elemento funcional deste mesmo sistema. Sua 
violência reside, portanto, na uniformização e funcionalização do 
sujeito através da transparência, onde, na era do facebook, 
instagram ou photoshop, “o ‘semblante humano’ se transformou em 
face, que se esgota totalmente em seu valor expositivo”39. 

A coação por exposição rouba-nos nossa própria face: já não 
é possível ser a si mesmo e, dessa forma, a absolutização do valor 
expositivo expressa-se como tirania da visibilidade. O problema 
identificado por Han não é, cabe salientar, o mero aumento das 
imagens em si, mas a coação “icônica” para tornar-se imagem. 
“Tudo deve tornar-se visível; o imperativo da transparência coloca 
em suspeita tudo o que não se submete à visibilidade. E é nisso que 
está seu poder e sua violência”40. Conforme o autor, 

 

hoje assistimos a uma nova mudança de paradigma. O panóptico 
digital não é uma sociedade biopolítica disciplinar, mas uma 
sociedade psicopolítica da transparência. E o biopoder é 

substituído pelo psicopoder. A psicopolítica, graças à vigilância 
digital, está em condições de e ler os pensamentos e de os 
controlar. A vigilância digital substitui a ótica do Big Brother, 

perspectivista, pouco fiável, ineficaz. A sua eficácia superior deve-
se precisamente à ausência de perspectiva. A biopolítica não 

                                                            
38 Ibidem, p. 113. 

39 Ibidem, p. 29. 

40 Ibidem, p. 35. 
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permite uma intervenção sútil na dimensão psíquica dos seres 

humanos.41 
 

A possibilidade de extrair esquemas de comportamento das 
massas a partir dos big data demarca, portanto, o início de uma 
psicopolítica digital, de uma sociedade da transparência, que, na 
realidade, poderia ser designada enquanto um dispositivo 

neoliberal, procurando envolver a vida e suas formas desde o 
exterior para convertê-las em informação. “No modo atual de 
produção imaterial, mais informação e comunicação significam 
mais produtividade”42. 

Dessa forma, cabe sublinhar que a transparência não significa 
necessariamente um avanço na direção de uma democracia mais 
desenvolvida (como, por exemplo, com a disponibilização dos dados 

econômicos tanto daqueles que ocupam cargos públicos quanto das 
contas do próprio Estado, de forma aberta aos cidadãos), mas 
anuncia, pelo contrário, a conversão da liberdade do cidadão à 
passividade do consumidor. Conforme Han, “o [cidadão] votante, 
enquanto consumidor, não está preocupado com a política de fato, 
(…) nem capacitado para a ação política comum”, mas apenas em 
queixar-se dela enquanto cliente “igual ao consumidor diante das 
mercadorias e dos serviços que lhe desagradam. Relaciona-se de 
forma passiva com a política”43. 

Da mesma forma, os partidos e os políticos, em geral, seguem 
a mesma lógica, ocupando-se em “prover” ao consumidor, e não em 

promover as suas liberdades através da democracia. A transparência 
está para além disso, designando propriamente o momento 
histórico em que a vida se encontra totalmente exposta não através 
de sua matabilidade44, nem de sua mera reprodutibilidade, mas em 
                                                            
41 HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital, op. cit., p. 90, grifo nosso. 

42 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica, op. cit., pp. 21-22. 

43 Ibidem, p. 23. 

44 No vocabulário agambeniano, a vida nua, ou a vida matável, é aquela vida exposta à morte através 
da decidibilidade do poder soberano. A vida nua, nesse sentido, é incluída no ordenamento jurídico a 

partir de sua equidistante exclusão, e quem cria esse espaço anômico, ou, em outras palavras, quem 
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sua saturação. Saturação e superexposição normalizadas e 
continuamente reproduzidas por todos no enxame digital. 

Conforme Han, 
 

Os atuais hominis sacri já não são os excluídos, senão os incluídos 
do sistema. (…) O neoliberalismo (…) não se ocupa (…) do 
biológico, do somático ou do corporal. Pelo contrário, descobre a 

psique como força produtiva. Esse giro à psique, e com ele à 
psicopolítica, está relacionado com a forma de produção do 

capitalismo atual, visto que este último está determinado por 
formas de produção imateriais e incorpóreas.45 
 

Na sociedade da transparência, o corpo enquanto força 
produtiva já não exerce um papel tão preponderante quanto na 
sociedade disciplinar e, deste modo, a produtividade é incrementada 

não através da superação de resistências corporais, senão a partir da 
otimização das capacidades mentais e dos processos psíquicos46. 
Destarte, “Quem está totalmente exposto à iluminação está 
inapelavelmente entregue à exploração; a superiluminação de uma 
pessoa maximiza a eficiência econômica. O cliente transparente é o 
novo interno, o homo sacer do panóptico econômico”47. Assim, a 
partir da perspectiva do filósofo sul-coreano, a psicopolítica designa 
um potencial descritivo da sociedade contemporânea não alcançado 
pela categoria da biopolítica desenvolvida por Foucault e seus 
expoentes leitores, principalmente aqueles da “escola” italiana. 
Diferentemente daquela, o biopoder atua através de uma 

normalização exterior, representando, na visão de Han, os 
resquícios daquilo que considera um paradigma da negatividade, 

                                                            
decide sobre o estado de exceção, é o poder soberano. Enquanto decide sobre a exceção, o poder 

soberano expõe a vida à matabilidade, condenando-a à nudez, à mera vida. Para um maior 

aprofundamento, ver Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo, 2ª ed. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2014 e Estado de exceção. Trad. Iraci Poleti, 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 
2004. 

45 Ibidem, p. 41. 

46 Ibidem, p. 42. 

47 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 211, grifo nosso. 



194 | Ensaios sobre a Depressão 
 

pautado por uma coação externa e vertical. A psicopolítica designa, 
por sua vez, o emergir de uma sociedade da positividade, 

uniformizada horizontalmente através da transparência, e guiada 
por processos de otimização psíquica e autocoação, bem como de 
superexposição, hipercomunicação e desempenho máximo do self. 

 

Considerações finais 
 
Nosso trabalho procurou descrever e compreender a 

designação da sociedade contemporânea enquanto uma sociedade 
da transparência, ou uma sociedade do cansaço, no pensamento do 
filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, através da análise do 
deslocamento topológico da violência. Neste sentido, pudemos 

observar que Han se afasta da concepção do biopoder e postula, em 
seu lugar, a transição para uma psicopolítica: não mais o imperativo 
de uma autoridade externa sobre o corpo, mas, fundamentalmente, 
o imperativo interno, uma autocoação do self, guiada pelo 
desempenho e pela otimização psíquica e mental, e articulada aos 
processos globais de produção imaterial. 

A análise proposta por Byung-Chul Han coloca em questão, 
portanto, pelo menos quatro pontos à categoria do biopoder: a) em 
primeiro lugar, não se está a falar de um panóptico bentaminiano, 
no qual a vigilância se dá a partir de uma observação individual dos 
corpos sob o seu desígnio, senão de um panóptico digital no qual 
todos são observados e vigiados reciprocamente, e cuja coação não 

está localizada numa exterioridade, mas internamente, através de 
uma autocoação do self guiada pelo imperativo do desempenho e da 
transparência; b) neste sentido, o biopoder, conforme Han, está 
configurado sob o paradigma da negatividade, e descreve uma 

sociedade pautada por um excesso de negatividade. Desta 
perspectiva, a postulação da categoria do homo sacer, por Giorgio 
Agamben, representaria um anacronismo, pois não descreve a 
inversão fundamental que faz de todos hominis sacri de si mesmos, 
ou, conforme o autor, o homo sacer que se expressa, realmente, 
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enquanto homo liber, coagido por uma pretensa liberdade; c) 
igualmente, conforme Han, não poderíamos compreender a 

sociedade atual sob o paradigma imunológico, como postulado por 
Roberto Esposito, visto que não se está a lidar com a estranheza da 
alteridade, senão com a uniformização da diferença que, portanto, 
descreve uma sociedade pós-imunológica; d) e, por último, na 

medida em que a sociedade da transparência retira a todos a 
possibilidade do exercício de uma política do comum, visto que a 
espetacularização da vida através da virtualidade isola a todos em 
sua autoconcorrência, em sua autocoação, a sustentação de uma 
categoria como a Multidão já não seria possível. Han procura, nesse 
sentido, criticar um certo “romantismo” na proposta de Antonio 
Negri (em co-autoria de seu ex-aluno Michael Hardt), de inversão 

da biopolítica pelas singularidades cooperativas da multidão para 
atravessar o Império por dentro, visto que essas singularidades não 
estão ligadas pela possibilidade de uma ação política comum, mas 
unicamente por uma solidão compartilhada e reafirmada 
cotidianamente. Esta última se expressa, fundamentalmente, pelas 
doenças psíquicas como a depressão e o burnout, que revelam, 
sobremaneira, o imperativo por desempenho e transparência da 
sociedade contemporânea. 

Dessa forma, o dispositivo neoliberal da psicopolítica agudiza 
a exploração da vida através de uma normalização da transparência 
e da superexposição, tendo por objetivo a capitalização da 
informação e da comunicação. Dito de outro modo, o autor procura 

problematizar as doenças psíquicas atuais em sua profunda relação 
com o desenvolvimento do neoliberalismo, sobretudo numa 
sociedade configurada por um excesso de positividade, que faz 
concorrer o sujeito consigo mesmo, numa autoconcorrência guiada 

pelos padrões de felicidade e desempenho cotidianamente 
compartilhados, curtidos e cultuados nas redes sociais. 
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Pensar melancolicamente: 

O pessimismo revolucionário de Walter Benjamin e a 
Weltanschauung Romântica 

 
Marcos Messerschmidt 

 
 

Walter Benjamin está na moda, e também sua melancolia.1 
 

Considerações iniciais 
 
Walter Benjamin é um pensador melancólico por excelência. 

Procuraremos, no entanto, afastar-nos da tentação de elaborar 
interpretações sobre sua história pessoal e personalidade, aspectos 
já exaustivamente tratados em biografias, livros de correspondência 
e diversos outros textos sobre o autor. Embora, no caso de 
Benjamin, seja árdua a tarefa de separar o criador de sua obra, nos 
dedicaremos a investigar, preferencialmente, os aspectos 
melancólicos encontrados em seus textos mais tardios, 
fundamentalmente nos escritos sobre Baudelaire e nas teses Sobre 
o conceito de história. A partir daí, então, relacionaremos estes 

traços melancólicos ao contexto da Weltanschauung romântica,2 

                                                            
1 PELBART, Peter Pál. Vida Capital: Ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003, p. 218. 

2 O conceito de Weltanschauung (visão de mundo) romântica por nós aqui utilizado é aquele 

apresentado por Michael Löwy e Robert Sayre na obra Revolta e melancolia, na qual, a partir do 

conceito de Weltanschauung de Lucien Goldmann e das análises de Giorgy Lukács, Löwy e Sayre 

formularão a sua própria concepção de maneira mais completa, a qual, segundo eles, “confere uma 
extensão considerável ao termo ‘romantismo’, extensão que alguns, em especial os que estão 

habituados a associar o romantismo somente aos movimentos artísticos assim denominados, 

poderiam considerar abusiva. Mas de fato estamos longe de ser os primeiros a ampliar a utilização da 
palavra além de suas primeiras manifestações literárias e artísticas. Fala-se correntemente, antes de 

nós e há muito tempo, de romantismo político, economia política e filosofia romântica, ou ainda de 
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para, finalmente, buscarmos caracterizar a melancolia 
benjaminiana como portadora de um candente caráter 

revolucionário. 
Entretanto, antes de perdermo-nos na obra de Benjamin 

como quem se perde em uma cidade ou em uma floresta,3 
apresentaremos, de modo breve, o contexto histórico-cultural em 

que tal obra pôde florescer. Tal contexto especialmente singular é 
descrito por Michael Löwy em, pelo menos, duas obras; a saber: 
Redenção e utopia e Judeus heterodoxos. A ele dedicaremos algumas 
linhas deste capítulo como modo de buscar enriquecer nosso 
entendimento acerca do caráter ímpar, mesmo entre aqueles que lhe 
eram contemporâneos, do pensar melancólico de Walter Benjamin. 

 

O contexto histórico-cultural  
 
O contexto histórico-cultural da obra de Benjamin, descrito 

por Michael Löwy em Redenção e utopia: o judaísmo libertário na 
Europa central, é geográfica e temporalmente circunscrito, tendo 
surgido a partir da convergência política e cultural entre a Alemanha 
e o Império Austro-Húngaro e estendendo-se do “período que vai da 
metade do século XIX até 1933, [em que] a comunidade judaica da 
Europa central conheceu uma floração cultural extraordinária, um 
século de ouro comparável ao século XII judeu-árabe na Espanha”.4 
Além disso, 

 

Essa cultura judeu-alemã, produto de uma síntese espiritual única 
no gênero, que deu ao mundo Heine e Marx, Freud e Kafka, Ernst 

                                                            
“neorromantismo”, em referência a autores do final do século XIX e às vezes até mesmo do século XX.” 

(LÖWY, Michael; SAYRE, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da 
modernidade. São Paulo: Boitempo, 2015, pp. 36-37) 

3 “Não há nada de especial em não nos orientarmos numa cidade. Mas perdermo-nos numa cidade, 

como nos perdemos numa floresta, é coisa que precisa de se aprender.” (BENJAMIN, Walter. Rua de 

mão única; Infância berlinense: 1900. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 
78.) 

4 LÖWY, Michael. Redenção e utopia: o judaísmo libertário na Europa Central: um estudo de afinidade 
eletiva. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 9. 
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Bloch e Walter Benjamin, aparece-nos hoje como um mundo 

desaparecido, um continente apagado da história, uma Atlântida 
submersa no oceano, com seus palácios, templos e monumentos. 
Destruída pela maré nazista, sobreviveu apenas no exílio, dispersa, 

e seus últimos representantes, Marcuse, Fromm, Bloch, acabam de 
se extinguir5, como os últimos clarões de um imenso fogo do 
espírito. Mesmo assim, ela deixou sua marca na cultura do século 

XX no que esta produziu de mais rico e inovador em ciência, 
literatura ou filosofia.6 

 

O que caracteriza essa geração de intelectuais é, de acordo 
com Löwy, o fato de que todos os que a ela pertenceram recorrerem 
em seus escritos, simultaneamente, a fontes alemãs e judaicas: o 
romantismo e o messianismo, respectivamente. Ao evocar o método 
benjaminiano presente nas teses Sobre o conceito de história, o que 

Michael Löwy pretende nesta obra é contar a história do ponto de 
vista destes “vencidos” já que, segundo ele, 

 

Por um paradoxo mais aparente que real, é justamente porque são 
vencidos, marginais na contracorrente de sua época, românticos 
obstinados e utópicos incuráveis, que sua obra se torna cada vez 

mais atual, cada vez mais carregada de sentido à medida que nos 
aproximamos do século XX.7 
 

Em seguida, ao mencionar um “novo surto de romantismo, 
desde o final do século XIX até o início dos anos 30”,8 Löwy deixa 
claro a que conceito de romantismo ele, especificamente, se refere: 

 
O termo romantismo não designa aqui um estilo literário ou 

artístico, mas um fenômeno bem mais vasto e profundo: a corrente 
de nostalgia das culturas pré-capitalistas e de crítica cultural à 
sociedade industrial-burguesa, corrente que se manifesta tanto no 

                                                            
5 O texto citado foi originalmente publicado em 1988. 

6 Ibidem, p. 9. 

7 Ibidem, p. 10. 

8 LÖWY, Michael. Redenção e utopia: o judaísmo libertário na Europa Central: um estudo de afinidade 
eletiva. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 26. 
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domínio da arte e da literatura quanto no pensamento econômico, 

sociológico e político.9 
 

A obra Judeus heterodoxos: Messianismo, Romantismo, 
Utopia surge como continuidade de Redenção e utopia e serve, 
também, como importante referência para que se possa entender, 
mais profundamente, o contexto histórico-cultural em que Walter 

Benjamin estava imerso quando desenvolveu sua filosofia. É o 
momento em que há o surgimento, na vida cultural da Europa 
central, “pela primeira vez em uma escala massiva, dos intelectuais 
judeus como categoria social”,10 não se tratando, segundo Michael 
Löwy, “de alguns indivíduos isolados, porém de um fenômeno social, 
que resulta do fato de os pais judeus terem decidido enviar seus 
filhos à universidade – lugar de prestígio, de reconhecimento social 

e de honorabilidade”11. O autor chama a atenção, também, para 
aquilo que poderia vir a diferenciar os intelectuais judeus de cultura 
alemã daqueles não judeus que compartilhavam desse mesmo 
contexto histórico-cultural. Conforme Löwy, 

 
Do ponto de vista do movimento Aufklärer – quer seja ele liberal, 

social-democrata, ou comunista – há pouca diferença, na medida 
em que judeus e não judeus invocam as mesmas ideias e valores 

universais.12 
 

Não haveria, portanto, sob esse ponto de vista, diferenças 
notáveis entre os modos de pensar de, por exemplo, um socialista 

judeu e outro não judeu. Entretanto, quando se trata da 
sensibilidade romântica, essas diferenças acabam por redundar em  

 

                                                            
9 Ibidem, p. 26. 

10 LÖWY, Michael. Judeus heterodoxos: messianismo, romantismo, utopia. Trad. Marcio Honorio de 
Godoy. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 7. 

11 Ibidem, p. 7. 

12 Ibidem, pp. 12-13. 
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[...] uma polarização notável: a grande maioria dos intelectuais 

alemães não judeus de vocação romântica, do fim do século XIX a 
1933, se situa no campo conservador, elitista/aristocrático e 
nacionalista – por vezes também xenófobo e antissemita: o círculo 

Stefan George ou a corrente do Kulturpessimismus (Cultura do 
Pessimismo) (Moeller van der Bruck, Oswald Spengler, Julius 
Langbehn, Paul de Lagarde) ilustram essa tendência. Ao contrário, 

a esmagadora maioria dos intelectuais românticos de orientação 
utópico-revolucionária é, na Europa central, de judeus: além dos 

cinco nomes mencionados acima, podemos citar Ernst Toller, o 
jovem Lukács, o jovem Leo Löwenthal, Hans Kohn, Manès Sperber 
e muitos outros. Essa diferença é resultado, uma vez mais, da 

condição de semipária dos intelectuais judeus da Europa central – 
mas também de aspectos messiânicos da cultura judaica, que 
favoreceram uma relação de afinidade eletiva, a adesão às 

utopias.13 
 

Retomaremos, na sequência do presente texto, e a título de 
ilustração, alguns dos comentários que Michael Löwy realiza em 
Judeus heterodoxos acerca da relação de Walter Benjamin com o 
romantismo revolucionário e/ou utópico do tipo marxista. 

