O presente livro reúne as palestras e comunicações realizadas do I Colóquio de
Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, realizado
nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 na PUCRS, em Porto Alegre. Em dois dias de
intenso trabalho, o Colóquio teve por objetivo mobilizar a comunidade acadêmica,
através da apresentação de trabalhos e do resultado de pesquisas, em nível de
graduação e de pós-graduação, em diversas áreas de diálogo com a psicanálise,
como a psicopatologia, a linguagem, a política, o neoliberalismo, a arte e o malestar contemporâneo.
O fio condutor dos debates foi o tema das psicopatologias contemporâneas, as
quais, notadamente, como mostraram os trabalhos dos pesquisadores, estão
relacionadas com a atomização social, a exigência de desempenho, a
performatividade individualista e o colapso na contemporaneidade das estruturas
e narrativas que baseavam a formação da identidade. A compreensão dos altos
índices percentuais da população acometida por esses modos de sofrimento exige
uma perspectiva multidimensional, que coloque em questão a singularidade do
adoecimento e o seu atravessamento social, a sua gênese e a sua perpetuação.
Nesse sentido, através do questionamento sobre o pensar e suas condições de
possibilidade, a filosofia oferece o solo para os diferentes encontros e debates em
torno do tema da psicopolítica e das patologias contemporâneas.
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Apresentação
https://doi.org/10.36592/9786587424026-0

O presente livro reúne as palestras e comunicações realizadas no 1º Colóquio
de Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, realizado
nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 na PUCRS, em Porto Alegre. Em dois dias de
intenso trabalho, o Colóquio teve por objetivo mobilizar a comunidade acadêmica,
através de palestras e comunicações em diversas áreas de diálogo com a psicanálise,
como a psicopatologia, a linguagem, a política, o neoliberalismo, a arte e o mal-estar
contemporâneo.
O fio condutor dos debates foi o tema das psicopatologias contemporâneas, as
quais, notadamente, como mostraram os trabalhos dos pesquisadores, estão
relacionadas

com

a

atomização

social,

a

exigência

de

desempenho,

a

performatividade individualista e o colapso das estruturas e narrativas que baseavam
a formação da identidade no mundo contemporâneo. A compreensão dos altos
índices percentuais da população acometida por esses modos de sofrimento exige
uma perspectiva multidimensional, que coloque em questão a singularidade do
adoecimento e o seu atravessamento social, a sua gênese e a sua perpetuação. Nesse
sentido, através do questionamento sobre o pensar e suas condições de possibilidade,
a filosofia oferece o solo para os diferentes encontros e debates em torno do tema da
psicopolítica e das patologias contemporâneas.
As palestras, mesas-redondas e comunicações, que agora o público tem acesso
no formato de texto, apresentaram importantes perspectivas sobre os modos de
sofrer na contemporaneidade através de uma tessitura interdisciplinar. É por esse
caminho que nos parece possível trilhar a investigação sobre o diagnóstico de nosso
tempo, ao mesmo tempo em que são colocados em questão os alicerces de um
possível diálogo entre a filosofia e a psicanálise.
O evento foi realizado na Escola de Humanidades da PUCRS e organizado
através do Programa de Pós-graduação em Filosofia. A realização do evento teve o
auxílio da PUCRS Online e a publicação do livro contou com o financiamento do
Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), aos quais deixamos registrado o
nosso reconhecido agradecimento. A extensão das contribuições enviadas levou-nos
a optar pela publicação do livro em dois volumes.
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Desejamos que a publicação deste livro possa inspirar a continuidade das
pesquisas e investigações sobre Filosofia e Psicanálise em seus esforços de busca por
diagnósticos das tensões de nosso tecido social e apontamentos de alternativas para
transformações substanciais em nossos modos de ser, sentir e nos relacionar.
Orgs.
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Brandon Jahel da Rosa2
Cristian Marques3
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1. Avatares da Psicopatologia na Era da Biopolítica

https://doi.org/10.36592/9786587424026-1

Oswaldo Giacoia Junior1

No capítulo de abertura de seu livro intitulado A Sociedade do Cansaço, o
ﬁlósofo Byung-Chul Han (1959 –; Universität der Künste Berlin [UdK]) dá início às
suas considerações sobre violência neuronal com uma frese que faz lembrar de perto
os trabalhos arqueo-genealógicos de Michel Foucault: cada época tem suas
enfermidades cardinais2. Para o pensador sul coreano, assim como para o filósofo
francês, cada época tem suas enfermidades cardinais. Byung-Chul Han empreende
uma análise patológica das estruturas psíquicas subjacentes às enfermidades
mentais características do século XXI. As arqueo-genealogias de Michel Foucault
reconstituem a trama de relações que vinculam regimes de verdade e técnicas de
poder de poder impregnadas em práticas sócio-políticas da sociedade ocidental
moderna. Seus principais domínios de objetos foram, como é notório, a loucura, as
disciplinas e o dispositivo da sexualidade.
Cada época da história é marcada, então, pelas patologias características que
definem um certo perfil nosológico. Em Foucault, as diferentesgenealogias: da
loucura, da psiquiatria, as instituições disciplinares e penais, da sexualidade e das
práticas de confissão,são sobretudo descrições de sistemas ou regimes de verdade:
“Tratar-se-ia da genealogia de regimes veridicionais, isto é, da analise da constituição
de certo direito da verdade a partir de uma situação de direito, com a relação de
direito/verdade encontrando sua manifestação privilegiada no discurso, o discurso
em que se formula o direito e em que se formula o que pode ser verdadeiro ou falso;
de fato, o regime de veridição nãoé uma certa lei da verdade, [mas sim] o conjunto
das regras que permitem estabelecer, a propósito de um discurso dado, quais

Departamento de Filosofia – IFCH-Unicamp. E-mail: ogiacoia@hotmail.com.
HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft. Berlin: Matthes & Seitz, 2010, p. 05.
Cansaço. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis; RJ: Vozes, 2015, p. 07.
1

2

Sociedade do
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enunciados poderão ser caracterizados, nele, como verdadeiros ou falsos”3.
Em A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han leva a efeito um tipo diferente
de genealogia, ainda que a mesma guarde estreita relação com a obra de Michel
Foucault; o trabalho de Han auto-define-se como uma investigação patológica. Sob
esta égide, a Sociedade do Cansaço examina e explica a gênese da configuração de
uma

sociedade

tecnologicamente

avançada,

que

tornou-se

integralmente

transparente, em virtude do desaparecimento de toda forma de estranheza,
negatividade, de opacidade e exterioridade, características das assim chamadas
sociedades imunológicas. Estas, como as sociedades dos séculos XIX e XX, têm na
alteridade, na adversidade do outro, um elemento negativo e externo, cuja dinâmica
funciona como princípio dialético de constituição.O vírus apresenta-se como sua
figura modelar, razão pela qual tais sociedades são denominadas por Han de
sociedades imunológicas.
Nelas a presença de outro – do inimigo ou do corpo estranho - é constitutiva
do Si-Próprio; a alteridade é aquela diferença que deve ser eliminada como uma
ameaça ou perigo, e a defesa contra o mesmo tem como modelo o tratamento dado às
doenças infecciosas. A infecção é o paradigma das épocas bacteriais ou virais – cujo
grande exemplo é o século XX -, e a tecnologia imunológica pressupõe uma clara e
inequívoca divisão e distinção entre o dentro e o fora, o amigo e o inimigo, o próprio
(mesmo, igual) e o outro, o ataque e a defesa.
De acordo com esse paradigma – que funciona tanto no nível da autocompreensão como da ação política -, o outro (o estranho) deve ser parcialmente
assimilado, como dispositivo tático no combate à ameaça externa, que o outro
constitui e representa (é o caso clássico da vacinação, que inocula e assimila no corpo
próprio (o mesmo) fragmentos do elemento hostil (o outro) que a imunização deve
tornar inócuo e anódino, e mobiliza como meio eficaz de combate. O paradigma não
se limita ao domínio da biologia, senão que constitui um dispositivo de tecnologia
social, um meio de reação e eliminação do elemento opaco e estranho. O sucesso dos
antibióticos constitui uma atestação do modelo, pois com eles os espectros mais
inquietantes do século passado, como as pandemias, foram exitosamente conjurados.
Que o fantasma do outro político tenha também sido tratado segundo o esquema da
FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica.Trad. Eduardo Brandão.São Paulo: Martins Fontes,
2008, p. 49.
3
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eliminação é uma facticidade trágica, uma aberração histórica que mal pode ser
exagerada.
Não é mais a negatividade, porém, o princípio dialético de constituição e
funcionamento da sociedade hightech do século XXI, de acordo com a patologia
histórica de Byung-Chul Han. Se o século passado foi bacterial, as enfermidades do
século XXI são aquelas de uma época neural, marcada pelo desaparecimento de toda
alteridade e estranheza. As patologias do nosso século não derivam da negatividade
do outro - elas não são, nesse sentido, infecções pela alteridade -, senão que se
originam de um excesso de positividade, de uma saturação pelo mesmo, da qual as
diferentes modalidades de infarto constituem a modalidade mais geral de expressão.
Hoje em dia, porém, no lugar da alteridade ingressa a Diferença, que não provoca
nenhuma reação imunológica; este é o ponto de vista geral de Han.
A diferença pós-imunológica, sim, pós-moderna, não torna mais doente. No
patamar pós-imunológico encontra-se o Igual (das Gleiche)” 4 . Se há ainda uma
dialética na era pós-bacterial, que é a nossa, esta é a dialética da positividade e do
excesso; as enfermidades pós-modernase pós-imunológicas têm a forma de uma
intoxicação pelo Mesmo (das Gleiche), de uma desmesurada positividade que produz
sobrecarga, e faz adoecer pelo cansaço, esgotamento edesgaste.
Se no paradigma imunológico a defesa era assegurada pela exclusão ou
eliminação da diferença qualitativa, a reação não imunológica consiste em abreação
digestivo-neuronal, isto é, em recusa (Ablehnung) por esgotamento e exaustão,
sufocamento por um excesso, e tem como pressuposto a exigência de superprodução, de hiper-rendimento, hiper-atividade e hiper-comunicação.Este é o
quadro de uma violência neuronal, quese descarrega sobretudo em patologias
psíquicas que compõem a ‘nova paisagem das enfermidades’: a depressão, o
transtorno de déﬁcit de atenção com síndrome de hiper-atividade (TDAH), o
transtorno de personalidade limítrofe (TPL-Borderline), a síndromede burnout (SB),
mas também a hiper-neurose e a neurastenia, entre outras figuras.
Falar da saturação pelo Idêntico é delinear os contornos de um imperativo da
positividade oude uma positivação da violência, pois a violência neural não vem de
fora, mas do Mesmo eem sua positividade; a sociedade contemporânea tornou-se,
segundo Han, inteiramente transparente, já desapareceram as figuras da
4

HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft. Berlin: Matthes & Seitz, 2010, p. 07.
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negatividade, do outro, do diferente, de toda forma de opacidade. Uma positivação
totalitária

coloca-se

como

raiz

das

patologias

do

século

XXI,

que

são

caracteristicamente infartos, tanto psíquicos como sócio-políticos. “A violência
parte não apenas da negatividade, mas também da positividade, não somente do
outro, ou do estranho, mas também do igual (vom Gleichen). Baudrillard aponta
para essa violência da positividade, quando escreve: ‘Quem vive do Igual, morre pelo
Igual’. Baudrillard fala também da ‘gordura corporal de todos os sistemas atuais’, do
sistema de informação, de comunicação, de produção. Não há nenhuma reação
imune à gordura”.5
Han tem em vista um ‘totalitarismo do igual’, cuja consequência é uma
sociedade do ‘mau’ cansaço. Ele fala também de um ‘excesso de Igual’, de que não faz
parte negatividade alguma, e que, portanto, não opera mais nenhuma exclusão
propriamente dita, pois esta tem como pressuposto um espaço imunológico interno,
somente a partir do qual torna-se pensável uma eliminação autêntica, como a
bacteriológica, por exemplo; pois esta é uma reação independente de todo quantum,
já que é reação à qualitativa negatividade do outro. O sujeito imunológico, a partir de
sua interioridade, defende-se do e resiste ao outro, e, por causa disso, o elimina,
mesmo quando este se faz presente em pequena quantidade6.
Na era pós-imunológica, não é a diferença que adoece, mas o Mesmo, a
positividade, e no plano da sociedade e da política, já não é a alteridade exterior do
inimigo que constitui a alteridade ameaçadora, que desestabiliza. Assim, o próprio
terror, tanto quanto o imigrante ou o estrangeiro, foram interiorizados, tornaram-se
imanentes ao sistema, como os vírus de computador; eles são, portanto,
experimentados como carga, peso a ser processado e superado.
“A positivação do mundo permite o surgimento de novas formas de violência.
Elas não partem do Outro imunológico. Ao invés disso, elas são imanentes ao
sistema. Justamente sobra a base de sua imanência, elas não dizem respeito
(ansprechen) à defesa imunológica. Aquela violência neuronal, que leva aos infartos
psíquicos, é um terrorismo

da imanência. Este terrorismo diferencia-se

radicalmente daquele horror que parte do Estranho (vom Fremden) imunológico. A
medusa é bem o imunológico Outro em sua mais extrema intensificação. Ela exibe
uma alteridade radical, que não se pode contemplar sem perecer. Inversamente,
5
6

HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft, op. cit., p. 11.
Cf. HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft, op. cit., p. 11.
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violência neuronal subtrai-se a toda ótica imunológica, pois ela é sem negatividade. A
violência da positividade não é privativa, mas saturativa, não é exclusiva, mas
exaustiva. Por isso ela não é acessível a uma percepção imediata”.7
Esta violência de exaurimento por saturação, que abole toda negatividade é
uma potência de hiper-atividade em vista da máxima intensificação de todas as
performances: uma economia global de interesse e rendimentos, uma escalada
exponencial da produção, circulação e consumo em ritmo vertiginoso, que, no apogeu
de sua realização, toma a forma de uma sociedade do ‘mau cansaço’, de que o burn
out é a figura mais exemplar: um apagamento da subjetividade por exaustação
integral de suas forças; um cansaço consumptivo, que produz o apagamento do
sujeito por ele afetado.
Há no diagnóstico por Han da sociedade do ‘mau cansaço’ uma crítica velada e
indireta a toda assim chamada filosofia da diferença, de Jean-François Lyotard a
Jacques Deerrida, pois a dialética entre alteridade e diferença é constantemente
retomada por Han em sua análise da tirania da positividade. “Falta à diferença o
aguilhão da estranheza (Fremdheit), que desencadearia a vigorosa reação
imunológica. Também a estranheza se dilui em fórmula de consumo. O estranho cede
lugar ao exótico. O turista o percorre. O turista ou o consumidor não é mais nenhum
sujeito imunológico”8.
Esta violência da positividade não deixa espaço para um cansaço de natureza
diferente, para um do ócio produtivo, ou um ‘cansaço fundamental’, por exemplo,
que não é exaurimento do sujeito, mas abertura para o outro, e uma modalidade
enriquecedora de relação com o mundo e com as outras pessoas.Com esta figura,
Han tem em vista um ‘bom cansaço’, que não é aquele do eu esgotado, mas um
cansaço-nós, que abre para o mundo, e “reúne todas as formas da existência e de
convivência que desaparecem totalmente no empuxo de absolutização do ser ativo. O
‘cansaço fundamental’ é tudo menos um estado de esgotamento no qual nos sentimos
incapazes de fazer alguma coisa. Ele é apresentado, antes, como uma faculdade
especial. O cansaço fundamental inspira. Faz surgir o espírito”.9
Nele os homens e as coisas encontram-se unidos por meio de um amistoso e,
numa profunda cordialidade, que torna possível uma concepção de comunidade não
HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft, op. cit., p. 15.
HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft, op. cit., p. 07.
9 HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço, op. cit., p.73.
7

8

18 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

dependente de pertencimento nem de parentesco. Um tal cansaço permite o acesso a
uma atenção totalmente diferente, a percepção de formas lentas e duradouras, que se
subtraem à voragem rápida e breve hiperatenção.
Ao invés disso, a sociedade do ‘mau’ cansaço é um imenso, planetário,
complexo formado por sistemas de funcionalidade, que tem como condição de
existência a hiper-atuação, a ativação permanente dos mecanismos de atenção
superficial e difusa, com vistas à maximização de rendimentos e performances. Este
complexo maquinário, de que o computador é o ícone, fornece a chave hermenêutica
para a inteligibilidade até mesmo da vida, na medida em que esta passa a ser
identificada com função ou rendimento vital, e a patologia é compreendida como
disfunção sistêmica e esgotamento por sobrecarga.
O que chama a atenção em Sociedade do Cansaço não é apenas a brilhantismo
das análises e a lucidez das reflexões. Mas também o contraste acentuado entre a
exiguidade do volume e o prodigioso alcance dos objetivos teóricos – sim a inaudita
abrangência do espectro crítico visado por ele. Com efeito, Han empreende um
diálogo original e independente com clássicos como G.W.F. Hegel, Friedrich
Nietzsche, Hannah Arendt e Martin Heidegger. Mas no centro de seu alvo crítico
situa-se o nietzscheano-heideggerianismo francês, a saber, as obras de François
Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, entre
outros; mas também os trabalhos dos pensadores da biopolítica, como Giorgio
Agamben e Roberto Esposito, por exemplo.
Talvez à vista deste amplíssimo alvo estratégico, o termo diferença compareça
por vezes com destaque gráfico no texto de Byung-Chul Han ora analisado. Mas o que
mais surpreende é o conteúdo de uma nota de rodapé, na qual Han estende a
Heidegger a pointe crítica de sua análise patológica da sociedade pós-moderna. Na
passagem mencionada, Han sustenta que, ao recusar a figura do Igual (das Gleiche)
em prol da noção de O Mesmo (das Selbe): “o pensamento de Heidegger apresenta
um caráter imunológico. Assim, ele rechaça de maneira decidida o Igual (das
Gleiche), e opõe a ele o termo o Mesmo (das Selbe). Em contraposição ao Igual, o
Mesmo guarda ainda uma interioridade sobre a qual se apoia toda reação
imunitária”10. Com isso, o pensamento de Heidegger não teria ainda divisado o limiar
de uma era não-imunológica, ou seja, o umbral do nosso tempo atual.
10