 
A melancolia benjaminiana e a Weltanschauung romântica 

 
O romantismo estava entre os principais interesses do jovem 

Benjamin, a exemplo do que ocorria, como pudemos verificar 
anteriormente, com muitos de seus contemporâneos, sendo 
abordado pelo autor, de maneira direta, em alguns de seus textos de 

juventude, entre os quais sua tese de doutorado, O conceito de crítica 
de arte no romantismo alemão (1920), na qual elabora um estudo 
sobre a obra crítica dos autores do Frühromantik, 
fundamentalmente de Friedrich Schlegel. Há também referências 
claras à sensibilidade romântica no Diálogo sobre a Religiosidade do 

Presente (1912), além do texto intitulado, simplesmente, 

                                                            
13 LÖWY, Michael. Redenção e utopia: o judaísmo libertário na Europa Central : um estudo de afinidade 
eletiva, op. cit., p. 13. 
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Romantismo (1913) e do panfleto A vida dos estudantes (1915). No 
entanto, por questões metodológicas (e por conta da extensão e 

diversidade da obra de Walter Benjamin), dirigiremos nossa análise 
a apenas alguns de seus textos mais tardios, fundamentalmente 
alguns daqueles que correspondem ao período posterior ao 
momento de sua tomada de conhecimento do pensamento 

marxista.14 Antes, no entanto, de adentrarmos o pensamento de 
Walter Benjamin propriamente dito, gostaríamos de deixar claro o 
porquê de termos escolhido os textos a seguir, e não outros. 

Por entendermos não ser isto o bastante, não é nosso 
interesse aqui demonstrar a vinculação de Benjamin ao romantismo 
por uma simples questão histórico-cultural (embora tal vinculação 
seja inegável) ou, ainda, por sua opção em ter tratado desse tema 

em momentos importantes de sua obra. Queremos, sim, apresentar 
como a melancolia exteriorizada em alguns de seus textos é (e de 
que modo) devedora da Weltanschauung romântica. Isso posto, 
passemos a explorar, então, alguns dos inumeráveis recantos da 
grande cidade que é o pensamento benjaminiano. 

Walter Benjamin relata acerca da perda de nossa capacidade 
de intercambiar experiências em, pelo menos, dois de seus mais 
conhecidos textos, a saber, Experiência e pobreza (1933) e O 
narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1936). No 
primeiro deles, Benjamin resgata uma parábola acerca de um 
moribundo que conta a seus filhos acerca da existência de um 
tesouro escondido sob a terra: “Bastava desenterrá-lo. Os filhos 

cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a 

                                                            
14 Segundo nos conta Leandro Konder, quando Walter Benjamin encontrou Ernst Bloch em Berlim, 

em 1923, este “recomendou calorosamente a Benjamin a leitura de História e consciência de classe, de 
Lukács. Benjamin levou o livro para a Itália, leu-o e ficou irreversivelmente marcado por ele. As 

análises lukcasianas do fenômeno da reificação o deslumbraram. Através de Lukács, o pensamento de 

Marx lhe parecia proporcionar instrumentos notavelmente fecundos para a crítica do presente, para 

a desmistificação implacável das construções ideológicas geradoras de confusão e conformismo. 
Benjamin descobriu, então, em Marx, uma riqueza maior do que aquela que antes havia podido 

enxergar; passou a se interessar apaixonadamente pelas formas de distorção que os mecanismos do 

mercado capitalista acarretavam na consciência dos homens.” (KONDER, Leandro. Walter Benjamin: 
o marxismo da melancolia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 43.) 
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chegada do outono, porém, as vinhas produzem mais que qualquer 
outra na região”.15 O legado deixado pelo ancião a seus herdeiros é, 

segundo Benjamin, a experiência de que a felicidade não é 
encontrada no ouro, mas no trabalho duro. A experiência 

 

[...] sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens. 
De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de 

forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; às vezes como 
narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos 
e netos. – Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas 

que saibam narrar algo direito? Que moribundos dizem hoje 
palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, 
de geração em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio 

oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando 
sua experiência?16 
 

Ao diagnóstico de que “as ações da experiência estão em 
baixa”,17 mesmo entre os membros de uma geração que havia vivido 
os horrores da Primeira Grande Guerra, certamente uma das 
experiências mais aterradoras da história, segue-se o da perda da 
capacidade de narrar. Entretanto, em uma das passagens mais 
notáveis de sua obra, Walter Benjamin alerta: 

 
Talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época, já se 

podia notar que os combatentes voltavam silenciosos do campo de 
batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais 

ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário dez 
anos depois continham tudo menos experiências transmissíveis de 
boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho. Porque nunca 

houve experiências mais radicalmente desmentidas que a 
experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência do 
corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Uma 

geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos 

                                                            
15 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 123. 

16 Ibidem, p. 123. 

17 Ibidem, p. 123. 
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viu-se sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas 

nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e 
explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo 
humano.18 

 

Um dos livros referidos nessa passagem, muito 
provavelmente, é a coletânea Guerra e guerreiros, editada por Ernst 
Jünger e publicada em 1930, sobre a qual Benjamin publicou uma 
resenha no mesmo ano, sob o título Teorias do fascismo alemão. 
Nela, ao procurar ampliar o exame da paisagem da guerra descrito 
por um dos autores da coletânea, Benjamin escreve, romântica e 
melancolicamente: 

 

Precisamos dizê-lo, com toda a amargura: com a mobilização total 
da paisagem, o sentimento alemão pela natureza experimentou 

uma intensificação inesperada. Os gênios da paz, que a habitavam 
tão sensualmente, foram evacuados, e tão longe quanto nosso 
olhar alcançava além das trincheiras, toda a região circundante 

tinha se transformado em terreno do idealismo alemão, cada 
cratera produzida pela explosão de uma granada se convertera 
num problema, cada emaranhado de arame farpado numa 

antinomia, cada farpa de ferro numa definição, cada explosão 
numa tese, e o céu, durante o dia, convertia-se no forro cósmico 
do capacete de aço e, de noite, na lei moral sobre nós.19 

 

No trecho que se segue, ao criticar os ideais belicistas e 
modernizantes do fascismo, Benjamin já demonstra sua oposição à 
modernidade e sua desconfiança em relação ao desenvolvimento da 

técnica e à noção dogmática de progresso: 
 

Com lanças chamas e trincheiras, a técnica tentou realçar os traços 
heroicos no semblante do idealismo alemão. Mas falhou. Porque os 

traços que ela julgava serem heroicos eram na verdade traços 
hipocráticos, os traços da morte. Por isso profundamente 
impregnada por sua própria perversidade, a técnica cunhou o 

                                                            
18 Ibidem, p. 124. 

19 Ibidem, pp. 72-73. 
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semblante apocalíptico da natureza e reduziu-a ao silêncio, embora 

pudesse ter sido a força capaz de dar-lhe uma voz. A guerra como 
abstração metafisica, professada pelo novo nacionalismo, é 
unicamente a tentativa de dissolver na técnica, de modo místico e 

imediato, o mistério de uma natureza concebida em termos 
idealistas, em vez de utilizá-lo e explicá-lo, por um desvio, através 
da construção de coisas humanas.20 

 

Essa desconfiança ficará ainda mais clara e radical em seus 
escritos mais tardios, principalmente em suas teses Sobre o conceito 
de história, sobre as quais trabalharemos, mais detidamente, na 
parte final deste texto. 

Voltemos, então, à Experiência e pobreza. É aí que, além de 
afirmar que uma “forma completamente nova de miséria recaiu 
sobre os homens com esse monstruoso desenvolvimento da 

técnica”,21 conduzindo-nos a uma pobreza de experiências que, 
segundo ele, “é apenas uma parte da grande pobreza que recebeu 
novamente um rosto, nítido e preciso, como o do mendigo 
medieval”,22 que Benjamin questiona: “qual o valor de todo o nosso 
patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”.23 
Daí segue-se que  

 
A horrível mixórdia de estilos e visões de mundo do século passado 

mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais 
podem nos conduzir quando a experiência nos é subtraída, 
hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de 

honradez confessar nossa pobreza. Sim, confessemos: essa 
pobreza não é apenas pobreza em experiências privadas, mas em 
experiências da humanidade em geral. Surge assim uma nova 

bárbarie.24 
 

                                                            
20 Ibidem, p. 73. 

21 Ibidem, p. 124. 

22 Ibidem, p. 124. 

23 Ibidem, p. 124. 

24 Ibidem, p. 124-125. 
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Essa nova barbárie é, no entanto, introduzida por Benjamin 
em um novo e positivo sentido, pois, ao questionar sobre o que 

resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência, ele mesmo 
responde: 

 

[...] Ela [a pobreza de experiência] o impele a partir para a frente, 
a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com 

pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Entre 
os grandes criadores sempre existiram aqueles implacáveis que 
operaram a partir de uma tábula rasa. Pois queriam uma 

prancheta: foram construtores.25 
 

A essa estirpe de construtores estão associados aqueles que, 
ao criar, buscam reconstruir o mundo “começando pelo princípio”, 
pois, segundo Benjamin, “as melhores cabeças já começaram há 

tempos a expressar essas coisas. Sua característica é uma desilusão 
radical com a época e ao mesmo tempo uma fidelidade sem reservas 
a ela”.26 Embora essa característica possa, sem dúvida, denotar um 
caráter resignado, Benjamin permite-nos aí vislumbrar, mesmo 
diante da melancolicamente descrita perda da capacidade de 
intercambiar experiências, um horizonte revolucionário, ao afirmar, 
por exemplo, que 

 
Tanto um artista complexo como Paul Klee quanto um 

programático como Loos, ambos rejeitam a imagem do homem 
tradicional, solene, nobre, adornado com todas as oferendas do 
passado, para dirigir-se ao contemporâneo nu, deitado como uma 

recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época.27 
 

De acordo com Benjamin, que acaba aqui por assumir uma 
posição ligeiramente otimista, a pobreza de experiência não deve ser 

entendida como se os homens almejassem novas experiências; pelo 
contrário, eles aspiram a “libertar-se de toda a experiência, aspiram 
                                                            
25 Ibidem, p. 125. 

26 Ibidem, p. 125. 

27 Ibidem, p. 125. 
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a um mundo em que possam ostentar tão pura e claramente sua 
pobreza, externa e também interna, que algo de decente possa 

resultar disso”.28 No entanto, aqueles pobres, que abandonaram, 
uma a uma, todas as peças do patrimônio humano, empenhando-as 
muitas vezes a um centésimo do seu valor para receber em troca a 
moeda miúda do “atual”, tinham diante de si a crise econômica e 

uma próxima guerra,29 que, de fato, não tardou a chegar. Benjamin 
não esconde, ao celebrar a solidariedade entre esses novos bárbaros, 
e apesar de seu pessimismo em relação ao futuro, uma tímida 
fagulha de esperança, que remete a suas raízes utópico-socialistas: 

 
A tenacidade tornou-se hoje privilégio de um pequeno grupo dos 
poderosos, que sabe Deus não serem mais humanos que a maioria; 

na maioria bárbaros, mas não no bom sentido. Os outros, porém, 
precisam arranjar-se, de novo e com poucos meios. São solidários 

dos homens que fizeram do essencialmente novo uma coisa sua, 
com lucidez e capacidade de renúncia. Em seus edifícios, quadros 
e histórias, a humanidade se prepara, se necessário, para 

sobreviver à cultura.30 
 

Os novos bárbaros, esses pobres de experiência, devem 
organizar-se a partir do pouco que lhes resta, e apesar da cultura,31 
para que, em dado momento, surja o indivíduo32 capaz de “dar um 

                                                            
28 Ibidem, p. 127. 

29 Ibidem, p. 128. 

30 Ibidem, p. 128. 

31 É interessante fazer aqui uma referência à tese VII Sobre o conceito de história, conforme ela é 

analisada por Michael Löwy em Aviso de incêndio: “[...] a tese VII tem um alcance mais geral: a alta 

cultura não poderia existir sob a forma histórica sem o trabalho anônimo dos produtores diretos – 
escravos, camponeses ou operários – eles próprios excluídos do prazer dos bens culturais. Esses 

últimos são, portanto, ‘documentos da barbárie’ uma vez que nasceram da injustiça de classe, da 

opressão social e política, da desigualdade, e porque sua transmissão é feita por massacres e guerras.” 

(LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2005, pp. 78-79.) 

32 Note-se que o “indivíduo” aí referido está muito mais próximo da subjetividade romântica do que 
do individualismo liberal. É a individualidade/subjetividade que se volta contra o status quo. 
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pouco de humanidade àquela massa, que um dia irá retribuir-lhe 
com juros e com os juros dos juros”.33 

A perda da capacidade de narrar ou de intercambiar 
experiências é abordada novamente pelo autor, conforme 
anteriormente referido, em uma resenha publicada apenas três anos 
após Experiência e pobreza, intitulada O narrador, na qual Benjamin 

aborda a obra do escritor russo Nikolai Leslov. Embora algumas 
afirmações contidas em Experiência e pobreza sejam recorrentes em 
O narrador, elas aparecem de modo mais claro e melhor acabado 
nesse segundo texto. Tomemos como exemplo a seguinte passagem, 
onde, ao constatar que a arte de narrar está em vias de extinção, 
Benjamin afirma que 

 
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. 

É cada vez mais frequente que, quando o desejo de ouvir uma 
história é manifestado, o embaraço se generalize. É como se 
estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia 

totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 
experiências.34 
 

Cremos poder relacionar essa perda de capacidade de narrar 
ao fim do sentido de comunidade ou à dissolução dos laços entre as 
pessoas provocados pela modernidade. Há, aí, um interessante 
paradoxo, já que aquele mesmo indivíduo que devolveria à massa 
alguma humanidade, segundo as palavras de Benjamin em 
Experiência e pobreza, é, ao mesmo tempo causa e efeito do processo 

que leva a essa perda da capacidade de intercambiar experiências. 
Tomemos o fato, levantado por Benjamin em O narrador, de que o 
“primeiro indício do processo que vai culminar no ocaso da 
narrativa é o surgimento do romance no início do período 
moderno”.35 A forma da narrativa oral, a única na qual seria possível 

                                                            
33 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história..., op. cit., 
p.128. 

34 Ibidem, p. 213. 

35 Ibidem, p. 216. 
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o intercambiar de experiências vai sendo abandonada aos poucos, à 
medida que a forma do romance vai se desenvolvendo, o que 

somente se torna possível pelo surgimento da imprensa, que só virá 
a se fortalecer com o desenvolvimento da modernidade industrial-
capitalista. O romance tem, segundo Benjamin, natureza 
essencialmente diversa da narrativa oral, sendo que “ele nem 

procede da tradição oral nem a alimenta”.36 O ocaso da narrativa é, 
então, um processo que se retroalimenta, dado que aquilo que 
diferencia o narrador do romancista é o que se segue: 

 
O narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria 
experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as 

coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista 
segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não 
pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais 

importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever 
um romance significa, na descrição da vida humana, levar o 

incomensurável a seus últimos limites. Em meio à plenitude dessa 
vida e na descrição dessa plenitude, o romance anuncia a profunda 
perplexidade de quem a vive.37 

 

O romancista, ao afastar-se do sentido comunitário de contar 
histórias, acaba por isolar-se e por alimentar o próprio sistema que 
o segrega, a ele e ao restante da humanidade, ou seja, a modernidade 
capitalista. O mesmo processo será abordado, embora de maneira 
distinta, nos textos de Benjamin sobre Baudelaire, 
fundamentalmente em Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, 

sobre o qual trataremos a seguir. Nesse texto, à melancólica perda 
da capacidade de narrar e intercambiar experiências, será somada a 
inevitável transformação da experiência (Erfahrung) em mera 
vivência (Erlebnis), que terá como consequência, para Benjamin o 

surgimento da figura do flanêur, do poeta que, resistindo aos 
choques que lhes são infligidos enquanto abre caminho entre a 

                                                            
36 Ibidem, p. 217. 

37 Ibidem, p. 217. 
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multidão da grande cidade, trava a sua luta particular contra a 
modernidade. 

Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire (1940) é um dos 
últimos trabalhos de Walter Benjamin e o último publicado antes de 
sua morte, ocorrida no mesmo ano. O texto é uma segunda versão 
de A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire (1938), 

trabalho que havia sido recusado para publicação na revista do 
Instituto de Pesquisas Sociais, por Theodor Adorno considerar que 
esse não representava Benjamin como deveria.38 Os escritos sobre 
Baudelaire incluem, ainda, as notas de Parque central (1939-1940) e 
a conferência Notas sobre os “Quadros Parisientes”, de Baudelaire 
(1939). A intenção de Benjamin era, a partir de desses textos, 
estabelecer o modelo que serviria de base para a construção do 

inacabado trabalho sobre as Passagens. 
O que nos interessa, em particular, no texto Sobre alguns 

motivos na obra de Baudelaire é o modo como Benjamin trata da 
relação do poeta com as massas que abarrotavam as vielas 
parisienses no século XIX, na grande cidade que “despertava 
naqueles que a viam pela primeira vez medo, repugnância e 
horror”,39 onde a experiência (Erfahrung) era, por conta dos 
choques aos que os passantes estavam expostos, cada vez mais 
substituída pela experiência vivida ou, simplesmente, vivência 
(Erlebnis). Em um ambiente onde restava cada vez menos espaço 
para qualquer lirismo ou reflexão, o poeta, misturado à multidão, 
acaba, pela força de sua poesia, por elevar a vivência à categoria de 

experiência. E o preço pago por esta ousadia, demonstra-nos 
Benjamin, não é baixo: é o preço pago pela modernidade. 

                                                            
38 Conforme carta de Adorno a Benjamin, datada de 10 de novembro de 1938: “[...] O trabalho não o 

representa como devia. Mas como estou firmemente convencido de que será capaz de produzir um 

texto sobre Baudelaire com um impacto muito maior, peço-lhe encarecidamente que prescinda da 
publicação dessa versão e escreva outra”. (BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade. Trad. João 
Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, pp. 252-253.) 

39 Ibidem, p. 127. 
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As correspondances, que “dão forma a um conceito de 
experiência que contém elementos de culto”,40 são a maneira 

encontrada pelo artista em sua poesia para resistir à tempestade 
moderna: 

 

Só se apropriando desses elementos Baudelaire pôde avaliar 
plenamente o que de fato significou a derrocada que ele, na sua 

condição de homem moderno, pôde testemunhar. Só assim pôde 
reconhecê-la como desafio que lhe era exclusivamente destinado, 
desafio a que correspondeu com As flores do mal.41 

 

Conforme Benjamin, o que Baudelaire tenciona com as 
correspondências “pode ser visto como uma experiência que 
procura um lugar ao abrigo de qualquer crise. Só é possível no 
“âmbito do culto”.42 As correspondências, dados da rememoração, 

não são “dados históricos, mas da pré-história. Aquilo que torna 
grandes e significativos os dias de festa é o encontro com uma vida 
anterior”.43 No entanto, o poeta, ao lamentar, em um de seus versos, 
o desaparecimento do perfume de uma bela primavera, parece ver-
se derrotado em suas aspirações: 

 

Se o privilégio de confortar é próprio do reconhecimento de um 
perfume, mais do que de qualquer outra lembrança, isso acontece 

talvez porque ele anestesia profundamente a consciência do 
decorrer do tempo. Um odor é capaz de absorver anos no odor que 
recorda. E isso dá a esse verso de Baudelaire o seu tom 

insondavelmente desolador. Não há consolação possível para 
quem já não pode ter acesso a nenhuma experiência. Mas aquilo 
que constitui a essência da ira é precisamente essa incapacidade.44 

 

                                                            
40 Ibidem, p. 135. 

41 Ibidem, p. 135. 

42 Ibidem, p. 135. 

43 Ibidem, p. 137. 

44 Ibidem, pp. 138-139. 
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O poeta irado, ao ver-se privado de experiência, sentindo-se 
expulso do calendário,45 imerge-se, então, no spleen, onde 

 

[...] o tempo reifica-se; os minutos cobrem o homem como flocos 
de neve. Esse tempo é a-histórico, tal como o da mémoire 
involontaire [proustiana]. Mas no spleen a percepção do tempo 

aguça-se de forma sobrenatural; cada segundo encontra a 
consciência pronta para amortecer o seu choque.46 

 

Além de As flores do mal, “a última obra lírica que teve 
repercussão europeia”,47 Baudelaire foi autor dos Pequenos poemas 
em prosa ou, simplesmente, O spleen de Paris. É desta obra que 
Walter Benjamin resgata a história do poeta que perde sua 
“auréola”,48 que, em vez de denotar resignação, assinalará a tomada 
de consciência de Baudelaire, que ao ser presenteado com os 

encontrões da multidão,49 tem nele apagada “a ilusão de uma 
multidão com os seus impulsos próprios, a sua alma própria, uma 
ilusão que deslumbrava o flanêur”.50 Baudelaire individualiza-se e 
“invectiva a multidão, e o faz com a raiva impotente de alguém que 
se rebela contra a chuva ou o vento”.51 A melancolia do poeta, a 
partir da qual podemos entrever a de Benjamin, acaba, embora 
inicialmente resignada, por tornar-se revolta. E será esse ímpeto de 

resistência ativa, embora melancólica, que encontraremos nas 
célebres teses Sobre o conceito de história, sobre as quais é sabido 

                                                            
45 Ibidem, p. 140. 

46 Ibidem, p. 139. 

47 Ibidem, p. 147. 

48 Não há como deixar de associar a história do poeta que perde sua auréola e se recusa a juntá-la do 
lodo ao lado da calçada, bem como a melancolia romântica, à seguinte passagem do Manifesto do 

Partido Comunista, de Marx e Engels: “A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades dignas 

de veneração e respeito. Transformou em seus trabalhadores assalariados o médico, o jurista, o padre, 

o poeta, o homem de ciência.” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. 
Trad. Marcos Aurélio Nogueira e Leandro Konder. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 43.) 

49 BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade, op. cit., p. 149. 

50 Ibidem, p. 149. 

51 Ibidem, p. 149. 
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que Walter Benjamin estava trabalhando simultaneamente à escrita 
dos trabalhos sobre Baudelaire. Elas, no entanto, só foram 

publicadas postumamente, após anos de esquecimento, tendo início 
“a receptividade do documento e as primeiras discussões sobre 
ele”52 apenas após 1955, quando da publicação da primeira seleção 
de textos de Benjamin publicada por Adorno.53 

Segundo Michael Löwy, as teses “constituem um dos textos 
filosóficos e políticos mais importantes do século XX. No 
pensamento revolucionário talvez seja o documento mais 
significativo desde as ‘Teses sobre Feuerbach’ de Marx”.54 Ainda, 
conforme o filósofo espanhol Reyes Mate, 

 
As teses Sobre o conceito de história são a resposta política de um 
filósofo no momento em que, na Europa, não havia nenhum lugar 

para a esperança. O que as anima é esse gesto de resistência que 
seu autor, Walter Benjamin, fazia chegar ao amigo Theodor 

Wiesengrund Adorno, em 1938, quando este o instava a abandonar 
a Europa e somar-se à corrente de exilados judeus que haviam 
deixado o Velho Continente para trás, fugindo do fascismo […]55  

 

O estudo das teses e de sua importância para filosofia do 
século XX já rendeu obras de grande envergadura, como, por 
exemplo, Aviso de incêndio, de Michael Löwy, e Meia-noite na 
história, de Reyes Mate. Portanto, em virtude da extensão do 
presente trabalho e do escopo que aqui decidimos delimitar, 
abordaremos brevemente apenas uma das dezoito teses redigidas 

por Walter Benjamin, a saber, a de número IX. 

                                                            
52 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história, op. cit., p. 35. 

53 Ibidem, p. 35. 

54 Ibidem, p. 17. 

55 MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de Walter Benjamin “Sobre o conceito de 
história”. Trad. Nélio Schneider. São Leopoldo : Editora Unisinos, 2011, p. 9. 
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Sem mais delongas, reproduzimos abaixo, então, aquela que 
é, senão a mais famosa e estudada56 das teses Sobre o conceito de 

história, um dos mais representativos e enigmáticos momentos da 
obra de Walter Benjamin: 

 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Nele está 
desenhado um anjo que parece estar na iminência de se afastar de 

algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu 
queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse 
aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, 
que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa a 
seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar 

os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se 
em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. 
Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual 

ele volta as costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele 
cresce até o céu. É a essa tempestade que chamamos progresso.57 

 

O anjo da história contempla, impotente, o que vai deixando 
detrás de si. Seus olhos escancarados e sua expressão, que denota 
pavor, são a exteriorização de sua melancolia. Ele é testemunha da 
perda de algo que já sabe irrecuperável. Segundo Reyes Mate 
observa em Meia-noite na história, o anjo assume, na alegoria da 
Tese IX, um papel paradoxal: 

 

O paradoxo do anjo é que, embora os seus sentimentos o levem a 
incrementar o lamento, ele continuará dando as costas ao 
sofrimento que deixa pra trás. Se a história tivesse um anjo, 

deveria ser como este: lúcido e impotente. E que vemos nós? O 
mesmo que o anjo, mas o interpretamos de outra maneira. Vemos 
os destroços que a história causa e entendemos que são 

acontecimentos inevitáveis de um projeto que, no seu conjunto, 

                                                            
56 Segundo Michael Löwy, “Trata-se do texto mais conhecido, citado, interpretado e utilizado 

inúmeras vezes nos mais variados contextos.” (LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio : 
uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”, op. cit., p. 87.) 

57 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, 
op. cit., p. 245-46. 
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está bem. O que para o anjo é uma trama catastrófica para nós é 

incidência menor que pode ser integrada num conjunto que tem 
sentido.58 
 

O tour de force da análise de Reyes Mate sobre essa tese é a 
percepção de que a chave para uma interpretação mais próxima do 
que, segundo ele, tencionava Benjamin demonstrar com esta 
intrigante passagem não está no anjo, já que “O anjo por si só já é 
transcendente e divino. Sua impotência remete à responsabilidade 
do homem que faz a história”.59 

Michael Löwy nos oferece uma interpretação teológica dessa 
mesma passagem, segundo a qual, 

 
Somente o Messias poderá fazer o que o Anjo da História é 

impotente para realizar: deter a tempestade, cuidar dos feridos, 
ressuscitar os mortos rejuntar o que foi quebrado (das 

Zerschlagene zusammenfügen). Segundo Scholem, essa fórmula 
contém uma referência implícita à doutrina cabalística do tikkun, 
a restituição messiânica do estado originário de harmonia 

quebrado pela shevirat ha kelim, o rompimento dos vasos – 
doutrina que Benjamin conhecia graças ao artigo “Cabala”, 
publicado por seu amigo, em 1932, na Encyclopaedia Judaica (em 

alemão).60 
 

No entanto, interessa-nos mais o que Löwy chama de 
“correspondente político dessa restituição mística, desse 
restabelecimento do paraíso perdido, desse reino messiânico”,61 que 
é encontrado nas notas preparatórias às teses, onde escreve 

Benjamin: “É preciso devolver ao conceito de sociedade sem classes 

                                                            
58 MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de Walter Benjamin “Sobre o conceito 
de história, op. cit., p. 205. 

59 Ibidem, p. 210. 

60 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio : uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história” , op. cit., p. 94. 

61 Ibidem, p. 94. 
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seu verdadeiro rosto messiânico, e isto no interesse da própria 
política revolucionária do proletariado”.62 

A impotência do anjo como chamado à responsabilidade do 
homem, conforme interpretada por Reyes Mate, e o correspondente 
político do restabelecimento do paraíso perdido, levantado por 
Löwy, levam-nos a classificar a tese IX Sobre o conceito de história 

como um dos pontos altos do que podemos chamar de uma 
melancolia revolucionária em Walter Benjamin. Como resposta à 
melancolia do anjo (e do próprio Benjamin) diante da catástrofe que 
ele vê crescer ininterruptamente a seus pés, o homem, o 
revolucionário, é chamado a interromper o este ciclo de destruição, 
como podemos ler em outra de suas notas preparatórias às teses: 

 
Marx diz que as revoluções são as locomotivas da história 

universal. Mas talvez as coisas sejam de outra maneira. Talvez as 
revoluções consistam no gesto, executado pela humanidade que 
viaja nesse trem, de puxar o freio emergência.63 

 

Ainda, conforme afirma Michael Löwy na obra Judeus 
heterodoxos, 

 
A nostalgia romântica de uma harmonia originária se encontra no 

coração da célebre Tese IX, que resume, como em uma lareira em 
brasa, o conjunto do documento. É preciso ler esse texto 

enigmático e fascinante como uma alegoria na qual cada imagem 
sagrada tem uma “correspondente” – no sentido baudelairiano – 
profana: à tempestade maléfica que nos afasta do paraíso e que 

acumula no decorrer da história ruína sobre ruína, corresponde a 
noção de progresso. É difícil evitar a conclusão de que esse paraíso 
perdido, destruído pela catástrofe não seja outra coisa, senão, em 

linguagem profana, a sociedade pré-histórica igualitária, a 
comunidade primitiva livre de toda forma de dominação com a 

                                                            
62 [Benjamin-Archiv, Ms 1103.] apud MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de 
Walter Benjamin “Sobre o conceito de história”, op. cit., p. 399. 

63 [Benjamin-Archiv, Ms 1100.] Ibidem, p. 398. 
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qual sonhavam também o historiador do matriarcado [Bachofen], 

o poeta maldito e os pais do socialismo.64  
 

As teses Sobre o conceito de história apresentam-se, sem 
dúvida, como o coroamento da obra de Walter Benjamin, contendo 
em si, de maneira concentrada, os elementos mais importantes 
gestados ao longo da trajetória intelectual do autor, os quais 

procuramos abordar a partir dos outros textos sobre os quais já 
tratamos aqui. 

No entanto, para que possamos, finalmente, entender em que 
sentido a melancolia de Walter Benjamin é revolucionária e em que 
medida ela está associada à Weltanschauung romântica, faz-se 
necessário que recuemos um pouco no tempo, em direção um texto 
fundamental do corpus benjaminiano, surgido ainda no final dos 

anos 1920, o ensaio O surrealismo: o último instantâneo da 
inteligência europeia. Publicado em fevereiro de 1929 na revista 
Literarische Welt, é neste texto “difícil, às vezes injusto, 
frequentemente enigmático, sempre inspirado, cravejado de 
imagens e alegoria estranhas”65 que encontramos a ideia na qual 
está fundamentada a disposição revolucionária da melancolia de 
Benjamin: 

 

[...] pessimismo absoluto. Sim, e sem exceção. Desconfiança acerca 
do destino da humanidade europeia, e principalmente 
desconfiança, desconfiança e desconfiança com relação a qualquer 

forma de entendimento mútuo: entre as classes, entre os povos, 
entre os indivíduos. E confiança ilimitada apenas na I. G. Farben e 
no aperfeiçoamento pacífico da força aérea.66 

 

Neste trecho carregado de ironia está contida a ideia da 
“organização do pessimismo”, tomada por Benjamin do socialista 
                                                            
64 LÖWY, Michael. Judeus heterodoxos: messianismo, romantismo, utopia, op. cit., p. 138. 

65 LÖWY, Michael. A estrela da manhã: surrealismo e marxismo. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 42. 

66 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da..., op. cit., 
p. 34. 
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Pierre Naville, além da crítica à ideia dogmática de progresso que 
virá a ser melhor estabelecida, principalmente, nas teses Sobre o 

conceito de história. De acordo com Michael Löwy, 
 

Entre as iluminações profanas de que é rico o ensaio de Benjamin, 
nenhuma é tão surpreendente, tão estranha – no sentido do 
unheimlich alemão – por sua força premonitória, quanto o apelo 

instante à “organização do pessimismo”.67 
 

Organizar o pessimismo significa, segundo Benjamin,  
 
[...] simplesmente extirpar a metáfora moral da esfera da política, 
e descobrir no espaço da ação política o espaço completo da 

imagem. Mas esse espaço da imagem não pode mais 
absolutamente ser medido de forma contemplativa. Se a dupla 
tarefa da inteligência revolucionária é derrubar a hegemonia 

intelectual da burguesia e estabelecer um contato com as massas 
proletárias, ela fracassou quase inteiramente na segunda parte 

dessa tarefa, pois esta não pode mais ser realizada 
contemplativamente.68 
 

Essa disposição para a ação ativa, não mais contemplativa, 
serve como reverso da imagem que Benjamin apresenta 
anteriormente no mesmo texto, imagem que remete ao sujeito 
melancólico genial do Problema XXX de Aristóteles e ao descrito pelo 
próprio Benjamin em A origem do drama barroco alemão, aquele 
que comete o pecado da acedia: 

 
O homem que lê, que pensa, que espera, o flanêur, pertence, do 

mesmo modo que o fumador de ópio, o sonhador e o ébrio, à 
galeria dos iluminados. E são iluminados mais profanos. Para não 
falar da mais terrível de todas as drogas – nós mesmos – que 

tomamos quando em solidão.69 

                                                            
67 LÖWY, Michael. A estrela da manhã: surrealismo e marxismo, op. cit., p. 48. 

68 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da..., op. cit., 
p. 34-35. 

69 Ibidem, p. 33. 
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Já ao final do texto, surge a imagem que é, para nós, a mais 

explosiva do ensaio e uma flagrante expressão da melancolia 
revolucionária de Walter Benjamin:  

 
No momento, os surrealistas são os únicos que conseguiram 
compreender as palavras de ordem que o Manifesto [comunista] 

nos transmite hoje. Cada um deles troca a mera gesticulação pelo 
mostrador de um despertador, que soa, a cada minuto, durante 

sessenta segundos.70 
 

Segundo Michael Löwy o significado desta alegoria do 
despertador é, sem dúvida, a sugestão de Benjamin de que 

 

[...] o valor único do surrealismo consiste em sua disposição a 
considerar cada segundo como a porta estreita pela qual pode 

entrar a revolução – para parafrasear uma fórmula que Benjamin 
só escreverá bem mais tarde.71 Porque é da revolução que se trata 
desde o começo até o fim desse ensaio, e todas as iluminações 

profanas só têm sentido em relação a este ponto de convergência 
último e decisiva.72 
 

Enfim, ao observarmos o pensamento benjaminiano como 
um todo, podemos notar duas constantes: a espera pelo necessário 
instante decisivo por onde entrará a revolução e o pessimismo sem 
exceção diante do progresso; a revolta e a melancolia românticas 
que, juntas, o levam a afirmar, categoricamente, no fragmento 
Alarme contra incêndio, de Rua de mão única: “É preciso cortar o 

rastilho antes que a centelha chegue à dinamite”.73 A melancolia 
revolucionária de Benjamin, somente possível pela sensibilidade 

                                                            
70 Ibidem, p. 36. 

71 Conforme lê-se no Apêndice B das teses Sobre o conceito de história: “[…] Mas nem por isso o futuro 
se converteu para os judeus num tempo homogêneo e vazio. Pois nele cada segundo era a porta estreita 

pela qual podia penetrar o Messias”. (BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura, op. cit., p. 252) 

72 LÖWY, Michael. A estrela da manhã: surrealismo e marxismo, op. cit., p. 53. 

73 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única; Infância berlinense: 1900, op. cit., p. 42. 
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romântica do autor, nos chama à responsabilidade diante da 
história, mas, conforme afirma Michael Löwy, isto 

 

Não se trata de retornar ao passado. Ao desaparecer a nostalgia do 
mundo comunitário, a melancolia em face das destruições 
causadas pela modernidade se tornam, em Benjamin, uma energia 

crítica subversiva, investida na esperança utópica e messiânica e 
no combate revolucionário pelo futuro emancipado.74 

 

A melancolia de Walter Benjamin afasta-se, portanto, de 
maneira radical, daquela que trai ao mundo para servir ao saber. 
Pois, como brilhantemente afirma Leandro Konder, em O marxismo 
da melancolia, 

 
A melancolia, no espírito do nosso autor, precisava ser de um tipo 

especial, para excluir o risco do efeito paralisador da acedia e para 
se combinar com o impulso ativo, transformador, do rebelde 

radical, do lutador. Precisava ser uma melancolia na qual 
reaparecia o elemento desaparecido da acepção original do termo: 
a cólera, a indignação dos justos (sem a dimensão patológica que 

esse sentimento tinha nos “atrabiliários”).75 
 

Em A imagem queima, artigo publicado em 2013, Georges 
Didi-Huberman relata a existência de uma tradição filosófica 

 
[...] que questionou para que serviria um pensador – esse ser, com 
frequência, frágil ou excessivamente melancólico para a vida ativa, 

míope ou sensível demais, muito ou magro ou muito gordo, 
delicado ou dono de pés chatos demais para se engajar em um 
exército – o fato de ser o espectador de um naufrágio.76 

 

Certamente podemos enxergar em Walter Benjamin a figura 
do espectador de um naufrágio, mas devemos reconhecer, também, 

                                                            
74 LÖWY, Michael. Judeus heterodoxos: messianismo, romantismo, utopia, op. cit., pp. 138-139. 

75 KONDER, Leandro. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia, op. cit., p. 119. 

76 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Trad. Helano Ribeiro. Curitiba: Editora Medusa, 
2018, p. 60. 
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como ele fez “de sua sorte o suporte de uma sabedoria da qual os 
outros possam desfrutar”.77 Pois, além de testemunhar, 

melancolicamente, diante de si, a grande tempestade a que 
chamamos progresso (Tese IX), ele propõe, ativamente, o caminho 
para uma restauração profana do reino messiânico, a qual podemos 
chamar revolução. Cremos, portanto, acompanhados por Leandro 

Konder e Michael Löwy, poder atribuir à melancolia de Walter 
Benjamin, um caráter indiscutivelmente romântico e 
revolucionário. 