HAN, Byung-Chul. Müdigkeitgesellschaft, op. cit., p. 07.
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Com isso, torna-se digno de nota que o mesmo filósofo que elabora um
diagnóstico tão penetrante da sociedade do cansaço, com base na patologia que
reconstitui as estruturas psíquicas das enfermidades não-imunológicas de nossos
dias, tenha-se permitido deixar fora de seu campo de visão pelo menos duas
dimensões teóricas que poderiam ser de inesgotável valor para o seu próprio
empreendimento filosófico. A essas duas dimensões – ou considerações críticas –
dedico a seguir duas observações restritivas ao trabalho de Byung-Chul Han.
Refiro-me, em primeiro lugar, ao complemento das análises que ganham
corpo na arqueo-genealogia da sociedade disciplinar e que, na obra de Michel
Foucault, articulam-se em seus estudos a respeito do nascimento da biopolítica. Para
fazer justiça a Han, cabe notar que ele também atenta, ao menos parcialmente, para
este aspecto, ao levar em conta os últimos desdobramentos das análises de Foucault:
“A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e
topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a
sociedade de desempenho. Também aquele conceito de ‘sociedade de controle’ não
dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita
negatividade”11.
De acordo Han, a sociedade do cansaço, à diferença da sociedade disciplinar
ou de controle, não produziria mais loucos e delinquentes, mas apenas depressivos e
fracassados. Daí decorreria, para o filósofo sul coreano, que “a sociedade disciplinar
de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a
sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito, entrou uma outra sociedade, a saber: uma
sociedade de academias de fitness, de prédios de escritórios, bancos, aeroportos,
shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a
sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes
não se chamam mais ‘sujeitos de obediência’, mas ‘sujeitos de desempenho e
produção’. São empresários de si mesmos12”.
Ora, como deixar de notar que a sociedade biopolítica, que engloba a
‘sociedade de controle’ prenunciada por Foucault em termos de relações de poder
que tomam a forma das tecnologias disciplinares e de regulamentação previdenciária
- e levam a termo uma gestão econômica e um programa de controle integral dos
corpos individuais e do corpo massivo da população, com vistas à extração de um
11
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máximo de utilidade e docilidade – pode muito bem corresponder ao modo de
organização e à dinâmica de funcionamento da sociedade do cansaço de que trata o
próprio Han?
É o que podemos depreender de textos nos quais Foucault demonstra que na
gênese da biopolítica encontra-se o projeto de organização de uma sociedade na qual
o exercício global do poder político funda-se nos princípios e exigências de uma
economia de mercado, que tem na empresa um de seus paradigmas de atuação. A
concorrência mercantil proporciona tanto um regime de veridição quanto um
princípio de limitação interna da ação governamental e de seu estilo. À gestão
biopolítica da vida corresponde uma tecnologia de governo no qual a sociedade
aparece como campo de aplicação de intervenções de política econômica, na qual a
própria sociedade é formalizada com base no modelo empresarial.
“Pois bem, é apreendendo essa rede continua e múltipla de relações entre a
população, o território e a riqueza, que se constituirá uma ciência que denominamos
‘economia política’, e, ao mesmo tempo, um tipo de intervenção característica do
governo, que vai ser a intervenção sobre o campo da economia e da população. Logo,
a passagem de uma arte de governar a uma ciência política, a passagem de um
regime dominado pelas estruturas da soberania a um regime dominado pelas
técnicas de governo faz-se no século XVIII em torno da população, e, por
consequência, em torno do nascimento da economia política”13.
Como não perceber, em face de textos como este, que o sucesso epocal do
neoliberalismo deve-se ao fato de ter assumido o desafio específico de regular as
intervenções do poder político com base nos ditames de uma economia de mercado e
as transformações exigidas por seus movimentos – portanto, uma economia política
que se comporta em relação ao poder não mais em termos de proibição e
negatividade, mas de exigência positiva de produção, performance e rendimento?
“A importância da teoria econômica - quero dizer, dessa teoria que foi
edificada no discurso dos economistas e se formou na cabeça deles -, a importância
dessa teoria da relação preço-valor vem precisamente do fato de que ela possibilita
que a teoria econômica indique uma coisa que agora vai ser fundamental: que o
mercado deve ser revelador de algo que é como uma verdade. Não, é claro, que os
preços sejam, em sentido estrito, verdadeiros, que haja preços verdadeiros e preços
FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo:
Martins Fontes, 2008, p. 143s.
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falsos, não é isso. Mas o que se descobre nesse momento, ao mesmo tempo na pratica
governamental e na reflexão dessa prática governamental, é que os preços, na medida
em que são conformes aos mecanismos naturais do mercado, vão constituir um
padrão de verdade que vai possibilitar discernir nas práticas governamentais as que
são corretas e as que são erradas”14.
Estamos, portanto, em face da gestação de uma sociedade que encontra na
empresa o seu paradigma. Nela todas as esferas de vida passam a assumir a forma
societária e corporativa cujo modelo normativo é empresarial – uma extensão que
termina por abranger, para além dos espaços privados, também a esfera pública.
Trata-se de “constituir uma trama social na qual as unidades de base teriam
precisamente a forma da empresa, porque o que é a propriedade privada, senão uma
empresa? O que é uma casa individual, senão uma empresa? O que é a gestão dessas
pequenas comunidades de vizinhança, senão outras formas de empresa? Em outras
palavras, trata-se de generalizar, difundindo-as e multiplicando-as na medida do
possível, as formas ‘empresa’ que não devem, justamente, ser concentradas na forma
nem das grandes empresas de escala nacional ou internacional, nem tampouco das
grandes empresas, do tipo do Estado. É essa multiplicação da forma ‘empresa’ no
interior do corpo social que constitui o escopo da política neoliberal. Trata-se de fazer
do mercado, da concorrência e, por conseguinte, da empresa o que poderíamos
chamar de poder enformador da sociedade”15.
Não se trata de pensar o poder em termos negativos, como a repressão ou o
interdito. O peso principal é deslocado do que Foucault denomina axiomática
jurídica, de restrições ou limitações impostas ao direito público, atinente à limitação
do poder estatal com base em direitos individuais e liberdades públicas, ou seja, em
prerrogativas jurídicas inalienáveis, que o soberano tem o poder de proteger e
garantir. Trata-se antes de uma concepção global de governo e ação governamental
que tem organizar a sociedade como campo de aplicação de intervenções de
governança, de uma "política de sociedade", de uma formalização baseada no modelo
empresarial, com as exigências próprias que lhe são próprias.
“A sociedade regulada com base no mercado em que pensam os neoliberais é
uma sociedade na qual o que deve constituir o princípio regulador não é tanto a troca
FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica. Trad. Eduardo Brandão.São Paulo: Martins
Fontes, 2008. p. 44s.
15 FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica, op. cit., p. 203.
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das mercadorias quanto os mecanismos da concorrência. São esses mecanismos que
devem ter o máximo de superfície e de espessura possível, que também devem
ocupar o maior volume possível na sociedade. Vale dizer que o que se procura obter
não é uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à
dinâmica concorrencial. Não uma sociedade de supermercado - uma sociedade
empresarial. O homo economicus que se quer reconstituir não é o homem da troca,
não é o homem consumidor, é o homem da empresa e da produção”16.
Gilles Deleuze, outro notório pensador da Diferença, que sobreviveu a
Foucault, retoma sua preocupação com a crítica do capitalismo, na configuração que
este adquire em nossos dias, a saber, como um exaustivo e planetário
empreendimento de transformação das pessoas. Tudo se passa como se nossas
sociedades estivessem a ponto de se transformar, ou melhor, estivessem deixando de
ser sociedades disciplinares e de regulamentação previdenciária, para adquirir,
pouco a pouco, uma configuração pronunciadamente controladora; não se trata mais
de individualizar, restringir por confinamento, sequestrar corpos, para torná-los
maximamente rentáveis em termos de forças e performances, senão que “estamos
entrando nas sociedades de controle, que funcionam não mais por confinamento
[não que os mesmos ainda não persistam], mas por controle contínuo e comunicação
instantânea”.17
De acordo com Deleuze, no apogeu da escalada planetária da tecnologia,
temos um novo capitalismo, um capitalismo da informática e da valorização dos
investimentos financeiros, dos serviços e do mercado acionário. Sob o império da
Nasdaq18, “as conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais
por formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por redução de
custos, por transformação do produto mais do que por especialização da produção”;
enfim, ele cria um homem que “não é mais o homem confinado, mas o homem
endividado”,19 que pode ser visto também como um irmão gêmeo do sujeito cansado.
Minha segunda frente de observação restritiva diz respeito a outro interlocutor
visado por Byung-Chul Han, a saber, Martin Heidegger. A crítica de Han a Heidegger
FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica, op. cit., p. 201.
DELEUZE, Gilles. Controle e Devir. In: Conversações. Trad. de Peter PálPelbart. São Paulo: Editora
34, 1992, p. 216.
18 NASDAQ. Stock Market (National Association of Securities Dealers Automated Quotations;
"Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas").
19 DELEUZE, Gilles. “Post-Scriptum sobre as sociedades de controle”. In: Conversações. Trad. de
Peter PálPelbart. SP: Editora 34, 1992, p. 224.
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já foi mencionada alguns parágrafos acima. E, no entanto, considero plausível que a
‘positivação do mundo’, o terrorismo da positividade, que dá origem às novas formas
de violência neuronal, também pode encontrar uma correspondência relevante no
que em Heidegger poderia ser caracterizado como uma pletora do ente: uma
superabundância de positividade que pode levar à devastação do planeta Terra por
excesso ou desmesura do sucesso alcançado por um modelo de produção, que
tornando tudo realizável, esgota o âmbito do possível. E é justamente este o cenário
que Heidegger discerne como o mais sinistro e inquietante dos nossos problemas e
patologias: a nova figura da tirania do Igual – a que corresponderia a visão
nietzscheana do eterno retorno do mesmo.
Para Heidegger, justamente, o mais assustador é que nessa configuração tudo
dá certo: a hiper-comunicação, o hiper-consenso, a hiper-produção, a hiper-cirulação
e o hiper-consumo, o espectro inquietante do Gestell como o esquema ontológico da
sociedade tecnologicamente hiper-desenvolvida, com sua disponibilização integral da
totalidade dos entes,inseridos no circuito infinitamente retro-alimentável da
produção, circulação, desgaste e consumo. O mais inquietante é a aparência de poder
fazer cessar todas as disfunções sistêmicas, pois afinal, no império da Pre-Sença,
todos os macro e micro problemas da humanidade parecem ter-se tornado
tecnologicamente resolúveis. Por isso, para Heidegger, talvez só venhamos a
compreender, algum dia, a essência da devastação justamente nos lugares em que
terra e os povos não foram afetados por efeitos negativos e destruidores de guerras,
catástrofes naturais ou cataclismos:
“Onde, portanto, o mundo resplandece no brilho da ascensão, das vantagens e
dos bens que proporcionam a felicidade, onde os direitos humanos são respeitados, e
a ordem civil burguesa é sustentada, sobretudo onde está garantido o aporte
provisional para a saturação permanente de um bem estar sem perturbação, de modo
que tudo é calculado e inserido no âmbito do útil aproveitável, e aí permanece. Onde
sobretudo o inútil (das Unnötige) inibe o curso dos dias, e traz consigo as temidas
horas vazias, nas quais o homem torna-se tedioso para si mesmo.”20
Vivemos um tempo em que todos os entes – inclusive o próprio homem –
tornaram-se integralmente positivos, isto é, elementos disponíveis, parcelas
calculáveis, num processo contínuo de produção e consumo (desgaste) de tudo o que
HEIDEGGER, Martin. Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager. In: Feldweg-Gespräche.
Gesamtausgabe, Band 77. Frankfurt/M: Vittorio Klostermann, 2007, p. 216.
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existe, cuja única estabilidade consiste na intensificação dos dispositivos de extração
ou produção, estocagem cumulativa, transformação, distribuição e comutação, numa
dinâmica na qual homens e coisas perdem a essência em que repousam, não podem
mais conciliar-se com aquilo que são, e passam a ser tragadas na voragem
devastadora do desgaste dos materiais.
A malignidade desse desgaste alcança seu ponto extremo precisamente na
aparência enganadora de seu oposto, a saber: “quando ela se instalou na aparência
irrefletida de um estado do mundo assegurado para colocar diante do homem, como
meta suprema de sua existência um standard de vida satisfatório, cuja efetivação tem
de ser garantida.” 21 A garantia de realização desse pretenso ideal de bem-estar,
prosperidade, segurança e conforto parece ter como condição um estado de paz
consolidada. No entanto, o que efetivamente ocorre é que, em nosso tempo, até
mesmo a paz transmudou-se em perpetuação da guerra por meio da política, a
própria paz constitui uma peça integrante da dinâmica compulsória da devastação.
Essa pletora dos entes pode bem corresponder ao terrorismo da positividade;
mas também a um delírio de onipotência, que se alimenta da fé inabalável na eficácia
de seus próprios recursos. E, no entanto, mesmo com a imensa complexidade de suas
equipamentos categoriais, nenhuma filosofia, seja ela idealista, cristã, ateísta ou
materialista, pôde colocar-se à altura de um pensamento efetivamente engajado no
questionamento pelo sentido do ser.22 E assim, a despeito de suas ‘boas intenções’, o
humanismo contemporâneo dá seguimento à completa objetivação da natureza,
transmudando a essência e a destinação do homem que, de ‘pastor do ser’,
preocupado com o cuidado dos entes, tornou-se a ‘mais importante matéria prima’ a
ser consumida no desgaste (Vernutzung) universal do ente.
“Quando tiver êxito o domínio da energia atômica, e este êxito ocorrerá, então
se iniciará um desenvolvimento totalmente novo do mundo técnico. O que
conhecemos hoje como técnica cinematográfica e televisiva, como técnica de
transportes, das comunicações, como técnica médica e de nutrição, representa,
supostamente, apenas um estágio inicial e grosseiro. Ninguém pode saber as
reviravoltas que estão por vir. Enquanto isso, o desenvolvimento da técnica se dará
em um curso cada vez mais rápido e não poderá ser detido em parte alguma.”23
HEIDEGGER, Martin. Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager, op. cit., p. 214.
Ibid.
23 HEIDEGGER, Martin. Gelassenheit. Pfullingen: Verlag GüntherNeske, 1992, p. 19.
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Vemos que também para Heidegger, portanto, o credo antropocêntrico e
humanista é uma ilusão ingênua e perigosa, pois concebe a tecnologia como
instrumento à disposição e controle da racionalidade humana. Para o pensador da
Floresta Negra, “nenhum indivíduo, nenhum grupo humano, nenhuma comissão de
relevantes estadistas, pesquisadores ou técnicos, nenhuma conferência de dirigentes
da economia e da indústria consegue frear ou direcionar o curso histórico da época
atômica. Tudo se passa como se o homem de hoje, em face do pensamento
meramente calculatório, renunciasse a inserir o pensamento meditativo num papel
determinante”.24
Heidegger confia na potência silenciosa da meditação: embora não tenha a
mesma eficácia instrumental do pensar calculatório, a meditação preocupada não
deixa de ser determinante, nem se esgota em reverência ao fato; a palavra serenidade
não é sinônimo de resignação. Com ela, Heidegger pensa um agir amadurecido,
liberado da insânia compulsiva do ativismo, do falatório vazio e pomposo vigente na
esfera pública contemporânea.
Numa época em que a essência da subjetividade mostra-se dramaticamente na
sublevação do homem, indivíduos, grupos, nações e blocos, que se instalam autosuficientemente sobre si mesmos, para afirmar-se como o fundamento e o
parâmetro, torna-se necessário e urgente reaprender a pensar. Pois, se vivemos
atualmente uma confluência entre o nacional e o internacional, não há como deixar
de reconhecer, em ambos, no plano das nações e da ordem internacional, a
persistência da vontade de poder e da subjetividade, que mais ou menos
inconscientemente leva adiante a devastação da terra, cuja única lei é que o útil seja o
supremamente útil e o unicamente útil. Nisso estão de pleno acordo as nações e a
ordem internacional.
Penso que tem sentido cogitar, também em Heidegger, de uma figura de
‘altíssima pobreza’, que tem também uma face voltada para a experiência da
negatividade, aquela que consiste em poder não-ser, poder não-fazer. Também para
Heidegger, a preservação da liberdade humana depende, em nossos dias,
essencialmente de uma reversão da penúria em plenitude e riqueza. “A essência da
pobreza repousa num Ser. Ser verdadeiramente pobre quer dizer: ser de tal modo
que não carecemos de nada, a não ser do desnecessário (das Unnötige). O
24
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desnecessário é aquilo que não advém da necessidade constringente, não provém da
coação, mas do que é livre (aus dem Freien). Todavia, o que é o livre? De acordo com
a saga de nossa mais antiga linguagem, o livre é frî, o ileso, o poupado, aquilo que
não foi tomado para nenhum uso. ‘Libertar’ significa originaria e propriamente:
poupar, proteger, deixar algo repousar em sua própria essência. Proteger, porém, é
conservar a essência no abrigo, no qual ela só permanece se lhe é permitido repousar
no retorno para a própria essência. Proteger é auxiliar continuamente nesse
repousar, acalentá-lo. Só essa é primeiramente a essência do poupar que se apropria
de si mesma, que não se esgota de modo algum na negatividade do não-tocar e do
mero não-utilizar.”25
Somente o útil é absolutamente necessário; este é o mandamento absolutode
uma sociedade como a nossa: útil é aquilo que podemos mobilizar em nossos cálculos
de gestão e administração da vida, para fins de produção, estocagem, distribuição,
comutação e consumo. Em termos filosóficos, penso que se pode dizer que esse tipo
de mentalidade, que vige também, no plano científico da cognição, como desafio e
extração, coloca-se na base de um fenômeno que o mesmo Martin Heidegger
denominou ‘devastação/desertificação’(Verwüstung) da Terra.
Não podemos corresponder adequadamente a esse acontecimento epocal por
meio de censura, de condenação moral, ativismo indignado, retórica inflamada e
vazia, nem mesmo por meio de um chamamento à mobilização de novas tecnologias
de controle jurídico ou sócio-político. Ora, a pobreza, pensada nestes termos por
Heidegger, bem poderia corresponder a uma renúncia à tirania do útil e do positivo;
e por isso compreende-se mal como Hyung-Chul Han passe ao largo disso em sua
análise da sociedade do cansaço.
A filosofia da técnica de Heidegger nos situa diante de um paradoxo, que o
pensamento não pode deixar de enfrentar responsavelmente: hoje, como tarefa
urgente, e que consiste em estar consciente da usura do tempo, aberto para o inútil,
para o acolhimento do não mobilizável, do que não pode ser submetido à
funcionalização e ao desgaste, inserido nos cálculos estratégicos da valorização
utilitária. A escalada planetária da técnica moderna torna manifesta uma hybris da
subjetividade moderna, que consiste em transformar todas as coisas – inclusive o
próprio ser humano – em reserva de energia.
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Reconhecemos, tanto no plano das nações como na ordem internacional, que o
nosso único incondicionado subsistente é a utilidade. Esta, porém, é também a senha
para a desertificação da terra. “A única lei da devastação é que o útil seja o
supremamente útil e o unicamente útil.”26 Portanto onde reside o perigo supremo é
justamente lá onde tudo funciona aparentemente muito bem, onde tudo parece em
ordem e assegurado, onde a desertificação que cresce a nosso redor (e dentro de nós)
é o mais eficazmente ocultada; quando conseguimos fugir de nós mesmos e
anestesiar a dor do vazio tedioso que não conseguimos suportar. Também para
Heidegger os filósofos e os artistas – em correspondência, pois, e não em oposição ao
‘cansaço fundamental’ de Byung-Chul Han - são pessoas capazes de sentir e
mensurar o sofrimento que nasce da privação do pensamento, são capazes de viver e
pensar a necessidade do inútil, como a suprema dignidade do homem, como as
sentinelas, que se encontram sempre à espera daquilo que, em meio ao perigo
extremo, pode trazer a salvação. Nesse sentido, eles se oferecem como os postigos, as
portas de entrada para um acontecer do que – como a experiência do Pentecostes sempre está a caminho. A suprema dignidade humana na arte e na filosofia consiste
em que nelas o homem se despoja da arrogância e do delírio de onipotência,
abandona-se, com inteira confiança, ao poder não-querer, à plena liberdade da
pobreza, que consiste em não carecer nem depender mais de dominação e
pertencimento a um território definitivamente protegido e assegurado como
condição de existência. Esta figura de uma ‘altíssima pobreza’ aparece como o
contraste mais radical – ainda que discreto e silencioso – às aos infartos psíquicos e
às patologias neuronais de nosso tempo.
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Luciano Mattuella2