 
Considerações finais 

 
Em Melancolia de Esquerda, resenha publicada em 1930, 

Benjamin refere-se a Erich Kästner como poeta “insatisfeito, mesmo 
melancólico”. Em seguida, acusa: “Sua melancolia, porém, é 
rotineira”.78 Cremos poder, pelo já demonstrado até então, 
demarcar com clareza a distância que Benjamin guarda do tipo de 
melancolia que atribui a Kästner. A crítica feroz que realiza à sua 
poesia serve, também, para que apreendamos a quem Benjamin se 
dirige quando escreve, pois 

 

Os poemas de Kästner pertencem às pessoas de alta renda, esses 
fantoches tristes e canhestros, cujo caminho passa por cima de 
cadáveres. Com a solidez de sua blindagem, a lentidão de seus 

movimentos, a cegueira de suas ações, eles são rendezvous que o 
tanque e o percevejo marcaram no ser humano. Esses poemas 
fervilham com tais indivíduos, como um café urbano após o 

fechamento da bolsa. O que não tem nada de surpreendente, já que 
sua função é a de reconciliar esse tipo consigo mesmo, produzindo 
a identidade entre vida profissional e vida privada que essas 

pessoas chamam de “humanidade”, mas que é de fato o 
verdadeiramente bestial, uma vez que, nas condições atuais, a 

                                                            
77 Ibidem, p. 61. 

78 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 8ª edição. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 78. 
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verdadeira humanidade só pode consistir na tensão entre esses 

dois polos.79 
 

Temos diante de nós, na passagem acima, bem como nos 
textos por nós abordados anteriormente, a afirmação da melancolia 
de Benjamin como revolucionária e devedora da Weltanschauung 
romântica, pois aí estão colocados todos os elementos desta visão de 

mundo, desde a crítica à modernidade capitalista (aí personificada 
na figura dos leitores de Kästner) à constatação de que é necessária 
a retomada da verdadeira humanidade, perdida justamente para 
essa mesma modernidade. Benjamin critica, aí, a atitude dos 
resignados diante da nociva modernidade capitalista, “cuja furtiva 
atitude de cortejar a conjuntura é comparável à atitude do homem 
que se dedica inteiramente a investigar os inescrutáveis caprichos 

de sua digestão”.80 São estes que sofrem da última das 
metamorfoses da melancolia em sua história de dois mil anos: “a 
estupidez torturada”.81 

Cremos firmemente que a crítica de Walter Benjamin à 
melancolia rotineira, resignada, segue atual, mesmo quase oitenta 
anos após a morte do autor, bem como segue atual a sua melancolia 
ativa, revolucionária. E, a exemplo da Weltanschauung romântica 
concebida por Löwy e Sayre, ela pode servir à discussão sobre a 
contemporaneidade, dado que, segundo nosso ponto de vista, 
seguimos vivendo sob os efeitos da modernidade capitalista e da 
ideologia do progresso técnico desenfreado. 

A tempestade do progresso, apesar dos avisos de Benjamin, 
ainda segue acumulando destroços diante de si. Em tempos em que 
a degradação da natureza se acelera cada vez mais, por conta dos 
efeitos causados pelas mudanças climáticas, além da desigualdade 

social crescente e da miséria para a maior parte da população, faz-
se urgente que discutamos, não uma volta a um passado ideal, mas 
                                                            
79 Ibidem, p. 81. 

80 Ibidem, p. 81. 

81 Ibidem, p. 81. 
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uma transformação radical do estado das coisas, para que a 
humanidade não acabe por cair, de maneira irreversível, no abismo 

de sua autoaniquilação. É preciso que, como dizem Löwy e Sayre em 
Revolta e melancolia, e a exemplo dos românticos revolucionários 
como Walter Benjamin, tomemos o passado “como arma na luta 
pelo futuro”.82 
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Deprimidos e fracassados: 

a relação entre a ideologia neoliberal e a depressão 
 

Matheus Hein Souza 
 
 
Introdução 
 

Nenhum setor da sociedade altera-se sem que mova consigo 

as demais estruturas. As transformações no campo econômico e 
produtivo afetam diretamente as relações interpessoais e a própria 
constituição dos sujeitos. Compreender a sociedade é compreender 
esse movimento em conjunto da sociedade. As transformações do 
século XX apontam para diversas mudanças de paradigma no modo 
de produção e na lógica produtiva em geral da sociedade. Com essas 
mudanças, é observável o florescer de diversas novas 
psicopatologias, assim como o agravamento de outras. A questão é 
compreender de que forma as transformações econômicas e 
políticas do último século moldam os modos de vida e subjetivação 
dos indivíduos até hoje. Para tal, é preciso compreender de que 

modo surge e se consolida o estágio neoliberal do capitalismo e toda 
a estrutura ideológica que o sustenta. 

 
1. A trajetória do Neoliberalismo  

 
“O Liberalismo é um mundo de tensões”.1 Do mesmo modo, o 

neoliberalismo possui uma trajetória tortuosa e composta por 
                                                            
1 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal. São Paulo: 
Boitempo, 2016, p. 37. 
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contradições e divergências. Novos liberais, neoliberais, ordoliberais 
e outras linhas fazem parte daquilo que se convencionou chamar 

apenas de neoliberalismo. De todo modo, o neoliberalismo como 
governamentalidade atual possui linhas gerais que são 
compartilhadas em grande parte por todas as tendências. Para 
analisar a trajetória do neoliberalismo – dos seus primórdios aos 

dias de hoje – o presente trabalho selecionou dois momentos 
teóricos: O Colóquio Walter Lippmann e a Escola Austríaca.  

 
1.1 Colóquio Walter Lippmann  

 
A fundação da Sociedade de Mont Pelerin é comumente 

apontada como o evento que dá à luz às articulações e a própria 

teorização neoliberal. Contudo, segundo os teóricos franceses Pierre 
Dardot e Christian Laval, esta consideração é um equívoco.2 Quase 
uma década antes, no ano de 1938, um grupo de intelectuais liberais 
realiza um encontro na cidade de Paris: o Colóquio Walter Lippmann. 
Este evento surge do entusiasmo do seu organizador - o filósofo 
francês Louis Rougier - para com a obra “The Good Society”, do 
jornalista norte-americano Walter Lippmann. Entre os teóricos que 
tomam parte nesse evento estão nomes proeminentes do pensamento 
neoliberal, como Hayek e Von Mises. Dardot e Laval partem da ideia 
de que esse colóquio marca a inauguração sistemática do 
neoliberalismo a partir das constatações de Michel Foucault que no seu 
curso “O nascimento da Biopolítica”, posteriormente transcrito e 

transformado em livro, discorre também sobre a constituição do 
neoliberalismo. Foucault constata que “é no decorrer desse colóquio 
que se definem [...] as propostas específicas e próprias do 
neoliberalismo”.3 Não significa, entretanto, que não há elaborações 

predecessoras de caráter neoliberal, ou que não ocorram 
desenvolvimentos significativos em momentos posteriores, como na 

                                                            
2 Ibidem, p. 71. 

3 FOUCAULT, M. O Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 183. 



Matheus Hein Souza | 229 
 

própria fundação da Sociedade de Monte Pelerin, mas é no colóquio 
que se organiza de forma mais estruturada as linhas gerais e centrais 

do que defende o neoliberalismo.  
A intenção do colóquio é de reinventar o liberalismo, 

atualizando e colocando-o a altura dos novos desafios que a 
sociedade impunha. A necessidade de renovação ocorre pelas 

transformações sociais profundas que afetam a sociedade europeia 
no adentrar e decorrer do século XX. Além do impacto da Primeira 
Guerra Mundial, a consolidação de uma classe trabalhadora, assim 
como a sua pauperização – que vinha desde o século XIX – aliada a 
um desenvolvimento maior das  organizações de classe e 
proliferação de ideias socialistas, obriga à ocorrência de 
intervenções estatais como a “legislação do trabalho infantil, 

limitação da jornada de trabalho, direito de greve e associação, 
indenização por acidente, aposentadoria para operários”4 etc. Além 
da eclosão dos conflitos de classe, também se agravam problemas 
internos da operação capitalista, já que  

 
o avanço tecnológico tornou possível a produção em grande escala, 

a redução do custo por unidade e uma maior divisão do social do 
trabalho. Fenômenos que contribuíram para o acirramento na 
disputa dos consumidores, onde levava vantagem quem detinha 

reservas de capital que possibilitasse reduzir sua margem de lucro 
para derrotar o concorrente.5 

 

Deste modo, surge uma oligarquia que, através das 

megaempresas, monopoliza os principais setores da economia e 
possui uma relação imbricada com a classe política dos países 
desenvolvidos. Esse fenômeno coloca em dúvida a tese do liberalismo 
clássico de que haveria a existência de uma “coordenação harmoniosa 
de interesses particulares”.6 O que se nota, ao contrário, é que “as 

                                                            
4 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 41. 

5 HOLLANDA, F. Do Liberalismo ao Neoliberalismo: O itinerário de uma cosmovisão impenitente. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 38. 

6 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 40. 
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mutações econômicas, políticas e sociais ocorridas revelaram que as 
crenças e métodos [liberais] eram incapazes para enfrentar os 

problemas da organização e integração social”.7 O que se demonstra 
insuficiente é a própria concepção liberal em relação à função do 
Estado, já que a ideia de um Estado limitado a funções como a 
manutenção da ordem e proteção da propriedade privada – o que 

Dardot e Laval denominam “Estado vigia noturno”8 – não se prova 
compatível com a realidade. De modo semelhante, a concepção de um 
estado natural de concorrência, ou seja, de um “naturalismo 
econômico”, também não se demonstra ineficiente, estando “muito 
longe das realidades do novo capitalismo em grande escala”.9 

Postos diante das questões originadas pela crise do liberalismo, 
os intelectuais participantes do colóquio exercem reflexões 

principalmente no tocante às funções atribuídas ao Estado, ou seja, 
uma reformulação do papel do Estado na sociedade a partir de uma 
nova visão liberal, a saber, o que é conhecido hoje como 
neoliberalismo. Uma primeira constatação de importância para os 
neoliberais é a de que o liberalismo concorrencial não é algo dado pela 
natureza, dito em outros termos, não se dá de modo natural. Ao 
contrário de algo natural, trata-se de “uma estrutura dotada de 
propriedades formais”,10 identificando que “o liberalismo 
concorrencial não é um produto da natureza: ele é uma máquina que 
exige vigilância e regulação constantes”.11  No livro “The Walter 
Lippman Colloquium”, os autores Jurgen Reinhoudt e Serge Audier – 
além de fazerem uma tradução para inglês da transcrição completa do 

colóquio – confirmam a compreensão de que um dos temas centrais é 
rediscutir a intervenção do Estado. Segundo os autores, “a maioria dos 
participantes dirigiam sua ira à suposição de que o abstencionismo de 

                                                            
7 HOLLANDA, F. Do Liberalismo ao Neoliberalismo: O itinerário de uma cosmovisão..., op. cit., p. 38. 

8 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 41. 

9 Ibidem, p. 40 

10 FOUCAULT, M. O Nascimento da Biopolítica, op. cit., p. 182. 

11 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 88. 
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Estado e a falta de intervenção do Estado na economia são 
inerentemente bons”.12 Essa constatação é confirmada por Louis 

Rougier na abertura do colóquio ao elogiar Walter Lippmann por 
demonstrar em seu livro que o liberalismo “é também o resultado de 
uma ordem legal que pressupõe um intervencionismo legal do 
Estado”;13 além de defender que o termo “intervencionismo” possui 

uma conotação preconceituosamente negativa, já que “não é por si 
próprio bom ou ruim. É benéfico ou danoso dependendo do uso que 
se faz dele.”.14 Ou seja, para Rougier o problema não está 
necessariamente no fato do Estado intervir ou não, mas de que forma 
essa intervenção se dá, ou com qual motivação está intervindo. Como 
Foucault coloca, a questão é “organizar de fato o espaço concreto e real 
em que a estrutura formal da concorrência podia atuar”,15 pois para 

Rougier é algo dado que existe a necessidade de uma existência mais 
ativa do Estado, já que  

 
A vida econômica ocorre dentro de um quadro jurídico que 

estabelece o regime da propriedade, dos contratos, das patentes, 
da falência, o estatuto das associações profissionais e das 
sociedades comerciais, o dinheiro e os bancos, todas as coisas que 

não são dadas pela natureza, [...] mas são criações contingentes do 
legislador.16 

 

Portanto, esse liberalismo defendido no colóquio é um 
“liberalismo invervencionista”,17 mas não no sentido tradicional do 
termo. A intervenção do Estado, para esses “primeiros” neoliberais, 

                                                            
12 AUDIER, S; REINHOUDT, J. The Walter Lippmann Colloquium: The Birth Of Neoliberalism. Londres: 
Palgrave Macmillian, 2018, p. 28. No original: “Participants directed their ire mainly at the assumption 
that State abstentionism and a lack of State intervention in the economy are innately good”. 

13 Ibidem, p. 98. No original: “is also the result of a legal order that presupposes a legal interventionism 
of the State”. 

14 Ibidem, p. 99. No original: “in and of itself, it is neither good nor bad. It is beneficial or harmful 
depending on the use that one makes of it”. 

15 FOUCAULT, M. O Nascimento da Biopolítica, op. cit., p. 182. 

16 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 75. 

17 FOUCAULT, M. O Nascimento da Biopolítica, op. cit., p. 183. 
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deve ser sempre no sentido de depurar os mecanismos de livre 
concorrência, sem que se interfira diretamente na concorrência em 

si. Trata-se de um “liberalismo positivo”,18 que vê no Estado a função 
de “purificar e desenvolver o mercado concorrencial por um 
enquadramento jurídico cuidadosamente ajustado”.19 

Outra preocupação que ocupa o trabalho destes “primeiros 

neoliberais” diz respeito à educação e adaptação ao sistema e modo de 
produção. Segundo Lippmann, existe um mal-estar que aflige a 
sociedade do seu tempo levando os homens a saídas de radicalismo 
totalitário – na sua visão o fascismo e o comunismo – ou escapismo 
religioso. Para o autor norte-americano, essa condição de mal-estar 
ocorre em razão de um “desajustamento do homem ao modo como 
deve ganhar a vida”.20 De tal modo, para Lippmann, o homem está em 

dissintonia com as necessidades do mercado – o que para o autor são, 
por consequência, as necessidades da sociedade. Na continuidade do 
texto, Lippmann afere que os problemas são vários, indo desde 
“doenças na infância causadas por má nutrição e negligência” até 
aqueles que “nunca tiveram uma oportunidade igual de desenvolver 
suas faculdades”.21 Em suma, “para viver com sucesso em um mundo 
de crescente interdependência do trabalho especializado se requer um 
aumento contínuo de adaptabilidade, inteligência e compreensão 
esclarecida dos direitos e deveres recíprocos, benefícios e 
oportunidades de tal modo de vida”.22 É papel do Estado corrigir esses 
aspectos que produzem tal mal-estar, ou seja, através do investimento 
público que deve intervir na capacitação dos indivíduos em vista de 

                                                            
18 AUDIER, S; REINHOUDT, J. The Walter Lippmann Colloquium: The Birth Of Neoliberalism, op. cit., 
p. 101. 

19 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 69. 

20 LIPPMAN, W. An Inquiry into the Principles of The Good Society. Boston: Little, Brown and 
Company, 1938, p. 212. No original: “the maladjustment of men to the way they must obtain a living”. 

21 Ibidem. 

22 LIPPMAN, W. An Inquiry into the Principles of The Good Society, op. cit., p. 213. No original: “To 

live successfully in a world of the increasing interdependence of specialized work requires a continual 

increase of adaptability, intelligence, and of enlightened understanding of the reciprocal rights and 
duties, benefits and opportunities, of such a way of life”. 
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melhor adaptarem-se à sociedade. Ou, como afirma Lippmann, “é 
para encaixar os homens em seu novo modo de vida que o liberal 

gastaria grandes somas de dinheiro público em sua educação”.23 No 
ímpeto de reinventar o liberalismo, o neoliberalismo também “deve 
mudar o próprio homem”.24  

 

1.2 Escola Austríaca 
 
O colóquio Walter Lippmann marca o ponto de partida de 

toda uma construção internacional do neoliberalismo enquanto 
teoria. De todo modo, anterior ao colóquio, já existiam teóricos 
liberais que traziam ao liberalismo contribuições transformadoras. 
É importante ressaltar que quando se fala do neoliberalismo, em 

especial nesse estágio inicial, o correto é falar no plural. Apesar de 
as considerações referentes ao novo sentido do Estado e da lógica 
transformativa do homem ser acordo entre a maioria do colóquio, 
não se trata de um consenso. Dois intelectuais que se encontram na 
fundamentação do neoliberalismo, daquele momento até os dias 
atuais, não partem da mesma noção de que é necessário renovar o 
liberalismo a partir desta nova concepção de Estado. O austríaco 
Ludwig von Mises e seu discípulo Friedrich Hayek não partem da 
mesma concepção defendida por outros neoliberais como Walter 
Lippmann e Louis Rougier. 

Apesar de rejeitarem o intervencionismo do Estado na 
economia, esses representantes da Escola Austríaca não são, ao 

contrário de alguns dos seus continuadores teóricos, defensores da 
extinção do Estado e de uma espécie de “anarcocapitalismo”. Ao 
contrário, Mises é enfático ao afirmar que “liberalismo não é 
anarquismo e não tem qualquer coisa a ver com o anarquismo”,25 

                                                            
23 Ibidem, p. 236. No original: “It is in order to fit men for their new way of life that the liberal would 
spend large sums of public money on education”. 

24 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 91. 

25 MISES, L. V. Ação Humana: Um tratado de economia. Trad. Donald Stewart Jr. 3.1ª ed. São Paulo: 
Instituto Ludwig von Mises, 2010, p. 17. 
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considerando que o Liberalismo de forma alguma contesta a 
“necessidade do maquinário do Estado, de um sistema de leis e um 

governo”.26 Na sua concepção, cabe ao Estado as funções de 
compulsão e coerção,27 significando que existe na sua obra um 
retorno àquela concepção típica do laissez-faire na qual a designação 
do Estado está dentro mais da função “vigia noturno” do que 

qualquer outra, ainda assim defendendo a existência de um Estado 
e, além disto, do seu caráter coercitivo. 