Filho de pais geólogos, sempre estive cercado por pedras. Entre as tantas
variedades de tamanhos, formatos e cores, a ágata era a rocha que mais me
interessava na infância - os seus padrões geométricos de cores me fascinavam: como
podiam ser tão simétricos? Para alguém desde sempre assombrado pelas simetrias, o
caráter precioso da ágata estava mais em seu significado para mim do que na sua
raridade. Ela era preciosa em sua singularidade. Não havia uma ágata com o mesmo
padrão de cores que outra.
Na madrugada do último sábado faleceu, no Hospital Estadual Getúlio Vargas,
a menina Agatha Vitória Sales Félix, 8 anos, atingida por um tiro de fuzil dentro de
uma Kombi que circulava pelo Complexo do Alemão. Segundo testemunhas, policiais
do Rio de Janeiro perseguiam uma moto suspeita e abriram fogo a esmo. A bala de
fuzil atingiu as costas de Agatha. Seu avô, na manhã de sábado, disse: "Mais uma
estatística. Vai chegar amanhã: morreu uma criança num confronto. Que confronto?
Com quem? Porque não tinha ninguém, não tinha ninguém lá. Atirou por atirar, na
kombi lá. Atirou na kombi e matou minha neta”.
No dia 24 de setembro, quatro dias após o assassinato de Ágatha, o
governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou o fim da concessão de
gratificação pela redução do número de homicídios cometidos por policiais.
A pergunta que servirá de fio da minha fala é, portanto: que lógica discursiva
é essa em que algumas vidas são preciosas e, outras, mera estatística ?
Gostaria inicialmente de propor que entendo o contemporâneo como uma
espécie de modernidade rediviva. Ao não termos ido além do cientificismo
positivista, nos vemos às voltas com a sua permanência em estado agudo: a razão
Trabalho apresentado “1º Colóquio Filosofia & Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias
Contemporâneas”, realizado na PUCRS, dia 26 de setembro de 2019.
2 Psicanalista. Membro de Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Mestre em Filosofia
(PUCRS). Doutor em Filosofia (PUCRS, com estágio doutoral na Université de Strasbourg). Pósdoutorando no PPG Psicanálise: Clínica e Cultura (UFRGS). E-mail: mattuella@gmail.com
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instrumental explicitando o seu conteúdo latente sob a forma manifesta de
necropolítica. Creio que esta hipótese da insistência da modernidade possa ser
ilustrada pelo menos em três dimensões no campo da Psicopatologia contemporânea,
colonizada pelos manuais diagnósticos: o fascínio pela evidência, a suposição da
individualidade do sofrimento e a falácia da causação neuroquímica do padecimento
psíquico. Estes três pilares contemporâneos atualizam premissas da Psicopatologia
descritiva clássica de inspiração kreapeliana, que reduzia o sofrimento psíquico à
causalidade fisiológica. Freud, por sua vez, promove uma ruptura epistemológica
com esta concepção simplista de Psicopatologia, produzindo uma ferida narcísica no
saber médico vigente à sua época. Esta crítica freudiana inaugura o que podermos
chamar de uma psicopatologia psicanalítica, que creio se sustentar em três
proposições que podem nos ajudar a fazer um contraponto a este discurso
contemporâneo.
A primeira proposição diz respeito ao contraste entre o normal e o patológico.
À época de Freud esta distinção era supostamente simples: era patológico tudo aquilo
que não estava de acordo com a norma, com o esperado pela cultura vitoriana, aquilo
que escapava ao que Freud denominou, em “O Mal Estar na Cultura”3 de imperativo
da ordem. Neste texto seminal, Freud localiza a ordem, a limpeza e a beleza como
pilares de organização da sociedade, sendo normal aquilo que for ordeiro, limpo e
belo. Ora, tanto o louco quanto o adoentado são, nesta lógica, desordeiros, sujos e
abjetos. A desrazão e a doença vistas como máculas: uma, porque lembra que aquilo
que temos de mais humano é irredutível ao ímpeto racional; a outra, porque nos
recorda que a morte é sempre uma possibilidade - e que é inevitável. Neste sentido,
ao borrar a linha que separa o normal do patológico, Freud obriga o discurso social a
olhar para os subterrâneos que a ordem tenta a todo tempo soterrar: a morte e a
loucura.
Vejamos, por exemplo, o artigo “A perda da realidade na neurose e na
psicose”, publicado em 1923: neste texto, Freud propõe que a perda da realidade critério diagnóstico amplamente utilizado como diferencial entre normalidade e
loucura - se dá também no campo da neurose4. Não só o psicótico perde “contato"
com a suposta realidade, mas também o sujeito neurótico - a diferença, situa Freud,
FREUD, Sigmund. O Mal-estar na civilização. in. O Mal-estar na civilização, novas conferências
introdutórias à Psicanálise e outros textos (1930-1936). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
4 FREUD, Sigmund. A perda da realidade na neurose e na psicose. in. Obras completas, vol. 16: O eu e
o id, “autobiografia" e outros textos (1923-1925). São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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está na forma como essa perda é inscrita e recoberta: no caso da psicose, pela via do
delírio; na neurose, pela fantasia. A realidade, esta dimensão que servia de referência
para toda uma lógica diagnóstica em Psicopatologia, é deslocada de seu lugar de
centralidade para que então uma nova epistemologia do padecimento psíquico seja
inaugurada.
Se para a medicina de sua época - e a da nossa, ainda - o patológico é uma
forma de mau funcionamento do que seria normal, em Freud vemos que o
psicopatológico é, antes de tudo, fundante do psiquismo. Portanto, a realidade,
ingenuamente entendida como a verdade das coisas, não pode mais servir de alicerce
para o diagnóstico clínico: não é do campo da evidência que são recolhidos os
elementos para pensarmos a direção de um tratamento. Se à época de Freud o
patológico era lido como um desvio moral causado organicamente, hoje em dia ele é
entendido como um desequilíbrio bioquímico evidente em que o sujeito sequer está
implicado - uma forma de pensar o psicopatológico que lembra, curiosamente, a
clássica teoria dos humores, de Hipócrates.
O segundo corte realizado por Freud no campo da Psicopatologia se inscreve
na relação do sujeito com a Cultura - melhor dizendo, no lugar do discurso social na
produção da neurose. O neurótico estabelece com a Cultura uma espécie de acordo de
compromisso: para fazer parte do laço social, abre mão da satisfação imediata de seu
desejo. Neste sentido, Freud argumenta que o indivíduo de sua época - pelo menos
no que se refere à Europa vitoriana - é alguém em conflito entre seus pendores
pulsionais e o preço a pagar para inserir-se na sociedade. De forma bastante
categórica, Freud afirma que a costura do tecido social se dá pela hipocrisia, sob uma
forma linguística que poderíamos anunciar como “eu preferia estar me satisfazendo,
mas para viver em sociedade eu fantasio”. A hipocrisia então surge como uma
demanda da Cultura, um passaporte cobrado pelo Outro da época, por assim dizer.
O discurso hipócrita é próprio da neurose freudiana - composto por duas
camadas discursivas, uma manifesta e outra latente, é uma fala que convoca o outro a
quem se endereça como interpretante daquele que a enuncia, uma vez que vela um
sentido verdadeiro. Assim, podemos dizer que não há sofrimento psíquico que seja
individual, mas que este é sempre a conjugação do eu no discurso social.
Esta ideia está diretamente relacionada com o que eu gostaria de apontar
como uma terceira inovação freudiana no registro da Psicopatologia: a questão da
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etiologia psíquica do sofrimento. Desde os seus primeiros escritos psicanalíticos,
frutos de sua passagem por Paris e sua tutoria pelo médico Jean-Martin Charcot, a
pergunta pela causa da neurose dá o tom da pesquisa de Freud. O paradigma clássico
de sua época não reconhecia outro fator precipitante para um adoecimento que não
um elemento orgânico, pelo menos no que se refere ao saber médico, no qual Freud
estava inscrito. Entretanto, as mulheres que eram tomadas em atendimento na
clínica de Charcot apresentavam sintomas - cegueiras, parestesias, paralisias - que
não eram redutíveis através da intervenção clássica. As histéricas freudianas, ao
interrogarem o saber médico vigente, denunciavam a não-totalidade deste saber. A
intuição de Freud foi justamente acolher estas mulheres naquilo que delas resistia à
redução do sofrimento à lógica do orgânico. Ao perceber que seus sintomas cediam à
medida que elas contavam a sua história, Freud abriu um caminho inédito na
Psicopatologia: pensar que existem padecimentos e sintomas - que inclusive podem
recair sobre o corpo - cuja etiologia é psíquica, e não orgânica, como se supunha.
Mais ainda: quando em estado hipnótico, estas mulheres acabavam quase
sempre recordando alguma cena de teor traumático sexual em sua infância,
denunciando, de um só golpe, o pudor vitoriano com relação ao sexo e também o
lugar em que seus corpos estavam colocados pela medicina - tomados como objeto de
gozo de um outro. Logo, as histéricas são aquelas que trazem à tona o sentido latente
por debaixo do verniz civilizatório moralmente sustentando. São elas que explicitam
a existência de uma relação íntima entre discurso social e padecimento corporal seus sintomas são formas de enlace com a Cultura, de interpretação do recalcado - de
denúncia da hipocrisia.
De fundo, uma hipótese ainda mais fundamental: todo sofrimento psíquico
está intimamente relacionado com o discurso social que organiza as formas de
inscrição do sujeito em uma determinada Cultura. Isso implica, entre outras coisas,
que as categorias diagnósticas não são transcendentais e muito menos atemporais.
Sofremos de acordo com os ideais e as ilusões normatizantes da época em que
vivemos. Um passo além, para sugerir o caminho de uma hipótese pessoal que venho
trabalhando há algum tempo: se a demanda da Cultura se organiza a partir dos
significantes que dão consistência discursiva ao Outro social, então a esta
organização podemos chamar de campo do político na clínica psicanalítica. Assim,
toda modalidade de inscrição do sujeito em seu tempo é um ato político, mesmo que
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inadvertido. Logo, podemos supor que, em contraponto com a etiologia orgânica - e
sua atualização contemporânea na lógica neuro-bioquímica - hoje em dia seria mais
interessante pensarmos a etiologia psíquica como uma etiologia política.
A suposição é de que este discurso do Outro incide não só nas atribuições de
poder entre os indivíduos, mas também sobre os corpos. Se nascemos antes como
uma história, como um sujeito, para então posteriormente nascermos como um
corpo, então parece condizente afirmarmos que todo corpo é político. O corpo é o
suporte em que são tatuados os ideias da Cultura e a constelação de um destino
antecipado - poder ler estas inscrições no corpo é um dos efeitos que se espera
produzir em uma análise.
Assim como é necessário perder a realidade para aceder ao mundo em sua
estrutura simbólica, também é preciso que o corpo enquanto orgânico caia para que
seu contorno significante se organize. Em ambas operações, há uma perda
irreconciliável: na primeira, de uma suposta realidade anterior à linguagem; na
segunda, a de um corpo que não fosse desde o princípio animado pelo significante.
Podemos supor, assim, que aquilo que Freud chamava de “realidade" seja uma das
dimensões do que Lacan proporá com o nome de “Real”, esse registro do que é
inefável (inexprimível pelo significante) e inimaginarizável (impossível de entrar no
campo do sentido).
Reparemos que, desta forma, é inaugurada uma dimensão de negatividade,
no sentido de que algo resta da operação de simbolização - algo que não faz parte do
registro da imagem e da palavra, que é pura perda. A realidade e o corpo existem
apenas enquanto ficção organizada a partir dos significantes ofertados pelo Outro da
Cultura - realidade e corpo, portanto, enquanto produção radicalmente política,
seguindo minha linha de raciocínio. Em Freud, a negatividade do discurso - o avesso
do discurso, por assim dizer - é algo a ser elucidado; logo, é uma dimensão suposta. A
hipocrisia demanda interpretação, uma vez que mantém um sentido oculto por
detrás do conteúdo manifesto do sintoma neurótico.
Nestes últimos tempos, entretanto, tenho percebido em minha clínica um
considerável incremento de uma espécie de sofrimento que não se estrutura como
um sintoma clássico, que não responde à interpretação. Trata-se da persistência de
quadros clínicos em que o corpo é tomado por alguma afecção de aspecto crônico:
febres aparentemente sem sentido, amigdalites que resistem às medicações
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tradicionais, sensação de indisposição corporal permanente e, principalmente,
episódios reincidentes de insônia. O curioso é que a linha associativa que parte destes
sintomas em geral acaba levando à perplexidade dos analisantes com relação à
eleição de Jair Bolsonaro e os seus consequentes atos de performance de gozo com a
morte.
Acho relevante que este quadro clínico venha acometendo especialmente
indivíduos, grosseiramente falando, “de esquerda”. São analisantes que sustentam
uma percepção crítica do mundo, que fazem resistência aos abusos da lógica de
mercado e do capital, mas que, especialmente, se vêem embasbacados perante à
atrocidade que tem sido estes primeiros meses de governo Bolsonaro. Direitos
Humanos