Hayek segue a mesma linha de seu mentor, apesar de abrir 
algumas concessões a mais referentes à interferência do Estado. Em 
“Road to Serfdom” - um dos seus livros mais reconhecidos e 
considerado uma obra seminal para os neoliberais – Hayek defende 
que “o uso bem sucedido da competição não impede alguns tipos de 

interferência do governo”,28 retornando de alguma forma às 
considerações da maioria do colóquio de 1938, asserindo que 
algumas funções como “criar condições nas quais a competição seja 
a mais efetiva possível, prevenir contra fraudes e enganos, quebrar 
monopólios” são de fato tarefas que “fornecem um campo amplo e 
inquestionável para atividade do Estado”.29  

Um ponto, entretanto, que a Escola Austríaca trata de forma 
inovadora – e no qual essa escola de pensamento se destaca dentro da 
produção neoliberal - é a questão da sociabilidade humana. Mises 
desenvolve o conceito de praxeologia, que segundo o autor seria uma 
“teoria geral da ação humana”.30 Para Mises, toda ação é racional, pois 
toda ação perpetrada pelo agente humano visa alcançar um objetivo. 

De tal modo, ao ter o objetivo estabelecido, esta ação é racionalmente 

                                                            
26 Ibidem, p. 19. 

27 Ibidem, p. 34. 

28 HAYEK, F. A. The Road to Serfdom. Londres: Institute of Economic Affairs, 2008, p. 46. No original: 
“The successful use of competition does not preclude some types of government interference”. 

29 Ibidem, p. 46. No original: “To create conditions in which competition will be as effective as possible, 
to prevent fraud and deception, to break up monopolies” (...) “provide a wide and unquestioned fi eld 
for state activity”. 

30 MISES, L. V. Ação Humana: Um tratado de economia, op. cit., p. 27. 
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escolhida e efetuada. Para o economista austríaco, não vem ao caso as 
categorias psicanalíticas ou psicológicas sobre o inconsciente, 

subconsciente ou qualquer outra que seja, pois “quer uma ação 
provenha de uma clara deliberação, quer provenha de memórias 
esquecidas e desejos reprimidos que, das profundezas onde se 
encontram, dirigem a vontade, sua natureza não se altera”.31 O que de 

fato define a racionalidade do homem é que se age com uma finalidade 
e, por tal razão, o ato torna-se racional. 

Ainda segundo Mises, “o objetivo final da ação é sempre a 
satisfação de algum desejo do agente homem”.32 Toda ação humana 
é coordenada pela satisfação de algum desejo, mais precisamente, o 
desejo de superar algum desconforto.33 Nesse sentido, o que move a 
ação humana é a vontade. Para Mises, “vontade significa nada mais 

do que a faculdade do homem de escolher entre diferentes situações; 
preferir uma, rejeitar outra, e comportar-se em consonância com a 
decisão tomada, procurando alcançar a situação escolhida e 
renunciando à outra”.34 Em suma, o homem é um agente consciente 
que age através da vontade de reduzir ou afastar um desconforto, 
estando sempre em movimento por essa vontade insaciável de 
sempre aprimorar sua situação. É precisamente o princípio que 
explica a ação humana que também explica a razão da humanidade 
se organizar e estruturar dentro da sociedade, ou seja, é em razão 
dos interesses pessoais de cada indivíduo que, para que sejam 
alcançados, necessita-se da cooperação entre indivíduos. Nas 
palavras de Mises: 

 

Nem amor, nem a caridade ou qualquer outro sentimento 
afetuoso, mas sim o egoísmo, corretamente entendido, que 
originalmente impeliu o homem a se ajustar às exigências da 

                                                            
31 Ibidem, p. 36. 

32 Ibidem, p. 44. 

33 Ibidem, p. 38. 

34 Ibidem, p. 37. 
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sociedade, a respeitar as liberdades e direitos de seus semelhantes 

e a substituir a inimizade e o conflito pela cooperação pacífica.35 
 

Ou seja, “a sociedade é a consequência do comportamento 
propositado e consciente [...] Sociedade é divisão de trabalho e 
combinação de esforços”.36 Ao mesmo tempo, “a economia de 
mercado é o sistema social baseado na divisão de trabalho e na 

propriedade privada dos meios de produção”.37 A sociedade 
capitalista orienta-se pela economia de mercado, sendo como tal, 
ambas constituídas de processos dinâmicos, já que tal dinamismo 
seria uma exigência do mercado. A força motriz desse dinamismo é 
a concorrência. De tal modo, a descrição do sujeito em Mises, por 
excelência, é a do empreendedor, do empresário, pois “ao eliminar 
o empresário, elimina-se a força motriz do sistema de mercado”.38  

Como todo empresário, todo empreendedor, qualquer ser 
humano se encontra defrontado com sua própria habilidade de 
sobrevivência e possibilidades de prosperar. Afinal, 

 
no mundo real o agente homem defronta-se com o fato de que seu 

semelhante age por conta própria. A necessidade de ajustar suas 
ações às dos outros faz ele um especulador, para quem seu sucesso 
ou fracasso dependem de sua maior ou menor habilidade em 

compreender o futuro. Toda ação é uma especulação. No curso da 
vida humana não há estabilidade e, por consequência, não há 

segurança.39  
 

A questão do sucesso ou fracasso, toda a lógica de especulação 

do homem empreendedor, ou seja, a concorrência em si só é possível 
partindo do pressuposto da impossibilidade de igualdade entre os 
homens. Esse pensamento vai à contramão do que os “liberais 

                                                            
35 Ibidem, p. 210. 

36 Ibidem, p. 183. 

37 Ibidem, p. 315. 

38 Ibidem, p. 305. 

39 Ibidem, p. 147. 
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antigos” defendem, pois afirmam a igualdade dos homens.40 Para 
Mises, “nada, entretanto, é mais mal fundado do que a asserção da 

suposta igualdade entre todos os membros da raça humana. Os 
homens são completamente desiguais.”.41 O autor austríaco 
considera que essa é uma das fundamentais diferenças entre o 
“velho liberalismo” e o neoliberalismo.  

 
2. A ideologia neoliberal e o seu sujeito 

 
Seguindo os apontamentos aferidos anteriormente, é possível 

afirmar que alguns dos autores fundamentais do neoliberalismo 
centram suas preocupações em dois aspectos: A relação do Estado 
com o bom funcionamento do mercado e o “bom funcionamento” 

dos sujeitos na sociedade capitalista. Não se trata apenas de uma 
correlação entre Estado e mercado, assim como não é o caso de 
sujeito e mercado, mas sim uma submissão do Estado e do sujeito 
às leis, funcionamento e necessidades do mercado. Esta 
reconfiguração é uma transformação na construção das noções 
liberais de Estado e mercado, além de dar um novo corpo teórico 
referente ao sujeito ideal para o capitalismo. Nesse sentido, é a 
constituição de uma nova ideologia. Segundo o filósofo Ludovico 
Silva, as ideologias são constituídas por “um sistema de valores, 
crenças e representações que geram necessariamente as sociedades 
nas quais existam relações de exploração”.42 De tal modo, as 
ideologias “se empenharam, ao largo de toda a história, em 

‘justificar’ as condições materiais existentes”.43 
O esforço dos autores neoliberais em reinterpretar, renovar, 

ou retornar ao liberalismo – depende de qual autor se trata – vai de 

                                                            
40 MISES, L. V. Liberalism: The classical tradition. Indianapolis: Liberty Fund, 2005, p. 9. 

41 Ibidem, p. 9. No original: “Nothing, however, is as ill-founded as the assertion of the alleged equality 
of all members of the human race. Men are altogether unequal”. 

42 SILVA, L. Teoria y Práctica de la Ideologia. 7.ed. Ciudad de México: Nuestro Tiempo, 1978, p. 21. 

43 SILVA, L. La plusvalia ideologica. 4.ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1984, p. 47. 
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encontro com a compreensão de Ludovico: a realidade material 
existente necessita de um novo conjunto ideológico que a melhor 

explique e reafirme. A forma com a qual os liberais clássicos tratam 
o funcionamento da sociedade já não se encontra em consonância 
com a realidade de fato, exigindo dos autores neoliberais reelaborá-
la. Passa a ser necessário explicar e justificar o surgimento das 

megaempresas, ou as novas atribuições do Estado, além do 
descontentamento da população em geral com o capitalismo – o que 
ocasiona grandes greves na primeira metade do século XX e 
surgimento de organizações socialistas por todo o mundo – e toda a 
estrutura empresarial que passa a reger não apenas o mercado e 
seus agentes, mas o próprio Estado e as dinâmicas interpessoais do 
cotidiano. Ou seja, toda uma realidade que entra em contraste com 

a forma e estrutura liberal tradicional que se trata de um 
 
modelo atomístico de agentes econômicos independentes, 

isolados, guiados pela preocupação com seus próprios interesses 
(...) coordenados pelo mercado concorrencial [que] quase não 
correspondia mais às estruturas e práticas do sistema industrial e 

financeiro existente.44 
 

O próprio governar transforma-se dentro da nova 

compreensão ideológica do neoliberalismo, transformando o 
modelo empresarial no modelo de governança estatal, pois “são os 
imperativos, as premências e as lógicas das empresas privadas que 
comandam diretamente as agendas do Estado”.45 A efetivação dos 

interesses empresariais por meio do Estado ocorre pela “regulação” 
intermediada via organismos internacionais – como o Banco 
Mundial, FMI, etc. – que forçam os interesses do mercado 
internacional sobre as agendas próprias dos países. Ou seja, a 
agenda do mercado torna-se a agenda do Estado. Dardot e Laval 
identificam a aplicação de uma estratégia – compreendida como um 

                                                            
44 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 39. 

45 Ibidem, p. 278. 
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“conjunto de discursos, práticas, dispositivos de poder visando à 
instauração de novas condições políticas, a modificação de regras de 

funcionamento econômico”;46 uma conceptualização semelhante a 
de “ideologia” em Ludovico Silva – a partir dos anos 1980 que visa 
globalizar a governamentalidade neoliberal. É nos governos de 
Ronald Reagan e Margareth Thatcher – respectivamente nos EUA e 

Reino Unido – que a ideologia neoliberal transpõe-se do campo 
teórico para o campo prático, implementando essa estratégia e 
levando a uma série de consequências, como a desregulamentação 
das leis trabalhistas, a privatização de empresas públicas, o 
desmantelamento do Estado de bem estar social, o enfraquecimento 
das entidades de representação da classe trabalhadora e a aplicação 
da noção neoliberal de Estado. Todas as medidas sempre tendo em 

vista o valor máximo do neoliberalismo: a concorrência. 
A ideologia neoliberal “cria” seu Estado ideal: um que 

justifique o modo de organização do Estado a partir das 
necessidades do mercado, mas que também funcione de modo a 
propiciar o melhor funcionamento do mercado. Do mesmo modo, a 
ideologia neoliberal define seu sujeito ideal, aquele que melhor se 
encaixa dentro da lógica do capitalismo global e concorrencial. Este 
sujeito opera a partir de dois imperativos: consumir e empreender. 

 
2.1 O consumidor 

 
Mises é categórico: no “navio” do mercado, “o consumidor é 

o capitão”.47 Todo o sentido da produção, toda a razão das fábricas, 
das empresas, dos produtos, enfim, o sentido do mercado em geral, 
é satisfazer o consumidor. Ao menos, é isso que afirma o 
neoliberalismo. Para Mises, é o próprio consumidor que é capaz de 

“destronar” um empresário, pois é ele que define qual produto deve 
ser preterido por outro, qual o valor mais justo sobre uma 

                                                            
46 Ibidem, p. 191. 

47 MISES, L. V. Ação Humana: Um tratado de economia, op. cit., p. 328. 
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mercadoria. É ele que rege, por meio de suas escolhas, o ritmo do 
mercado. O mercado depende do empresário para mover-se, mas o 

empresário depende - deste modo - do consumidor para existir. 
Quais as características do consumidor? 

 

São patrões impiedosos, cheios de caprichos e fantasias, instáveis 
e imprevisíveis. Para eles, a única coisa que conta é a sua própria 

satisfação. Não se sensibilizam nem um pouco com méritos 
passados ou com interesses estabelecidos (...) Na sua condição de 
consumidores e compradores, são frios e insensíveis, sem 

consideração por outras pessoas.48 
 

Na leitura de Mises, o consumidor é um tirano. Insensível e 
focado nos seus desejos, o consumidor reflete o princípio da ação 
humana: age conscientemente para satisfazer suas vontades. Não 

lhe interessa condições, limites e contextos, toda ação visa sua 
própria satisfação. Mises compreende que dentro dessa realidade 
“os empresários, capitalistas, agricultores têm suas mãos 
amarradas; são obrigados a conformar as suas atividades segundo 
as ordens do público comprador”.49 Ser especulador também é uma 
característica do consumidor, assim como do empresário. Afinal, é 
preciso que o consumidor também preveja suas necessidades 
futuras, aplique um cálculo racional a partir das suas posses 
presentes, sabendo o que será necessário adquirir e consumir do 
ponto presente para o futuro.50  

Tal é a centralidade do consumidor, para Mises, que o autor o 

considera o modelo ideal de cidadão, traçando um paralelo entre 
consumir diferentes produtos à sua escolha e o ato de votar, escolher 
diferentes representantes que deverão governar uma nação. Mises 
caracteriza o mercado como “uma democracia na qual cada centavo 
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49 Ibidem, p. 329. 

50 Ibidem, p. 309. 
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dá direito ao voto”51 e vai além ao apontar que do mesmo modo a 
democracia também só privilegia os votos daqueles que votaram em 

quem venceu, pois apenas importa o “político-produto” mais 
consumido pelo voto democrático. Uma última ressalva feita pelo 
autor é que na democracia do mercado nem todos tem o mesmo 
direito ao voto, ou nem todo voto tem o mesmo peso. Os ricos tem 

mais poder de decisão, enquanto os pobres tem seu “voto de 
mercado” diminuído. De todo modo, isso não seria um problema, 
pois é um resultado justo, afinal “ser rico, numa autêntica economia 
de mercado, é o resultado de conseguir atender melhor os desejos 
do consumidor”.52 Ou seja, é o “resultado de um processo eleitoral 
anterior”.53 No fundo, a própria democracia é tratada como uma 
concorrência análoga ao mercado.  

 
2.2 O empreendedor 

 
Apesar de todo direcionamento do mercado ocorrer de forma 

a satisfazer as necessidades do consumidor, não é o consumidor que 
faz de fato o mercado se mover. Para Mises, “a força motriz do 
processo do mercado não provém do consumidor, nem dos 
proprietários dos meios de produção [...] provém dos empresários 
que inovam e especulam”.54 Deste modo é o empresário – aquele que 
especula, inova e empreende – que faz com que o mercado opere. 
De toda forma, o empreendedor não é um ser especial, iluminado 
ou dotado de alguma habilidade que não cabe a outros seres 

humanos. Pelo contrário, todo ser humano age de forma 
empreendedora ao especular, prever futuras condições e agir de 
forma consciente para adiantar-se aos fatos. Mais do que isto, a 
argumentação de Mises é de que a classe empresarial “não é um 
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53 Ibidem. 
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grupo social fechado ao qual ninguém pode ter acesso, como todo 
homem empreendedor tem, virtualmente, condições de desafiar 

aqueles que já fazem parte da classe empresarial”,55 sendo possível 
para qualquer sujeito ascender social e economicamente, 
dependendo unicamente de suas habilidades e esforços. 

Isso não significa, entretanto, contradição com a afirmação 

anterior de que todos os homens são diferentes, pois não se trata de 
toda a humanidade possuir as mesmas capacidades. Para o pensador 
austríaco, o mercado opera de forma que “os indivíduos mais 
empreendedores e brilhantes tomam a dianteira e são seguidos 
pelos outros. Os mais observadores avaliam melhor as situações que 
os menos inteligentes e, desta forma, são mais bem sucedidos”.56 
Assim, depende de cada um ascender na pirâmide capitalista, mas 

nem todos terão o mesmo sucesso, já que alguns possuem – de 
forma inata ou por desenvolvimento – habilidades e capacidades que 
lhes possibilitam melhor premeditar as nuances do mercado, 
adaptando-se e operando de forma que sua atividade seja mais 
condizente com os interesses do consumidor. 

 
2.3 Empresário de si mesmo e sujeito do desempenho 

 
Partindo da concepção de que uma ideologia cria narrativas e 

discursos que visam legitimar uma realidade existente e ao mesmo 
tempo procura inserir na sociedade características que lhe sejam 
aproveitáveis e desejáveis, como pode ser compreendido dentro da 

construção teórica do neoliberalismo a constituição de novos 
sujeitos e novos modos de vida na atualidade? Para responder tal 
questão, é preciso avaliar alguns dos aspectos apontados referentes 
às elaborações dos autores neoliberais, em especial Mises. 