violados,

desmatamento

irrestrito

da

Amazônia,

permissão

de

envenenamento sistemática de produtos agrícolas, elogios a torturadores e ditadores,
entre tantas outras barbaridades saídas dos porões mais fétidos de nosso país. São
analisantes que - assim como este analista que os escuta - ficaram perplexos frente a
confirmação da eleição de um candidato com ideais fascistas e totalitários. Algo que
parecia impensável em nossa história de recente redemocratização. A percepção geral
é da morte não apenas do estado democrático de direito, mas também de um futuro
que vinha se anunciando como um pouco mais socialmente justo e democrático. Há
um processo de luto que não consegue encontrar lugar de elaboração.
Se antes eu sublinhava a organização hipócrita da sociedade em que Freud
estava inscrito, creio que hoje em dia este estatuto tenha mudado. No mesmo "Malestar na Cultura" Freud anuncia algo que estaria acontecendo, ainda em gérmen, nos
Estados Unidos, uma certa forma de imperativo não da ordem, mas da satisfação.
Aqui, então, um paradoxo: se a satisfação se torna um imperativo, então estar
satisfeito é ser obediente? Os lacanianos falam de uma passagem de uma sociedade
organizada pela proibição do gozo para outra em que o gozo seria imperativo. O
supereu em sua face de mandato de gozo: “Goza a qualquer preço!”
É nesta gramática que se inscrevem os manuais diagnósticos estatísticos como
o DSM, atualmente em sua quinta edição. De acordo com esta lógica diagnóstica, é
considerado sintoma de um transtorno (disorder, no inglês) algum comportamento
visível que esteja fora do esperado pelo ideal da cultura. Em nossa época tomada
pelos imperativos de produtividade e eficiência são transtornados, portanto, aqueles
que fazem resistência a estas demandas. Um exemplo típico é o depressivo: em uma
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Cultura que exige rapidez, felicidade e satisfação, o depressivo é lento, entristecido e
anedônico. O depressivo, segundo os parâmetros do DSM, se encontra em déficit
com o ideal da Cultura - e, por isso, é rotulado como enfermo. Percebamos que, neste
registro, o tratamento seria uma reabilitação adaptativa que permitisse ao indivíduo
a recuperação de sua capacidade laboral e produção de mais-valia. Em outros termos,
na lógica do imperativo do gozo, a cura é uma forma de adequação - de desubjetivação curativa seja por via psicológica ou medicamentosa.
Ao tomar de empréstimo da Medicina esta lógica diagnóstica, a Psicologia é
solidária, curiosamente, com o assassinato simbólico do sujeito em sua dimensão de
singularidade, o que nos faz lembrar da afirmação de Lacan, no artigo “A Ciência e a
Verdade”, de que a psicologia “descobriu meios de se perpetuar nos préstimos que
oferece à tecnocracia”

5

. Proposta muito diferente daquela sustentada pela

Psicanálise, uma vez que o neurótico é, em contraste, aquele que resguarda algo de
sua subjetividade ao negar sintomaticamente alienar-se aos ideias normativos da
Cultura. O analisante é escutado a partir dos seus padrões singulares de cores, não
com relação a uma palheta universal - é tomado em sua máxima preciosidade.
Acredito, da minha parte, que estamos já um passo além disso: não nos
organizamos mais pelo imperativo do gozo, mas pelo imperativo da mostração do
gozo. Como se pudéssemos mesmo nem gozar ou nos satisfazer, mas fosse
incontornável performar como se nos satisfizéssemos. As redes sociais acabam por
consolidar ainda mais esta forma de relação com a Cultura, uma vez que pressupõem
precisamente a socialização da performance de gozo e a construção de uma imagem
invejável de si. Enfatizo, então, o aspecto de mostração, na medida em que esta
operação convoca o outro como espectador da perfomance. É um laço social que se
enoda em torno da imagem.
Três momentos, portanto: proibição do gozo (goza-se na fantasia), imperativo
do gozo (goza-se em ato) e imperativo da mostração do gozo (goza-se do olhar do
outro enquanto espectador da performance de satisfação).
Esta performance do gozo parece não se inscrever mais em uma lógica
hipócrita - ela prescinde da negatividade - é um gozo justamente com a positividade.
Vemos um incremento de uma espécie de laço que elimina o interlocutor enquanto
interpretante, situando-o tão somente como espectador - reduzindo-o ao objeto
LACAN, Jacques. A ciência e a verdade. in. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.
873.
5

36 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

olhar. Estamos falando do discurso cínico. O cinismo não esconde nada, não há um
bastidor por trás da cena. Tudo é cena e tudo é mostrado. Não há duplo sentido, não
há nada a ser interpretado ou sequer lido: tudo é certeza e clareza. Ali onde a
hipocrisia produz um não-dito que resta recalcado - um negativo -, o cinismo é pura
presença, pura positividade. No discurso cínico nada se perde: o que estaria
recalcado no registro hipócrita não só é dito como é ostentado: mostração do gozo.
Um gozo mortífero, no caso do Brasil atual.
Este discurso cínico, ao tornar tudo positividade, produz saturação naquele a
quem é direcionado. Se o hipócrita convoca à interpretação, o cínico satura pela
estagnação provocada pelo horror e pelo absurdo. Ali onde o discurso hipócrita
produz uma falta que lhe é constituinte, uma perda que esvazia a angústia, o discurso
cínico traz para a cena do mundo o Real terrível do desejo assassino satisfeito - é,
desta forma, produtor de angústia e de objetalização.
Neste forma de relação com a linguagem, é o próprio lugar de enunciação que
é apagado, as sentenças soam como slogans ou como bordões. Este discurso é
reproduzido sem marcas de singularidade pelos chamados “robôs”, ou minions - não
resta nada daquele que enuncia naquilo que é enunciado. Impossível interpretar o
lugar desde onde o enunciado é produzido, uma vez que nada resta recalcado, não há
negatividade discursiva. As histéricas freudianas eram interpretáveis porque o seu
sintoma conversivo era um ciframento de um significado recalcado - só é possível a
leitura da cadeia significante se esta contorna o Real do sintoma. É isto que Lacan
quer dizer quando afirma que o sintoma é passível de dissolução pela linguagem: ele
próprio é uma construção linguajeira, bem como a fantasia que dá lugar para alguém
no mundo.
No caso dos sintomas que tenho visto nos últimos tempos em minha clínica,
percebo que estes não são da ordem de um enigma cuja elucidação se daria através
da leitura de um significante que insiste ou resta em suspenso. Parece algo que se
apresenta na literalidade do corpo, na encarnação de uma demanda de morte. Como
é próprio do neurótico, tomamos o desejo do Outro como uma demanda - e o Outro
da nossa Cultura tem enunciado justamente um desejo de morte e destruição
daqueles que não partilham do mesmo festejo mortífero. Este pode ser um caminho
para pensarmos a necropolítica desde um ponto de vista metapsicológico.
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Afinal, a necropolítica parece ter encontrado um lugar muito propício dentro
do discurso cínico - é esta a sua gramática privilegiada, uma vez que nesta lógica de
linguagem a enunciação já está apagada, sendo impossível o exercício da explicitação
de um suposto material recalcado. Tudo é evidente - a morte é celebrada à luz do dia,
como vimos, por exemplo, na comemoração teatral do governador do Rio de Janeiro
quando do assassinato do sequestrador de um ônibus na ponte Rio-Niterói no dia 20
de agosto deste ano. Dias após o ocorrido, Witzel disse à imprensa que estava, na
verdade, “comemorando a vida” - exemplo de enunciado cínico, uma vez que opera
no registro de saber bem o que se passou, mas mesmo assim dizer outra coisa. É o
Estado exercendo sua soberania como “direito de matar”6, como propõe o pensador
camaronês Achille Mbembe. Ao eleger quais vidas são dispensáveis, o necropolítico
atribui valor quantitativo a algo que só poderia ser abordado de forma qualitativa.
Nesta passagem do imperativo do gozo para o imperativo da mostração do
gozo proponho que está em jogo um deslizamento do apagamento subjetivo
simbólico para o literal. Se uma lógica diagnóstica descritiva como a dos manuais
psiquiátricos produz a morte do sujeito pelo seu assujeitamento ao discurso
dominante, a agenda da necropolítica produz literalmente cadáveres nas ruas. O
corpo em questão aqui não é mais aquele da anatomia psíquica própria da histeria,
mas o decantado orgânico em sua dimensão de resto - é a pura perda. A morte em
sua inscrição literal. A segregação se dá não somente no campo da subjetivação - o
que já seria uma forma de extermínio - mas, acima de tudo, na concretude da cena do
mundo.
No discurso da necropolítica a política se dá sempre como uma forma de
guerra. A produção do inimigo é condição para a instauração de um estado de
exceção. Como diz Mbembe, supor o outro como um atentado à minha vida, como
um “perigo absoluto”, é "um dos muitos imaginários de soberania, característico
tanto da primeira quanto da última modernidade"7.
Percebamos, para ilustrar esta proposta de Mbembe, as seguintes afirmações
de Jair Bolsonaro. A primeira, em recente discurso na ONU:

6
7

MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2019, p. 16.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2019, p. 20.
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Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação
de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de
criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que
formam nossas tradições.

A segunda, em entrevista cedida em 1999:
Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada!
Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui
dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez: matando uns 30 mil,
começando com o FHC, não deixar para fora não, matando! Se vai morrer alguns
inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente.

Neste registro nefasto, Agatha é uma destas inocentes. É menos preciosa, uma
vez que pobre e negra - um dano colateral. Sua vida é descartável, bem como a de
Evaldo dos Santos Rosa, morto pelos 80 tiros que atingiram seu carro no dia 7 de
abril deste ano. Estes são os corpos descartáveis dos campos de guerra produzidos
pela necropolítica.
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3. Lacan, Derrida e a filosofia política de Judith Butler1
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Almerindo A. Boff2
Introdução
O presente texto pretende abrir possibilidades para pensar uma aproximação
entre alguns aspectos da filosofia política de Judith Butler e posições teóricas de
Lacan e Derrida. No que se refere especificamente a Lacan, considero oportuno
lançar mão inicialmente do subtítulo que Yannis Stavrakakis deu à Introdução de seu
livro utilizando uma fórmula muito conhecida em filosofia para expressar a
necessidade de uma discussão inicial Sobre algumas questões preliminares a
qualquer possível discussão sobre Lacan e o Político.3
Portanto, alguns esclarecimentos iniciais são necessários em relação a
posições das quais partiremos para este empreendimento. Se os supostos filosóficos
que permitem pensar a filosofia política com Derrida são mais facilmente
reconhecidos, o mesmo não se pode afirmar em relação ao pensamento de Lacan. Se
a qualificação filosófica da produção textual de Derrida foi posta inicialmente em
dúvida em alguns momentos por seus críticos, seu reconhecimento como um dos
grandes filósofos do século XX é hoje em dia praticamente unânime. No entanto, o
mesmo não se pode dizer de Lacan. Isso porque ele mesmo sempre considerou sua
produção teórica como pertencente ao campo discursivo da psicanálise, para ele
claramente distinto do campo discursivo da filosofia. Alguns autores, Alain Badiou
entre eles, considera que Lacan fala a partir do discurso da antifilosofia, interpelando
a filosofia a partir do seu exterior4. Merleau-Ponty também toma inicialmente sua
interlocução com a psicanálise no contexto de uma resposta da filosofia ao que lhe é

Trabalho apresentado em 26 de setembro de 2019, em versão reduzida, sob o título “Pensar a
filosofia política com Lacan?”, no Primeiro Colóquio de Filosofia e Psicanálise (PUC-RS).
2 Doutor em Filosofia (PUC-RS). Mestre em Psicologia (UFRGS). Membro Pleno da Sigmund Freud
Associação Psicanalítica (Porto Alegre – RS). Professor Adjunto (UNISC-RS).
3 STAVRAKAKIS, Yannis. Lacan & the Political. London/New York: Routledge, 1999, p. 1.
4 BADIOU, Alain. Le seminaire: Lacan - L’antiphilosophie 3 – 1994-1995. Paris: Fayard, 2013.
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exterior5, em certo momento considerando que da não-filosofia pode provir a mais
profunda filosofia 6 , para chegar a propor, na sua obra inacabada e publicada
postumamente, O visível e o invisível7, uma “Ontologia Psicanalítica”8. Defendendo
ponto de vista oposto ao de Badiou, Slavoj Žižek integra o pensamento de Lacan à sua
obra filosófica sem aceitar a inclusão do discurso lacaniano no campo discursivo da
antifilosofia. Este mesmo borramento das fronteiras entre os campos discursivos da
filosofia, da psicanálise e da não-filosofia encontramos ao longo da obra de Derrida9.
Acompanhando, em relação a este aspecto, Žižek e Derrida, entre outros
autores que abordaremos ao longo do texto, procuraremos aqui pensar a filosofia
política com a psicanálise integrando conceitos provindos de ambos os campos
discursivos. Procuraremos evitar abordagens teóricas que podem ser consideradas
reducionistas na medida

em que apresentam os conceitos psicanalíticos como

suficientes para compreender o campo do político, às vezes realizando uma
transposição direta de conceitos teóricos derivados da clínica psicanalítica de
indivíduos para o campo social. Freud, enquanto desenvolvia suas especulações a
respeito do paralelismo entre o desenvolvimento psicológico dos neuróticos e o da
civilização, em “O mal-estar na civilização”, foi o primeiro a nos alertar sobre o
quanto “é perigoso, não somente para os homens mas também para os conceitos,
arrancá-los da esfera em que se originaram e se desenvolveram”.
Stavrakakis,

citando

Wrong,

apresenta

como

exemplos

de

10

Yannis

“reducionismo

psicanalítico” a atribuição da guerra à erupção da agressão reprimida, da Revolução
russa à revolta contra “a imagem do pai nacional”, ou o nazismo a uma “cultura
paranoide”, apenas tratando a sociedade como um paciente que sofre de um
transtorno psicopatológico que pode ser compreendido com o mesmo instrumental
teórico usado para compreender a psicopatologia de um indivíduo.11
MANZI FILHO, Ronaldo. “A experiência filosófica de Merleau-Ponty com uma não-filosofia: por que
um diálogo com a psicanálise?” Revista de filosofia moderna e contemporânea, Brasília, ano 1, num.
1, 87-121, 2013.
6 Ibidem, p. 96.
7 MERLEAU-PONTY, M. [1960] Le Visible et L’Invisible. Paris: Gallimard, 1964.
8 COELHO JÚNIOR, Nelson E. “Alteridade e ética no diálogo entre as filosofias de Merleu-Ponty e
Lévinas: contribuições para a psicanálise”. SAFATLE, Vladimir & MANZI, Ronaldo. (Orgs.) A filosofia
após Freud. São Paulo: Humanitas, 2008, p. 168.
9 BOFF, Almerindo A. Freud, Lacan, Derrida: psicanálise em différance. Porto Alegre: Editora Fi,
2017.
10 FREUD, Sigmund. [1929] “O mal-estar na civilização”. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI. Tradução José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro:
Imago, 1974, p. 169.
11 STAVRAKAKIS, Yannis. Lacan & the Political. London and New York: Routledge, 1999, p. 1.
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Outro aspecto importante a salientar quanto ao propósito do desafio de pensar
a filosofia política com Lacan é que é necessário levar- se em conta que poderíamos
para isso nos socorrer, a princípio, de diversos Lacans: nos atemos a um possível
estruturalismo lacaniano dos anos cinquenta, como faz Derrida em sua crítica; a um
hegelianismo lacaniano; a um heideggerismo lacaniano; ou ao topologismo lacaniano
dos nós borromeanos. Adrian Johnston observa que o ensino de Lacan, de 1930 a
1980, se desdobra por uma tríade composta pelo quase-naturalismo, pelo
materialismo dialético e pelo realismo.12 Portanto, devemos dizer, parodiando o que
Derrida afirma a propósito dos espectros de Marx, que Lacan não faz Um. É mais que
um, e também menos que Um.13
Este caminho de buscar integrar conceitos psicanalíticos com os conceitos
filosóficos que lhes são subjacentes tem sido trilhado por diversos filósofos, dentre
eles alguns que abordaremos aqui. Esta escolha implica a necessidade de pensar uma
filosofia política onde se articule de maneira logicamente consistente sua ontologia à
teoria lacaniana do sujeito. Implica também, portanto, a necessidade de abrir mão de
interpretações da política que lancem mão da ideia de um sujeito coletivo histórico
unificado, como o sujeito coletivo histórico marxiano (burguesia ou proletariado),
um sujeito coletivo nazista, um sujeito coletivo eleitor de Trump, um sujeito coletivo
eleitor de Bolsonaro, por exemplo. Lacan não teorizou esta passagem do sujeito da
experiência psicanalítica individual no divã para a construção de um sujeito coletivo
histórico. A conhecida tentativa de Althusser de elaborar uma teoria plausível da
subjetividade combinando as perspectivas marxista e lacaniana não obteve sucesso,
como veremos adiante.
Também é oportuno lembrar que a recepção do pensamento psicanalítico no
campo da filosofia política pode ser realizada tanto por um viés político de direita,
quanto por um viés político de esquerda. Exemplificando: em seu primeiro século de
existência, a transmissão da psicanálise não foi destruída quando esteve sob a
autoridade das ditaduras mais cruéis. Sua transmissão persistiu na Alemanha
nazista, ou nas violentas ditaduras argentina e brasileira dos anos 60-70. Por qual
razão? A razão é que sempre é possível defender uma recepção da psicanálise onde
ela é apresentada como uma ciência intrinsecamente neutra. Ou seja: como defendeu
JOHNSTON, Adrian. Prolegomena to any further materialism. Volume two: A weak nature alone.
Illinois: Northwestern University Press, 2019, p. 200-1.
13 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: O Estado da dívida, o trabalho do luto e a nova
Internacional. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 17.
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Freud em 1932, no artigo A questão de uma Weltanschauung 14 , ela pode ser
apresentada como compartilhando uma visão das ciências naturais em que estas são
vistas como capazes de assumir o ponto de vista do observador racionalmente neutro
em relação aos fenômenos que estuda. Neste caso, assume-se a possibilidade do
psicanalista instalar-se objetivamente em um suposto ponto ideal de neutralidade
emocional, política e ética perante aquilo que observa e descreve.
Podemos ilustrar esta questão em maior detalhe. A indagação a respeito da
apoliticidade de Freud foi estampada no título do livro de Gérard Pommier sobre a
questão. O título do livro indaga: Freud apolítico?15 Esta ideia de apoliticidade do
psicanalista pode ser cogitada observando-se que a psicanálise, como forma de
conhecimento ou saber, não é alinhada ideologicamente nem à direita nem à
esquerda. Desta maneira, o psicanalista pode parecer colocado como um crítico
pretensamente neutro e imparcial da política. Esta posição ostensiva de neutralidade
em relação às posições políticas de direita ou de esquerda alinha-se, no entanto, ao
pensamento liberal pós-político que nega a irredutibilidade do antagonismo entre os
interesses do capital e do trabalho no campo do político. Posição esta oposta ao
pensamento político da esquerda que se alicerça no reconhecimento da
irredutibilidade deste antagonismo como sendo exatamente o que torna possível a
verdadeira constituição do campo da política, como veremos adiante.
Exemplificando, apresento aqui uma citação que Žižek faz, em seu livro Menos
que nada16, da leitura que Nicolas Fleury apresenta de posições de Jacques-Alain
Miller que ilustram em uma certa medida esta concepção de uma certa maneira
“apolítica” do ponto de vista do psicanalista. Žižek discorda da leitura que Miller faz
de Lacan, leitura que Žižek considera distorcida e alinhada a “uma ideia cínica
hedonista”, a um “conservadorismo cínico liberal” que ele não lê em Lacan 17. Žižek
apresenta, nas palavras de Nicolas Fleury, a consideração de Miller de que o
psicanalista “ocupa a posição de um ironista, que toma cuidado para não intervir no