Não é por acaso que Mises considera o consumidor e o 
empreendedor como duas figuras centrais na sociedade capitalista. 
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O consumidor demanda, o empreendedor supre. O consumidor 
exige diferentes modos de suprir suas vontades, o empreendedor 

inova com diferentes produtos para que as vontades sejam supridas. 
O consumidor é apresentado como um carrasco insensível e o 
empreendedor como alguém com uma visão inovadora, disposto a 
lançar-se aos desafios do mercado. Contudo, o que não é 

apresentado por Mises, é a condição do sujeito no capitalismo que é, 
ao mesmo tempo, consumidor e empreendedor. Isso se deve, em 
grande parte, a uma reconfiguração no mundo do trabalho e na 
transformação da hegemonia das indústrias e fábricas, que agora 
abrem espaço para as empresas neoliberais. No mercado 
concorrencial das empresas, somente conseguem sobreviver 
aquelas mais inovadoras, que possuem o melhor produto e 

demonstrem o melhor desempenho. No interior das empresas, há 
uma reprodução desta lógica, sendo necessário que cada empregado 
de cada empresa tome a si próprio como uma empresa, disputando 
no mercado concorrencial interno de seu próprio ambiente de 
trabalho. Portanto, há uma transposição da lógica concorrencial de 
mercado para dentro das relações cotidianas dos indivíduos no 
mundo neoliberal. Como aponta o psicanalista Christian Dunker, há 
uma totalização da lógica de mercado e  

 

dessa forma não existem zonas protegidas ‘fora do mercado’ (...) 
Tudo é mercado. Educação é investimento. Saúde é segurança. 
Relações são networking. Imagem é marketing pessoal. Cultura é 

entretenimento. Pessoa é o empreendedor de si mesmo.57 
 

Esta totalização da lógica de mercado faz com que o sujeito 
seja empreendedor de si mesmo. Isso significa que os indivíduos no 
capitalismo neoliberal precisam constantemente “vender sua 

marca”, “valorizar seu produto”. Nunca a expressão “vender a mão 
de obra” esteve tão próxima da literalidade. O sujeito torna-se ao 
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mesmo tempo empresa e produto. Cada indivíduo é um 
empreendedor no seu cotidiano, no dia a dia da empresa em que 

trabalha, nas suas relações interpessoais. Deve inovar a si próprio, 
especular quanto a possíveis mudanças no mercado das relações e 
das empresas, deve empreender em todos os aspectos de sua vida. 
Esta é a grande transformação do neoliberalismo no tocante ao 

sujeito, da formulação de um novo modo de vida. É também uma 
ruptura com a estrutura da sociedade industrial, uma evolução da 
sociedade disciplinar. Os trabalhadores na sociedade industrial se 
encontram “isolados, atomizados, por imposição da organização 
industrial do trabalho”,58 atrelados a uma atividade repetitiva e 
condicionada. A sociedade disciplinar é marcada por patologias que 

 
se inscrevem no paradigma da neurose, marcado pela dualidade 

entre o permitido e o proibido, pelo embate contínuo com a lei (...) 
nesse confronto, o sentimento de culpa tem papel preponderante, 
alimentando a repressão e a constituição do inconsciente.59  

 

A sociedade disciplinar é, então, comandada pelo imperativo 
da repressão. Os sujeitos devem se submeter ao chicote, devem se 
condicionar ao ritmo monótono e marcado do tilintar das fábricas. 
No capitalismo neoliberal, a realidade é outra. Segundo o filósofo 
Byung-Chul Han, os dispositivos da sociedade industrial são 
substituídos por um novo conjunto, como “academias de fitness, 
prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping center e 
laboratórios de genética”.60 O propósito desses dispositivos não é 

mais a repressão e a negatividade, mas o gozo e a positividade. Mais 
do que isto, a nova estrutura da sociedade neoliberal prega a 
liberdade. Idealizando uma realidade em que somos todos patrões – 
mesmo que apenas de nós mesmos – a sociedade neoliberal defende 

                                                            
58 FRANCO, R. 10 Lições sobre Walter Benjamin. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 82. 
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a liberdade empreendedora, o que nos termos de Han se trata de 
uma “entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar 

o desempenho”.61 É o desempenho que marca o sucesso ou o 
fracasso do sujeito dentro da sociedade, dependendo unicamente 
dos esforços do próprio sujeito empreendedor. O sujeito de 
desempenho acredita poder tudo e qualquer coisa por intermédio do 

seu próprio esforço. Não deve haver limites para sua produção e 
para seu consumo. Ele é comandado pelo imperativo do “eu posso” 
e regozija-se com a possibilidade de auto superação. Na sociedade 
do desempenho saem “proibição, mandamento ou lei, entram 
projeto iniciativa e motivação”.62 

Como também apontado, a outra característica fundamental 
desse novo conjunto de dispositivos da sociedade neoliberal é o gozo. 

Dardot e Laval apontam o que chamam de dispositivo 
“desempenho/gozo”.63 Dentro deste dispositivo “não se trata mais 
de fazer o que se sabe fazer e consumir o que é necessário (...) exige-
se do novo sujeito que se produza ‘sempre mais’ e goze ‘sempre 
mais’”.64 Aqui se revela a dupla face do sujeito neoliberal: é o 
consumidor tirânico e voraz apresentado por Mises, mas é também 
o empreendedor inovador e visionário que o autor austríaco 
idealiza. É o carrasco de si mesmo. 

 
3. O avesso do Neoliberalismo 

 
Uma maneira de compreender as estruturas de uma 

sociedade é analisar o avesso de seus discursos. A afirmação de algo 
também pressupõe sua negação. Nesse sentido, Marx está correto 
ao afirmar que a ideologia é um reflexo. O que Marx aponta é que a 
ideologia seria o reflexo invertido do real, ou seja, a estruturação de 
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uma mistificação do mundo material, tendo como objetivo encobrir 
uma realidade. Partindo dessa concepção, é possível afirmar que a 

imagem de um sujeito motivado, empreendedor, capaz e satisfeito 
na sua busca por aprimorar cada vez mais seu desempenho, seria 
apenas uma forma de acobertar uma realidade oposta, a realidade 
de sujeitos que não condizem com esse cenário que o ideário 

neoliberal caracteriza. De todo modo, essa análise é limitadora. Para 
além do acobertamento de vivências que são contrárias ao modelo 
de vida ideal, é preciso também compreender como o sistema 
vigente e sua ideologia geram o avesso de seu discurso. 

A superação – anteriormente citada – da sociedade disciplinar 
inaugura um novo tempo. Hoje se vive na sociedade do 
desempenho. A repressão da sociedade industrial gera bloqueio, 

limita as capacidades produtivas. O caminho aberto pela sociedade 
do desempenho é o da permissão, do “eu posso”. Isso não significa, 
de todo modo, que a disciplina da fase anterior se perdeu, mas 
incorporou-se ao inconsciente dos sujeitos. O que ocorre é um 
aprimoramento dos dispositivos, uma transformação que visa 
elevar os níveis produtivos. De tal modo “o poder ilimitado é o verbo 
modal positivo”.65 Como asserem Dardot e Laval, brincando com a 
música da banda “Queen”, o hino da sociedade atual é “We are the 
champions”.66 Por óbvio, pressupõe-se que onde há vencedores, 
também existam derrotados. Mises, ao justificar o porquê de haver 
tantos detratores do capitalismo, argumenta que no capitalismo o 
sujeito só pode culpar a si mesmo. Para o autor austríaco, numa 

sociedade de castas, por exemplo, os indivíduos podem culpar a 
ordem social que os precede. Já no capitalismo “a coisa é outra. A 
situação de vida de cada um depende de seus próprios feitos. Quem 
não tiver suas ambições plenamente satisfeitas sabe muito bem que 

deixou escapar as oportunidades, que foi testado e considerado 

                                                            
65 HAN, B.-C. Sociedade do Cansaço, op. cit., p. 24. 

66 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 356. 
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inapto pelos seus semelhantes”.67 Além de tudo, o derrotado sabe 
que as pessoas “contemplam com desprezo ou com piedade o seu 

fracasso”.68  
Uma sociedade que se baseia no princípio da concorrência, 

colocando indivíduos uns contra os outros em um espírito constante 
de competição e ao mesmo tempo os bombardeia com propagandas 

e narrativas de enaltecimento ao consumo – seguindo a lógica do 
desempenho/gozo – não generaliza o seu sujeito ideal, o self-made 
man, mas o seu inverso. Se o sucesso no mercado de alguns origina-
se de sua habilidade aprimorada de antecipar acontecimentos e 
especular, a consequência é que uma grande maioria não alcance tal 
patamar. A sociedade do prazer e do sucesso produz, em massa, o 
seu inverso: depressivos e fracassados.69 Como aponta Fábio Caprio 

Leite de Castro, ao comentar a obra de Franco Berardi, 
 
O sentimento de impotência e mesmo a vivência do fracasso não 

tomariam as proporções que hoje podemos encontrar se não 
houvesse, socialmente, por outro lado, uma meta, uma 
expectativa, uma forma de realização esperada que se aglutina à 

imagem de felicidade.70 
 

“O sintoma depressivo já faz parte da normatividade como 

elemento negativo desta última”,71 ou seja, a construção do ideal de 
sujeito hiperprodutivo e consumista acarreta a generalização do 
sujeito depressivo. Han reitera constantemente na sua obra que o 
depressivo se origina do “imperativo do desempenho”.72 Tal é a 

                                                            
67 MISES, L. V. A Mentalidade Anticapitalista. Trad. Carlos dos Santos Abreu São Paulo: Instituto 
Ludwig von Mises, 2010, p. 19. 

68 Ibidem. 

69 HAN, B.-C. Sociedade do Cansaço, op. cit., p. 25. 

70 CASTRO, F. C. L. de. “A epidemia de patologias mentais e a sociedade do esgotamento” in: VEIGA, 

I. S; CALGARO, C; MADARASZ, N. R (Orgs). Sociedade e Ambiente: Direito e Estado de Exceção. Caxias 
do Sul: EDUCS, 2018, p. 147. 

71 DARDOT, P; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo: Ensaio da sociedade neoliberal, op. cit., p. 367. 

72 HAN, B.-C. Sociedade do Cansaço, op. cit., p. 27. 
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proliferação da depressão e a ligação estreita entre essa 
psicopatologia e o modo de produção capitalista, que a depressão 

assume o papel de sintoma social na obra da psicanalista Maria Rita 
Kehl. Segundo ela, “a depressão, como sintoma social, é aquilo que 
resiste – ao imperativo do gozo, à fé na felicidade consumista, à 
própria oferta de possibilidades de traição da via desejante”.73 De tal 

modo que passa a ocupar o mesmo posto ocupado pela melancolia 
pré-freudiana no período moderno74 e, semelhante ao melancólico, 
enquadra o depressivo como um sujeito fora do tempo da sociedade. 
Numa sociedade de estímulos frenéticos e uma cobrança – externa 
e pessoal – de produção em ritmo acelerado, o depressivo “resiste 
com sua lentidão, seu mergulho angustiado e angustiante em um 
tempo estagnado, que lhe parece não passar”.75 De todo modo, esta 

resistência não é política ou intencional, mas uma expressão do 
descompasso entre o depressivo e “um tempo que envelhece 
depressa, mas não anuncia seu fim”.76 De tal modo que o depressivo 
se encontra preso em um tempo que lhe é estranho, mas que mesmo 
assim é obrigado a viver.  

É de Bergson que a psicanalista retira o conceito de “duração” 
para explicar essa quebra entre o depressivo e o tempo da sociedade. 
Segundo a psicanalista, “a duração é uma espécie de ilusão 
necessária para manter o sentimento de (alguma) continuidade em 
nossa existência”.77 Entretanto, a continuidade de duração só pode 
ser percebida se houver as condições para que os sujeitos a 
percebam. Se, em uma sociedade, os indivíduos são submetidos a 

um ritmo tal em que não lhes é possível perceber a linha de 
continuidade que a ilusão da duração lhes proporciona, então eles 
não se encontrarão em sintonia com o ritmo da sociedade. 

                                                            
73 KEHL, M. R. O Tempo e o Cão: A atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 103. 

74 Ibidem, p. 22. 

75 Ibidem, p. 125. 

76 Ibidem, p. 181. 

77 Ibidem, p. 138. 
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Quanto mais a vida é dominada pela premência do fazer, mais 
restrita a percepção da duração. Dela, da duração, dependem não 
apenas o sentimento da continuidade da existência, como também 

a possibilidade de fruição de alguns intervalos de tempo não-
apressados, não-precipitados, em direção ao futuro imediato.78  
 

O ritmo da sociedade desorienta o depressivo. O governo de 
si através do “empreendedorismo de si” impõe um ritmo aos 
sujeitos que o depressivo não consegue acompanhar. Sua “marca” 
está em desvantagem em relação às outras. O consumo – exagerado 
e frenético – propagandeado com uma imensidão de bombardeios 
de estímulos o repele. O depressivo é um “destemporalizado”. São 
os fantasmas descritos por Dunker,79 presos no ciclo de pressão, 
descompressão e depressão. Em suma, uma sociedade que exige 

atenção, ação e produção constantes acaba por produzir sujeitos 
esgotados e depressivos. O cansaço é a regra geral. O depressivo é o 
resultado mais bem acabado da lógica hiperpositiva que visa moldar 
o sujeito ideal para a sociedade neoliberal.  

 
Considerações finais 

 

A história do neoliberalismo não é uma linha contínua, nem 
se trata de uma história de consensos e homogeneidades. De todo 
modo, é possível traçar aspectos comuns que norteiam toda a 
trajetória do neoliberalismo. A concorrência, como estado por 

excelência para o desenvolvimento da sociedade, e o desempenho, 
como medidor das competências e habilidades das empresas e 
sujeitos, encontram-se em todos os conjuntos teóricos do 
neoliberalismo. A lógica concorrencial que se apropria do Estado, 
convertendo-o para a lógica empresarial, faz o mesmo com os 
sujeitos. Cada indivíduo na sociedade é uma empresa, medindo seus 

                                                            
78 Ibidem, p. 147. 

79 DUNKER, C. Reinvenção da Intimidade: Políticas do sofrimento cotidiano, op. cit., p. 290. 



250 | Ensaios sobre a Depressão 
 

méritos com outros indivíduos-empresas para sobressair-se no 
mercado. O “empregado do mês” é substituído por “empresário do 

mês” – mesmo que o único produto vendido seja a si mesmo. Em 
conjunto com esta realidade, a sociedade sujeita os indivíduos a um 
turbilhão de estímulos sensoriais que busca os levar ao consumo, ao 
gozo. Buscar de forma desenfreada o prazer é uma normalidade da 

sociedade atual. O sujeito encontra-se comprimido por duas forças 
esmagadoras: por um lado, produzir sempre mais; por outro, 
consumir sempre mais. As exigências – já internalizadas através dos 
dispositivos da sociedade do desempenho – extraem do indivíduo 
todas as suas forças. O resultado é o esgotamento geral, o cansaço. 
Diante do fracasso ao qual o homem comum é confrontado, a 
depressão. A sociedade neoliberal é uma sociedade depressiva. 
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O excesso de informação na sociedade contemporânea, 

a partir do pensamento de Byung-Chul Han 
 

Nilton Carvalho Lima de Medeiros 
 
 
Introdução 
 

A evolução social soluciona alguns problemas, no entanto, 

termina por criar outros com as ferramentas atualmente 
disponíveis. A sociedade passa por um movimento ainda mais 
acentuado de modificação no que diz respeito à informação. Até as 
últimas décadas do século passado, tomar uma decisão, fazer uma 
análise ou pesquisa científica requeria uma habilidade para compilar 
informações. Estas não estavam disponíveis facilmente, 
requisitando a visita e cópias às bibliotecas, órgãos e instituições. As 
tecnologias evoluíram com novas ferramentas de buscas e 
informações disponíveis a todo instante, passando a ser necessária 
uma nova habilidade: a filtragem e seleção de material realmente 
relevante. 

Somos cotidianamente submetidos a informações em redes 
sociais, obras científicas, relatórios os mais diversos, publicidades 
em elevadores e placas com notícias das mais variadas, com 
quantitativo bem maior do que existia no século passado. As 
informações chegam em uma velocidade e volume cada vez maiores. 

Em primeiro lugar, isso é algo que deve ser comemorado. As 

empresas podem tomar decisões gerenciais e direcionar seus rumos 
e investimentos com maior segurança; as informações econômicas 
e políticas dos mais diversos países estão facilmente disponíveis; a 
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localização de pessoas e profissionais tornou-se mais fácil bastando 
buscar por habilidades específicas. Em segundo lugar, é algo que 

deve ser visto com cautela, a partir de como é tratado esse aumento 
de informação. Será que existe alguma preparação específica, ou 
simplesmente uma acumulação de informações, seguindo modelos 
desenvolvidos no século passado? 

Para tanto, precisamos aprender a lidar com os reflexos que 
toda essa informação possui em nosso dia-a-dia. O simples acúmulo 
de informação em demasia pode levar à diminuição da atenção, 
ocasionando ansiedade ou problemas psicológicos dos mais 
variados1. 

 
O tratamento da informação 

 
Recorrentemente passa-se a incorporar informações como 

sendo a melhor habilidade a ser desenvolvida para ter maior 
desenvolvimento nos últimos anos. Ocorre que deve haver 
preocupação em como lidar com esse volume de informação de 
maneira que não cause distúrbios psicológicos, nem impactos 
negativos na saúde e no trabalho. A busca por informação passa a 
dividir espaço na sociedade do desempenho. As pessoas buscam 
desempenhar novas habilidades, reter o máximo possível de 
informações, em um tempo cada vez menor. Essa produção é 
realizada sob uma exigência superior à capacidade com a qual nosso 
cérebro consegue lidar. Para Wurman2, 

 

Ansiedade de informação é o resultado da distância cada vez maior 
entre o que compreendemos e o que achamos que deveríamos 
compreender. É o buraco negro que existe entre dados e 

conhecimento, e ocorre quando a informação não nos diz o que 
queremos ou precisamos saber. 

                                                            
1 ALVAREZ, Ana. Deu branco: um guia para desenvolver o potencial de sua memória. 4a ed. Rio de 
Janeiro: Editora Best Seller, 2004, p. 20. 

2 WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar informação em compreensão. 
Trad. Virgílio Freire. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1991, p. 38. 
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Conforme será visto, na sociedade do desempenho, a ideia de 

que devemos compreender sempre um número maior de 
informações e conhecimentos, pode levar a desgastes e problemas 
com a atenção e a memorização, produzido pelo foco imediato que 
se acredita ter que haver entre as mais diversas fontes. Se o acúmulo 
e compilação de informação foi de extrema importância para a 
geração passada, parece que a seleção, hierarquização e priorização 
de informações e dados passa a ser a nova habilidade requerida para 
o atual contexto. 

 
A sociedade digital sob o olhar de Byung-Chul Han 

 
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han notabilizou-se por 

analisar os reflexos psicopolíticos a partir das tecnologias digitais e 
dos dispositivos de controle. Em especial trataremos do seu debate 
sobre a era digital e o impacto que isso ocasiona psicologicamente 
através do excesso de informação, a partir das obras No enxame: 
perspectivas do digital e Sociedade do Cansaço. O convívio com o 
outro passa a ter novos contornos a partir dos recentes parâmetros 
da comunicação. O “individual” ou a “vida privada” passa a ter novo 

significado, bem mais reduzido, muitas vezes confundido com o 
público, conforme será tratado. 

Até aqui, o que se observa é que a comunicação integral e 
instantânea aproxima as pessoas, facilita a comunicação e 

engajamento. No entanto, ocorrem, a todo momento,  diversos 
estímulos, conteúdos, dispersando a atenção ou interesse em 
determinada atuação. Pode-se ganhar rápido destaque, que 
rapidamente acaba com a preocupação em um novo assunto ou 
causa a que se teve contato. As informações passam a ser geradas 
em diversas fontes, de níveis distintos e sem qualquer 
hierarquização. As informações, no passado, eram publicadas em 
formato de livros, periódicos, com fontes identificadas, em que a 
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informação era trabalhada, averiguada até que pudesse chegar ao 
destinatário. 

Na atualidade, as fontes são diversas sem qualquer garantia 
da veracidade da informação, bem como, sem qualquer 
hierarquização. Nos chegam informações de fontes confiáveis, como 
também, informações de credibilidade duvidosa ou baixa 

cientificidade. 
 
O excesso de positividade se manifesta também como excesso de 
estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a 

estrutura e economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói 
a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna 
necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à 

atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A 
técnica temporal e de atenção multitasking (multitarefa) não 

representa nenhum progresso civilizatório.3 
 

A barreira entre o público e o privado praticamente deixa de 
existir a partir da variedade de fontes com origens distintas (formais 
e informais), sem qualquer distinção. Com a maior quantidade de 
informações e mobilidade, é difícil também separar o trabalho das 
atividades pessoais, já que as atividades podem facilmente ser 
desenvolvidas, em muitos casos, de qualquer local, inclusive em 

casa, sobrecarregando o indivíduo, pelo prolongamento irrestrito do 
trabalho. A aproximação minimiza barreiras, informaliza os 
ambientes, retirando freios ou limites outrora impostos. Para Han, 

 
Uma sociedade sem respeito, sem o pathos da distância, 
desemboca numa sociedade do escândalo. 

O respeito é uma condição fundamental da esfera pública. Onde o 
respeito desaparece, o que é público decai. A decadência da esfera 

pública e a crescente falta de respeito são simultaneamente causa 
e efeito uma da outra. A dimensão pública pressupõe, entre outras 
coisas, que, movido pelo respeito, o olhar se afaste da esfera 

privada. Trata-se de um distanciamento constitutivo do espaço 

                                                            
3 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 31. 
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público. Hoje, pelo contrário, prevalece a falta absoluta de 

distância, juntamente com a exibição do privado, fazendo que este 
último se torne público.4 
 

O quantitativo de informações se alastra a cada dia, bem 
como, seu aspecto qualitativo. As fontes de se ampliam e se 
diversificam. A opinião, em uma busca rápida, divide espaço com 
uma fonte científica. Não há peneira para divulgação, mesclando 
informações das mais diversas hierarquias e credibilidades. 

 
O excesso de informação na sociedade do desempenho 

 
Com inúmeras facilidades, aplicativos e aparelhos dos mais 

diversos, proporcionam uma melhor realização das atividades com 

o máximo de resultado. Estamos em uma sociedade do desempenho. 
Tem-se um número muito grande de informações a serem 
avaliadas, a procura por melhores resultados, sempre em um tempo 
menor. “A sociedade do desempenho, ao contrário, produz 
depressivos e fracassados”5. A cobrança e a competição, seja ela 
pessoal ou de fatores de mercado, passam a exigir rotinas sempre 
maiores com mais dados e ferramentas, além de tempo menor ou 
instantâneo para produção de resultados. Para Byung-Chul Han, 

 
O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa 
autoexploração. Essa é mais eficiente de uma exploração do outro, 

pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O 
explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não 
podem mais ser distinguidos. Essa autoreferencialidade gera uma 

liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que 
lhe são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos 
psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as 

manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal.6 

                                                            
4 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio 
D’Água, 2016, p. 13. 

5 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 25. 

6 Ibidem, p. 29. 
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Os conflitos passam a ser mais intensos, por se ter um 

acompanhamento integral. Quando se identifica alguém com alta 
carga de stress, isso poderia ser resolvido com a dispersão do 
horário noturno ou atividades aos finais de semana, sem que 
houvesse comunicação ou atuação laboral. Com a aproximação 
entre o público e o privado, a comunicação persiste, bem como o 
ambiente de trabalho, já que está disponível onde estiver, 
repercutindo negativamente e aumentando a possibilidade de 
conflitos e desgastes. 

Considerando toda essa exposição às informações, devemos 
concluir que não necessariamente se tem a garantia de melhores 
decisões. Conforme dito, as informações ocorrem das mais diversas 
fontes. Existem informações repetitivas, conflitantes, 

desnecessárias. Perde-se tempo para uma triagem do que será 
necessário. Houve uma preocupação crescente com a maior 
produção de informação, mas não de como seria feita a triagem para 
diminuir o seu quantitativo. Passou-se a imaginar que a maior 
quantidade de armazenamento de informações, levaria a uma maior 
preparação no trabalho, o que não acontece, além de inúmeros 
problemas psicológicos decorrentes do excesso de exposição. 

O monitoramento, a ponderação e a construção passam ao 
segundo plano. Em nome de uma transparência, de um resultado e 
de um imediatismo, fraquejamos no planejamento: 

 
A transparência total impõe à comunicação política uma 
temporalidade que torna impossível um planeamento lento, a 

longo prazo. Deixa de ser possível esperar que as coisas 
amadureçam. A temporalidade da transparência não é o futuro. Na 
transparência, são a presença e o presente que dominam. 

Sob o imperativo da transparência, as opiniões dissidentes ou as 
ideias inabituais não chegam sequer a ser verbalizadas. Escasseia 

a ousadia.7 
 

                                                            
7 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital, op. cit., p. 30. 
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Em outra época, as pessoas eram receptoras passivamente. O 
rádio ou a televisão informavam em uma via de mão única. Não 

havia interação. Atualmente, além do aumento das fontes de 
informação dos mais variados tipos e níveis de credibilidade, existe 
uma atuação ativa em que existe um diálogo coletivo, produzindo 
informação sobre a informação. 

 
A interconexão digital favorece a comunicação simétrica. Hoje, os 
participantes na comunicação não consomem as informações de 

modo simplesmente passivo, mas geram-nas ativamente também 
eles próprios. Não há qualquer hierarquia inequívoca que separe o 
emissor do receptor. Cada um é emissor e receptor, consumidor e 

produtor, ao mesmo tempo. Mas esta simetria prejudica o poder.8 
 

Por haver um movimento de atuação ativa nos participantes 

da comunicação, acaba-se por gerar dispersão e ausência de foco. 
Em muitos aspectos, a informação é simplesmente uma aprovação 
ou desaprovação, sem qualquer ordenação. Por tratar-se de 
respostas imediatas a algo, não existe tempo para reflexão, 
argumentação ou ponderação dos melhores resultados ou 
reivindicações para cada problema coletivo. É uma indignação pela 
indignação, sem discurso ou diálogo. As informações são geradas 
isoladamente, apesar de em coletividade, mas sem gerar, 
necessariamente, uma relação ou debate entre si. Para Han, 

 
A sociedade da indignação é uma sociedade do escândalo. É 

desprovida de firmeza, de contenção. A rebeldia, a histeria e a 
obstinação peculiares das ondas de indignação não permitem 
qualquer comunicação discreta e objetiva, qualquer diálogo, 

qualquer debate. Ora, a contenção é constitutiva da esfera pública. 
E a formação do público requer a distância. Além disso, as ondas 

de indignação só em escassa medida são identificáveis com a 
comunidade. Por isso, não constroem um nós estável que exprima 
uma estrutura do cuidado do social no seu conjunto. E, do mesmo 

modo, a preocupação dos indignados pouco afeta a sociedade no 

                                                            
8 Ibidem, p. 15. 
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seu conjunto, porque exprime, em grande medida, um cuidado de 

si. Daí que, de novo, rapidamente se dissipe.9 
 

O Nós, em muitos discursos, nada mais é do que uma 
camuflagem do Si. A compostura no tratamento cordial entre os 
participantes passa a não existir, quando retiramos a barreira da 
distância entre o público e o privado. A indignação com o que é 

público, nada mais é, em diversos casos, que um clamor pessoal. 
 

A fadiga da informação 
 
A quantidade de informações não é algo ruim, por si só. A 

diferença está no tratamento dado a essas informações na chamada 
sociedade do desempenho. Muitas vezes, confunde-se informação 

com conhecimento, memorização com inteligência ou capacidade de 
gerir problemas. Para Wurman, 

 
Um dos efeitos colaterais da era da informação que mais causam 

ansiedade é a sensação de que se deve saber tudo. Perceber as 
próprias limitações torna-se essencial para sobreviver a uma 
avalanche de informações; você não pode nem deve absorver ou 

mesmo dar atenção a tudo. 10 
 

Existe um cansaço, uma fadiga de informação em excesso, 
juntamente com a expectativa do melhor aproveitamento deste 
volume de informações. Passa-se a ter desgaste e frustração pelo não 
aproveitamento como se imagina que deveria ser realizado. 

Inicialmente, tal diagnóstico era realizado para pessoas que 
precisavam estar rotineiramente em contato com um grande 
número de informações para tomar decisões em sua área de 
trabalho. Atualmente, a maioria das pessoas está submetida ao 
excesso de informação. 

                                                            
9 Ibidem, pp. 19-20. 

10 WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar informação em compreensão. 
Trad. Virgílio Freire. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1991, p. 223. 
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Um dos principais sintomas da SFI (Síndrome da Fadiga de 
Informação) é a paralisia da capacidade analítica. Ora, é 
precisamente essa capacidade que nos torna capazes de pensar. O 

excesso de informação conduz à atrofia do pensamento. A 
capacidade analítica consiste em pôr de lado, no material da 
percepção, tudo o que não é essencialmente pertinente. Em última 

instância, é a capacidade que nos permite distinguir o essencial do 
não essencial. O dilúvio da informação a que estamos hoje expostos 

diminui, sem dúvida, a nossa capacidade de redução ao essencial. 
Mas, na realidade, a negatividade da distinção e da seleção é uma 
parte essencial do pensamento. É por isso que o pensamento é 

sempre exclusivo.11 
 

O consumo imoderado ou não seletivo de informação 
prejudica nossa capacidade de fixação e reflexão, já que prejudica a 

capacidade analítica de selecionar as informações realmente 
necessárias para serem mantidas. O pensamento de que existe a 
necessidade de se apropriar de toda informação gera problemas 
psicológicos. Essa tentativa de absorção imoderada de informação, 
prejudica a memória que não acompanha o desempenho 
pretendido. Por memória deve-se entender, 

 
a capacidade de armazenamento de todas as formas de 

conhecimento adquirido por nós em nossas relações com o meio 
ambiente. É a capacidade de aprender coisas novas, relacioná-las 
com informações já guardadas e tirar novas conclusões, das quais 

nos lembraremos depois.12 
 

A frustração da tentativa de absorver quantidades de 
informações além de nossa capacidade prejudica a atenção e a 
memória, dificultando as associações que o cérebro realiza para 

trabalhar toda essa informação. O acúmulo de informação na maior 
quantidade possível, imaginando que irá auxiliar no desempenho de 

                                                            
11 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital, op. cit., p. 74. 

12 ALVAREZ, Ana. Deu branco: um guia para desenvolver o potencial de sua memória. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Best Seller, 2004, p. 17. 
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tarefas, pode transformar a mente em um caos, prejudicando a 
interligação e compreensão destas informações13. 

A absorção de informação, para gerar uma análise em um 
trabalho final, deve ser coordenada para que esse objetivo realmente 
seja atingido. Nesse sentido, a análise qualitativa ganha relevo para 
que as experiências possam interagir na formulação do 

conhecimento: 
 
Uma série de situações qualitativamente distintas produz 
interferências. Por exemplo, o armazenamento de novas 

experiências pode interferir na evocação de outras mais antigas, 
mas memórias mais antigas podem também impedir a evocação 
de memórias recentes.14 

 

Querer direcionar foco a tudo, é contribuir para a frustração 

e fadiga em sua concretização. A seletividade e a análise das 
informações realmente necessárias que irão auxiliar no 
desenvolvimento do trabalho e tomada de decisões serão de suma 
importância. 

 
Considerações finais 
 

A informação ganhou destaque, passou a ter relevância na 
construção do conhecimento. O desempenho passou a ser o foco, 
após uma sociedade com informações escassas e limitadas. A 
produção de informação recebeu destaque com o desenvolvimento 

de tecnologias, podendo-se ter acesso aos mais variados conteúdos. 
Empresas, governos, entidades, órgãos e pesquisadores puderam 
apropriar-se dos mais diversos relatórios, pesquisas, diagnósticos e 
análises, compilados em um número grandioso de arquivos. 

                                                            
13 LURIA, Alexander Romanovich. A mente e a memória. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 57. 

14 BADDELEY, Alan; EYSENK, Michael; ANDERSON, Michael. Memória. Trad. Cornélia Stolding. Porto 
Alegre, 2011, p. 219. 
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A necessidade de desempenho exigiu um dispêndio de tempo 
e dedicação para a absorção de toda essa informação em tempos 

cada vez mais exíguos, gerando frustração, dispersão, adoecimento. 
Tudo precisa ser concluído levando em conta um universo maior de 
informação, com menor tempo. A compilação e seleção do que 
realmente importa passa a ser, além de importante, uma tarefa 

árdua. O receio de não levar em conta algo relevante, vontade de 
ampliar o tema pesquisado, leva ao desgaste mental que prejudica a 
análise e o resultado. 

Combater esta fadiga parece algo simples pela eliminação e 
maior seletividade das informações. O receio de perder uma 
informação, ou de não saber primeiro de algo, passou a contribuir 
para o excesso de informação. Temos a expressão “porforofobia” 

para representar o medo de perder (fear of missing out – FOMO) 
seja uma notícia, informação, acontecimento ou indicação, 
dificultando o controle das informações. O excesso aqui tratado foi 
direcionado ao esgotamento, ao tratamento prejudicial ao trabalho. 
“O cansaço de esgotamento não é o cansaço de potência positiva. Ele 
nos incapacita de fazer qualquer coisa”15. 

Minimizar o tempo da coleta de informações, distribuindo 
tempo entre a absorção para compreensão e a efetiva análise do que 
foi selecionado, contribui para o resultado preciso e eficaz, aparando 
arestas desnecessárias, de informações imprecisas ou de 
credibilidade questionável. Volta-se ao campo onde o universo 
limitado de informações com alta credibilidade e segurança possa 

ganhar destaque, juntamente com a análise aprofundada dos dados 
para a melhor atribuição em decisões. 
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A prisão sem muros de uma sociedade entorpecida 

pelo simulacro de felicidade 
 

Renata Floriano de Sousa 
 

 
I can't explain, you would not understand 

This is not how I am 

I have become comfortably numb 
 

Introdução – Quem é você? 
 
“Quem” é o pronome utilizado quando é preciso determinar a 

individualidade do sujeito perante a sociedade. Essa é a pergunta de 
preenchimento de todo documento, da certidão de nascimento até o 
atestado de óbito, bem como de todos os formulários, os contratos, 
as fichas cadastrais, as pesquisas e também dos testes que iremos 
preencher ao longo da vida. Aliás, a confirmação da própria 
existência concretiza-se pela individualização do sujeito perante o 
sistema que passa a reconhecê-lo primeiramente através do nome 
em seu registro social. Entretanto, na sociedade atual, já não é mais 

suficiente afirmar-se apenas pelo próprio nome tal como consta nos 
registros oficiais do Estado.  

Na época atual, o conhecimento da nossa existência não fica 
mais restrito ao governo e ao nosso meio social físico. Criamos a 
internet e, através dela, desenvolvemos e proliferamos as redes 
sociais. Este novo meio de comunicação, que atualmente é a soma 

dos anteriores, encontrou o seu grande aliado no sistema econômico 
vigente. Com a promessa de aproximar pessoas, seus usuários 
foram gradativamente convertidos em consumidores, ao mesmo 
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tempo em que foram transformados em mercadoria. A proposta 
deixou de ser apenas promover a conectividade, para que fosse 

adicionada de maneira sutil a promoção da individualidade. A 
superexposição proposta por esse novo sistema de comunicação é a 
condição necessária para a participação das redes sociais, 
permitindo que os usuários forneçam por vontade própria seus 

dados pessoais, sua rotina, suas peculiaridades e exponham a 
própria imagem em troca de afirmação e de aceitação da própria 
individualidade como sujeito participante e validado pela 
comunidade virtual. Esse processo desenvolvido através das redes 
sociais, de acordo com Bauman, foi fundamental para transformar 
seus usuários, que na realidade são consumidores, em mercadoria 
vendável dentro do que ele denomina a sociedade de consumidores: 

 
Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito 

sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura 
sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de 
maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma 

mercadoria vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior 
parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, 
concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e 

permanecer, uma mercadoria vendável.1  
 

Desse modo, a atual afirmação da identidade perpassa pela 
identidade digital do sujeito que cria seu portfólio pessoal através da 
própria exposição nas redes sociais, permitindo que outras pessoas 
acompanhem e julguem a sua vida de acordo com suas postagens 

nas redes sociais. Assim, através da exposição nas redes, é permitido 
que o indivíduo se exponha facilitando a livre associação da própria 
figura com produtos, figuras políticas, preferências culturais e 
práticas éticas, auxiliando-o na formação da própria identidade 
pessoal perante a comunidade virtual.   

                                                            
1 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadorias. Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 20. 
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Outro aspecto importante, no tocante à identidade do 
indivíduo, é o modo como este apresenta-se nas redes sociais e o 

modo como este tem seu comportamento afetado por ela. 
Curiosamente, apesar das redes sociais terem se tornado ambientes 
propícios para o encontro de pessoas fora do seu círculo social mais 
imediato, é esse mesmo dispositivo que tem fortalecido ideias de 

uniformidade entre as pessoas. Esse ambiente é socialmente aceito 
por uma bolha social e passa por uma série de condições, que devem 
necessariamente ser satisfeitas por seus usuários, tais como: ter 
determinada opinião política, ter visitado determinados lugares, ter 
assistido à série da vez, comprar determinado produto de tal marca, 
etc. Transpondo a teoria de Byung-Chul Han2 para as redes sociais 
e demais dispositivos de propagação de modos de viver, as 

características da sociedade atual conduzem os sujeitos a apresentar 
um determinado comportamento característico da própria bolha 
social, a qual se forma pela junção dos iguais, anulando a própria 
individualidade e a possibilidade da vivência de uma dialética da 
negatividade pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. 
Na percepção do filósofo sul-coreano3, o excesso de igualdade forma 
um exagero de positividade, que inibe a liberdade dos sujeitos, 
limitando-os a um ambiente promovido pela superprodução, pelo 
superdesempenho e pela supercomunicação. Nessas condições, são 
eliminadas as possibilidades de alteridade e estranheza, impedindo 
o sujeito de estabelecer condições que o possibilitem de transpor os 
limites desses espaços pré-definidos por aquilo que Byung-Chul Han 

chama de violência da positividade: 
 

A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. 
Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e 

pacificada. Por isso ela é mais invisível que uma violência viral. 
Habita o espaço livre de negatividade do igual, onde não se dá 

                                                            
2 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015. 

3 Ibidem, p. 10. 
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nenhuma polarização entre inimigo e amigo, interior e exterior 

entre próprio e estranho.4 
 

Dessa forma, a violência da positividade fornece as condições 
favoráveis para a disseminação da violência neural oriunda do 
excesso de igualdade. Na teoria do filósofo sul-coreano exposta na 
Sociedade do Cansaço, enfermidades neurais, como a depressão nos 

dias atuais, deixam de ser reflexo exclusivo de uma “singularidade 
ou alteridade hostil ao sistema” para tornarem-se também 
consequência do “excesso de positividade”5. Logo, as noções atuais 
de identidade não indicam mais o reconhecimento da 
individualidade perante a sociedade; mas, sim, de pertencimento a 
um ambiente no qual se é identificado pela performance dentro da 
sociedade de consumo, num sistema que impossibilita os sujeitos a 

confrontar a alteridade e a estranheza, eliminando assim a 
possibilidade da dialética da negatividade. 

 
Do que você gosta? 

 
Existem muitos meios de conduzir as pessoas a consumirem 

determinados produtos ou a comportarem-se de determinadas 
formas; contudo, dada essa grande quantidade de meios, vamos 
focar nas redes sociais. 

As redes sociais, quando combinadas com outros sistemas de 
conexão, como por exemplo sites de busca, viabilizam a geração, 

através de seus algoritmos, de estruturas capazes de definir o 
indivíduo em suas preferências por meio de seu rastro digital. Desse 
modo, observa-se que cada vez mais a identidade digital está ligada 
com aquilo que o usuário consome ou deixa de consumir quando 

está online. A conjunção de todas as informações contidas no rastro 
digital, deixada por uma pessoa nas suas redes sociais, nos sites de 

                                                            
4 Ibidem, p. 12. 

5 Ibidem, p. 7. 



Renata Floriano de Sousa | 269 
 

busca ou até mesmo na permissão de acesso aos dados pessoais 
concedidos nos programas e aplicativos instalados em seus 

dispositivos eletrônicos, contribui para a formação do próprio dossiê 
digital. Palfrey e Gasser alertam sobre as consequências dessa 
superexposição ao afirmarem que “o principal custo desse progresso 
para uma maior facilidade de acesso, eficiência e produtividade via 

tecnologias digitais conectadas à rede é que os indivíduos estão 
perdendo o controle desses dossiês”6. 

Um caso famoso relacionado com o uso desses dossiês é o 
escândalo envolvendo a rede social Facebook, a empresa de análise 
de big data Cambridge Analytica e a eleição de Donald Trump para 
a presidência dos EUA em 2016.  Considerado o maior escândalo de 
vazamento de dados desde WikiLeaks, o esquema envolvendo o uso 

de dados coletados sobre os usuários do Facebook, estabelecendo 
seus perfis a fim de usar essas informações para direcionar essas 
pessoas dentro da campanha política de Donald Trump. Mais do que 
revelar a estratégia de campanha do mencionado político, a 
denúncia desse escândalo trouxe à tona questões importantes 
relativas à privacidade dos usuários de redes sociais e à venda dos 
dossiês gerados a partir do rastro desses usuários para empresas 
privadas e organizações políticas. Essa situação levantou questões 
sobre o quanto o comportamento desses usuários poderia ser 
afetado por estratégias de marketing que usassem das informações 
geradas por esses dossiês pessoais.  

No prólogo da obra Una ética para Big data: Introducción a la 

gestión ética de datos massivos7, a autora Rosa Fernández 
demonstra toda a preocupação oriunda dos possíveis usos das 
informações contidas na big data e suas implicações éticas. Na 
opinião da autora, a análise de dados de big data, quando orientado 

ao bem comum, pode ser um instrumento poderoso para a solução 

                                                            
6 PALFREY, Jonh; URS, Gasser. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos 
digitais. Trad.Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 51. 

7 FERNÁNDEZ, Rosa Colmenarejo. Una ética para Big data: Introducción a la gestión ética de datos 
massivos. Barcelona: Editorial UOC, 2017, n.p. 
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de problemas como a pobreza. Entretanto, Fernández também 
pondera que o uso não ético desse sistema pode acarretar 

consequências terríveis em várias escalas.  
Trazendo o problema dos dossiês gerados pelos rastros 

digitais para uma escala individual, podemos pensar como análises 
de big data podem afetar o comportamento do usuário nas redes 

sociais. O usuário que consome seus produtos via internet, tendo 
seus dados coletados, torna-se produto que pode ser vendido pelas 
empresas coletoras para quem tiver interesse no uso de tais 
informações. Somadas as questões relacionadas com as vendas dos 
dossiês adquiridos via big data e o próprio comportamento 
direcionado dos usuários dentro das redes sociais, caminha-se para 
um ambiente totalmente orientado a diminuir ao máximo a 

possibilidade de liberdade desses sujeitos. Temos, então, o que 
Bauman define como sociedade de consumidores: 

 
Os encontros dos potenciais consumidores com os potenciais 

objetos de consumo tendem a se tornar as principais unidades na 
rede peculiar de interações humanas conhecida, de maneira 
abreviada, como “sociedade de consumidores”. Ou melhor, o 

ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade de 
consumidores” se distingue por uma reconstrução das relações 

humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre os 
consumidores e os objetos de consumo.8 
 

Uma sociedade de consumidores que se torna cada vez mais 
cercada de positividade conduzindo seus consumidores, outrora 

sujeitos, a cumprir a rotina de apropriar-se de produtos e seus 
conceitos, para em seguida usá-los e descartá-los. Como que 
repetindo os moldes dos rituais ancestrais de consumação do 
sacrifício, Turcke, na sua versão mais atualizada, adaptadas às redes 
sociais, coloca os usuários como “a comunidade que faz a oferenda, 

                                                            
8 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadorias, op. cit., p. 19. 
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a vítima ofertada e o destinatário a quem é ofertada”9. Ou seja, do 
antigo ritual de sacrifício praticado pelas antigas religiões, ficou a 

prática de oferecer o melhor exemplar (o mais perfeito) para ser 
consumido e transformado em restos. No desfecho, os resíduos são 
descartados. Assim, ao final do ritual, os restos do sacrifício 
apodrecem, virando lixo. Consequentemente, consome-se o 

sagrado, o perfeito e transforma-se em lixo tudo o que não puder 
ser absorvido pelo sistema. De maneira que, aquilo que restar de 
todo esse ritual de sacrifício praticado pela sociedade de 
consumidores, será o próprio usuário consumido à exaustão, 
entregue às margens, quando não submerso na depressão. 

 
Qual o seu problema? 

 
A depressão, e outras enfermidades psíquicas, resulta, nesse 

caso, do esgotamento total do sujeito consumido pelo ritual de 
sacrifício engendrado pela sociedade de consumidores, da qual faz 
parte. Neste processo, em que ao mesmo tempo assume todos os 
papeis atuantes de um sacrifício ritual, o sujeito torna-se vítima e 
sacerdote da imolação da qual é conduzido a realizar. Envolto dentro 
da aura da completa positividade, o sujeito é impelido a tornar-se o 
melhor dos exemplares a fim de entregar-se como oferenda. Os 
demais usuários da rede social estão no mesmo processo enquanto 
que, ao mesmo tempo, são devoradores dessa oblação. 

O resultado da busca por tornar-se o melhor exemplar, aquele 

digno de sacrifício para saciar a vontade dos deuses, que nesse caso 
foi substituído pela sociedade, pode estar localizado naquilo que 
Byung-Chul Han identifica como pertencente à sociedade de 
desempenho na sua interpretação da análise feita por Alain 

Ehrenberg: 
 

                                                            
9 TÜRCKE, Christoph. Hiperativos: abaixo a cultura do déficit de atenção. Trad. José Pedro Antunes. 
São Paulo: Paz e Terra, 2016, p. 21. 
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O homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si 

mesmo e, quiçá deliberadamente, sem qualquer coação estranha. 
É agressor e vítima ao mesmo tempo. [...] O depressivo é o inválido 
dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma 

sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela 
humanidade que está em guerra consigo mesma.10  
 

Logo, o adoecimento proveniente dessa sociedade de 
desempenho é o resultado das circunstâncias que impelem o sujeito 
a uma autoexploração para além do limite. Nesta situação, o sujeito 
procurando torna-se o melhor entre os melhores, busca 
desempenhar sempre a melhor performance imposta pela 
positividade, a fim de consumir e deixar-se ser consumido dentro da 
comunidade da qual luta constantemente para fazer parte. O 
processo que alimenta esse sujeito, a seguir participando dos 

processos envolvidos no próprio ritual sacrificial, é movido pelo ego 
do mesmo. Uma vez que ao assumir a faceta de animal laborans pós-
moderno, na atualização de Byung-Chul Han da teoria de Arendt, 
constitui-se de um ser “provido por ego ao ponto de quase dilacerar-
se. Ele pode tudo, menos ser passivo. É hiperativo e 
hiperneurótico”11. Ao passo que, ao final de todo esse processo, o que 
resta é um sujeito exaurido por sua constante tentativa de adequar-

se àquilo que foi estabelecido como meta de vida.  
Para Maria Rita Kehl, em O tempo e o cão: a atualidade das 

depressões, a “depressão é o nome contemporâneo para os 
sofrimentos decorrentes da perda do lugar dos sujeitos junto à 

versão imaginária do Outro”12. Ou seja, na interpretação dessa 
psicanalista, a depressão, enquanto fenômeno social, está ligada ao 
modo como os sujeitos são expostos às expectativas projetadas, por 
eles mesmos, com relação ao que o Outro espera deles. Algo que Kehl 
entende como uma situação espantosa, uma vez que na 

                                                            
10 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 16. 

11 Ibidem, p. 23. 

12 KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 48. 
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interpretação dela “vivemos em uma sociedade que parece ser 
essencialmente antidepressiva, tanto no que se refere à promoção 

de estilos de vida e ideias ligadas ao prazer, à alegria e ao cultivo da 
saúde quanto à oferta de novos medicamentos para o combate das 
depressões”13. Argumento esse que nos remete à ideia de violência 
da positividade de Byung-Chul Han, já mencionada.  

Assim, na esperança de suprir a expectativa que o sujeito, 
usuário das redes sociais, tem de si mesmo e daquilo que acredita 
que o Outro espera dele, ele coloca-se em uma situação de 
interdependência. Nesse caso, Bauman defende que a subjetividade 
desse sujeito, dentro de uma sociedade de consumidores será 
convertida em mais uma forma de fetichismo na mercadoria. 
Segundo Bauman, a subjetividade fetichista é caracterizada por sua 

dinâmica de “comprar e vender os símbolos empregados na 
construção da identidade – a expressão supostamente pública do 
‘self’ que na verdade é o ‘simulacro’ de Jean Baudrillard”14. Portanto, 
aquilo que Bauman compreende como a subjetividade fetichista 
corresponde à ideia de que dentro da sociedade de consumo é 
necessário cumprir o ritual de sacrifício autoimposto. Nessa 
conformidade, serão enquadrados dentro da depressão todos os que 
estiverem exauridos pelos processos de satisfação da sociedade do 
consumo, movidos pela ideia de alta performance a satisfazer as 
expectativas tanto do Outro sobre eles, quanto deles sobre eles 
mesmos. Logo, serão considerados problemáticos aqueles que forem 
consumidos por esses processos e também aqueles que se negaram 

a participar do sacrifício ritual.  
  

Nós temos a solução 
 

O sistema, da forma como foi pensado, está tão bem 
desenhado que os restos do ritual sacrificial são reaproveitados e 

                                                            
13 Ibidem, pp. 50-51. 

14 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadorias, op. cit., p. 23. 
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reconduzidos de volta ao sistema. A doença resultante do processo 
que o sujeito passou dentro da sociedade de consumo serve para 

reconduzir seus restos de volta para que este seja consumido até que 
dele não reste mais nada. O sistema sempre criará soluções para os 
problemas que ele mesmo gera, essa é a sua forma de manter-se 
funcionando, apesar de qualquer possível falha. Aquilo que é visto 

como modo de classificação de pessoas dentro do sistema, também 
pode ser interpretado como “uma rede de poder, conhecimento e 
capital determinando onde e como diferentes fluidos, tecidos, órgãos 
e corpos circulam, criando diferenças juntamente com gênero, sexo, 
raça, deficiência e posições de classe”15.  

Aquele que tenta ficar fora do alcance do sistema é por ele 
reconduzido de volta ao caminho do ciclo de consumo. Mantendo o 

foco na questão das redes sociais, através de seus algoritmos, o 
usuário é conduzido a procurar soluções para seus problemas 
dentro do próprio sistema que o dilacera. A falta de autoestima 
gerada pela competição de aparências dentro da competitividade 
normativa é corrigida pelo aplicativo de tratamento de imagem 
capaz de modificar a aparência do usuário conforme os padrões de 
beleza vigente. O desejo de realizar determinada viagem vem da 
interação com outros usuários da rede social; da mesma maneira 
que, pela rede, chega-se até a propaganda da empresa de turismo 
que lucra com a satisfação desse anseio. O modo como se deseja, 
como se adquire os desejos e de como se sente em relação a eles, 
tudo isso pode ser manipulado dentro da esfera das redes sociais. 

Tudo isso é garantido pela interação e a participação dos usuários 
nas redes sociais que são guiados pelos algoritmos a encontrarem a 
solução dos seus problemas.  

Para aqueles problemas causados pelo vazio de uma 

existência baseada em cumprir os rituais sociais, encontramos 
soluções distribuídas pela indústria farmacêutica. Capazes de mover 

                                                            
15 PRECIADO, B. Paul. Testo Junkie: Sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica. Trad. Maria 
Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1 Edições, 2018, p. 178. 
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quantias exorbitantes de dinheiro, financiando pesquisas que 
resultarão na venda de mais pílulas para viver melhor, a indústria 

farmacêutica lucra massivamente com a epidemia de adoecimento 
psíquico em que a população se encontra. Na obra Medicamentos 
mortais e crime organizado: como a indústria farmacêutica 
corrompeu a assistência médica, Peter Gøtzsche procura 

demonstrar como essa indústria se alimenta vendendo a solução 
para as doenças que ela mesma cria. Muito além de apenas invalidar 
a indústria farmacêutica como fonte para o tratamento real das 
doenças psíquicas que afetam a sociedade, ou de ignorar esses 
fenômenos em seu sofrimento real sentido por aqueles que padecem 
dessas doenças, a contribuição de Gøtzsche abre outras perspectivas 
acerca dessas questões.  

Primeiro, é preciso avaliar o modo como os transtornos 
psíquicos são dispostos nas versões do DSM, as pesquisas que são 
feitas para desenvolver medicamentos para essas doenças e a 
maneira como isso afeta o mercado farmacêutico. Os exemplos 
apresentados por Gøtzsche, em Medicamentos mortais, 
demonstram como os lucros obtidos pela indústria farmacêutica 
estão intimamente ligados com o modo como as doenças são 
dispostas no DSM e apresentadas para a sociedade em geral. Nesse 
quesito, Gøtzsche sugere que “as agências reguladoras de 
medicamentos deveriam, portanto, não apenas avaliar 
medicamentos novos, mas também supervisionar as ‘doenças’ que 
estão sendo criadas”16.  

Outra medida segundo Gøtzsche, seria combater a 
propaganda massiva que faz com que tantos diagnósticos quanto 
receitas sejam distribuídos tão facilmente pelos psiquiatras que 
substituem tratamentos por medicação. De acordo com ele, “com 

uma abordagem diagnóstica como essa, é mais fácil compreender 
por que a taxa de depressão na população aumentou mil vezes desde 

                                                            
16 GØTZSCHE, Peter C. Medicamentos mortais e Crime organizado: Como a indústria farmacêutica 
corrompeu a assistência médica. Trad. Ananyr Porto Fajardo. Porto Alegre: Bookman, 2016, p. 186. 
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os dias em que não tínhamos medicamentos antidepressivos”17. Ou 
seja, para além das medicações desenvolvidas e toda a 

responsabilidade da indústria farmacêutica envolvida nesse 
processo, há também a responsabilidade dos profissionais de 
psiquiatria, que preferem substituir as terapias pelas medicações ao 
invés de alinhá-las pelo benefício do paciente.  

Outro grande problema que surge em todo esse cenário é o 
modo como os transtornos psiquiátricos são romantizados pela 
mídia em geral. Desde a introdução da ideia de que os personagens 
do desenho infantil Winnie the Pooh são portadores de transtornos 
psiquiátricos até a produção de conteúdos culturais voltados ao 
público adolescente, pode-se ver que muitas vezes se romantiza e 
banaliza o adoecimento psíquico. Embora, numa via positiva, a 

divulgação de tais conteúdos colabore para a inclusão das pessoas 
portadoras desses transtornos na sociedade; na via negativa, esse 
tipo de romantização banaliza essas doenças, assim como o 
tratamento adequado das mesmas. De modo que, essa romantização 
serve muito bem ao sistema que através desse tipo de narrativa 
impede a pessoa afetada de ver a real raiz do seu problema: o modo 
como está sendo feita a sua interação com a sociedade. 

 
Considerações finais 

 
Através da estrutura construída através dos tópicos “Quem é 

você?”, “Do que você gosta?”, “Qual o seu problema?” e “Nós temos 

a solução” buscamos desenvolver ao longo desse trabalho as causas 
e consequências da depressão como um fenômeno social. Longe de 
tentar esgotar completamente o assunto, ou até mesmo ignorar as 
outras causas dessa enfermidade, esse trabalho buscou demonstrar 

as causas da depressão dentro das atuais condições sociais geradas 
por uma sociedade altamente voltada para o consumo e sufocada 
pela violência da positividade. O que buscamos demonstrar ao longo 

                                                            
17 Ibidem, p. 188. 
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dessa proposta foi o modo como os indivíduos são aprisionados e 
condenados a essa prisão sem muros criada pelo sistema que os 

engana com um simulacro de felicidade impedindo-os de buscar 
tratamento e, por conseguinte, libertação.  

A narrativa presente ao longo desse texto fala das 
consequências de um sistema social e econômico que serve às 

grandes corporações que se alimentam da subjetividade do sujeito 
que, incapaz de livrar-se desses mecanismos de domínio, assimila-
os como modo de viver. Numa sociedade voltada para o consumo e 
a performance como meios de perpetuar os rituais de sacrifícios, 
escolhemos as redes socias como meio de demonstrar os tipos de 
interações doentias que conduzem os indivíduos a se resignar a esse 
sistema. Dessa forma, demonstramos como a participação no meio 

virtual contribui para a formação da nova identidade desses sujeitos, 
para a formação do seus gostos, interesses e desejos e modo como 
tudo isso pode ser usado contra eles.  

O sujeito depressivo, de acordo com essa estrutura, é o resto 
daquilo que foi sacrificado e entregue aos deuses pós-modernos (o 
mercado, a opinião pública) que representam essencialmente o 
Outro, ou a sua projeção das expectativas do segundo sobre o 
primeiro. E ao fim, descobrimos que mesmo os restos não são 
desperdiçados por essa sociedade que só se sacia consumindo 
completamente o sujeito, concedendo os lucros sobre tais intentos 
às grandes corporações.  

Seguindo o percurso argumentativo exposto nesse texto, 

constatamos que a depressão enquanto fenômeno social reporta-se 
ao atual sistema econômico e político, o qual, gradativamente, 
controla mais os indivíduos, restringindo cada vez mais a sua 
liberdade. A grande sacada da atualização desse sistema é controlar 

as pessoas com a sua permissão e participação ativa, e não somente 
através da punição de outrora. Ou seja, não há mais muros na 
prisão, não está mais claro se somos de fatos livres ou se somos 
previamente determinados. O que é certo é que, nesse cenário, a 
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depressão surge como o grande sintoma de uma sociedade 
entorpecida que não consegue se tratar. 
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