FREUD, Sigmund. [1932] “A questão de uma weltanschauung”. In: Edição Standard Brasileira das
Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XXII. Tradução José Luiz Meurer. Rio de Janeiro: Imago,
1976.
15 POMMIER, Gérard. [1984] Freud apolítico? Tradução Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1989.
16 ŽIŽEK, Slavoj Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialético. Tradução Rogério
Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 603.
17 Ibidem, p. 604.
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meio político”. Em relação à política, Žižek cita frase de Miller segundo a qual o
psicanalista
não propõe projetos, não pode propô-los, só pode zombar dos projetos dos
outros, o que limita o escopo das suas declarações. O ironista não tem um grande
esquema, ele espera que o outro fale e depois provoca sua queda o mais
rapidamente possível. [...] Digamos que essa é a sabedoria política, nada mais.18

Como dizíamos, utilizamos aqui esta citação de Žižek para ilustrar de uma
certa maneira o que pode consistir uma leitura da posição do psicanalista como uma
posição de pretensa neutralidade dentro do que se apresenta no campo do político,
constituindo, para uma leitura por um viés de esquerda, um tipo de versão
psicanalítica da negação da existência da luta de classes. Posição esta que pode
reforçar a ideia, muito conveniente para a pós-política ou a ultra-política, de que
nada se pode esperar dos políticos ou da própria democracia. Os acontecimentos da
última década no mundo têm evidenciado que a tática de descreditação dos políticos
e do sistema democrático tem sido uma arma vitoriosa nas mãos dos políticos de
extrema-direita. Da mesma maneira, os discursos que se dizem neutros em relação à
cena política jogam a favor dos interesses conservadores e contra os interesses da
pauta democrática progressista.
É oportuno lembrar aqui a famosa tese 11 de Marx e Engels sobre Feuerbach:
“Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão,
porém, é transformá-lo”.19 Esta frase distingue dois modos de filosofar, o segundo
deles animado pela intenção de transformar o mundo. Podemos, de fato,
empreender nossas práticas da filosofia, da pedagogia, da religião, da arte, da política
ou da psicanálise de um modo que podemos identificar como conservador,
contemplativo, ou como transformador; com um viés de consolo, de adaptação ao
status quo, ou animado por uma intenção transformadora; com um pensamento
orientado de maneira obsessiva por uma lógica do todo da ordem fálica, de pretensão
totalizante, ou com um pensamento que se deixa (des)orientar pela lógica do nãotodo do lado feminino da sexuação, na formulação lacaniana, ou pela ordem do
impossível e da lógica da aporia derridiana.

Ibidem, p. 603.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. “Teses sobre Feuerbach”. A ideologia alemã, 1° capítulo:
seguido das Teses sobre Feuerbach. Tradução Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Centauro, 2002, p.
124.
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Esta dualidade pode ser entendida como apresentação do antagonismo no
real, uma ideia de longa história na filosofia: em Anaximandro, os elementos
(stoicheia) são forças naturalmente opostas que devem fazer uma reparação, fazer
justiça (dike) uns aos outros pela sua mútua transgressão no processo da sua gênese
a partir do ápeiron, o indefinido.20 Em Heráclito, “[t]odas as coisas são geradas por
conflito”, “nascem e morrem segundo discórdia e necessidade”. 21 Žižek trabalha ao
longo de sua obra a ideia do antagonismo no real a partir de Hegel, dedicando-se
também a um estudo detalhado da ideia hegeliana de um recuo absoluto a uma
coincidência dos opostos “no movimento pelo qual uma coisa emerge a partir de sua
própria perda”.22 Freud sustentou a concepção dualista de um real que emerge das
relações entre

pulsão de vida e pulsão de morte. 23 Chantal Mouffe, dando

seguimento ao seu trabalho com Ernesto Laclau, retoma a concepção de Carl Schmitt
do campo da política como composto pelo antagonismo entre “amigos” e “inimigos”,
“nós” e “eles”, supondo, portanto, necessariamente, conflito e antagonismo. 24
Concebendo-se desta maneira o campo da política, a pretensa apoliticidade de um
discurso apenas ocultaria suas verdadeiras cores.
Portanto, para quem não acredita que qualquer pretensa apoliticidade na
leitura da política seja possível, a única atitude coerente é declarar a presença do viés
teórico que anima sua leitura. Desse modo, alguns psicanalistas se interessaram em
estudar as relações da psicanálise com as teorias do desenvolvimento moral e das
relações sociais de Adam Smith no livro Psychoanalytic studies of the work of Adam
Smith25. Do mesmo modo, Robert Samuels procurou examinar os vieses políticos da
direita e da esquerda no livro Psychoanalyzing the left and the right after Donald
Trump26.

PETERS, F. E. Termos filosóficos gregos: um léxico histórico. 2ª ed. Tradução Beatriz Rodrigues
Barbosa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: 1983, p. 54.
21 SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 3ª
ed. Porto Alegre: EDIPUCRS: 2012, p. 163-164.
22 ŽIŽEK, Slavoj. Absolute recoil: towards a new foundation of dialectical materialism. London/New
York: Verso, 2014, p. 1-5.
23 FREUD, Sigmund. [1932] “Além do princípio do prazer”. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Completas de Sigmund Freud. Vol. XXII. Tradução José Luiz Meurer. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
24 MOUFFE, Chantal & ERREJÓN, Íñigo. Construire un peuple: pour une radicalisation de la
démocracie. Paris: Les Éditions du Cerf: 2017, p. 87.
25 ÖZLER, Sule & GABRINETTI, Paul. Psychoanalytic studies of the work of Adam Smith: towards a
theory of moral development and social relations. New York: Routledge, 2018.
26 SAMUELS, Robert. Psychoanalyzing the left and the right after Donald Trump: conservatism,
liberalism and neoliberal populisms. Santa Barbara (California): Palgrave Macmillan, 2016.
20

Almerindo A. Boff | 45

Os autores que serão trazidos neste texto colocam a questão de como é
possível pensar uma vertente lacaniana de uma filosofia política de esquerda. Esta
possibilidade de pensar politicamente uma esquerda lacaniana pode causar
estranheza em alguém que evoca algumas reações ambíguas de Lacan face aos
movimentos rebeldes de maio de 1968 em Paris. Ouve-se falar de sua inclinação pelo
conservadorismo de Charles de Gaulle, sua autoproclamação como liberal, sua
interpretação dos estudantes como histéricos em busca de um novo mestre, sua
redução da definição política de “revolução” ao significado astronômico de
movimento de retorno circular ao mesmo ponto, entre outras narrativas de sua
recepção conservadora ao movimento dos jovens naquela época.27
Foucault, Deleuze e Guattari denunciaram práticas psicanalíticas que
contribuem para a normalização do desejo e para a reprodução de formas capitalistas
de dominação. Para Deleuze e Guattari, a neurotização do desejo pela redução do
conflito psíquico ao triângulo edípico mãe-pai-criança constitui o caso paradigmático
de uma operação ideológica que mantém o desejo aprisionado na ordem capitalistapatriarcal.28
Trabalhando em direção oposta, alguns psicanalistas vêm elaborando uma
leitura lacaniana de Marx que embasa filosoficamente o pensamento de uma
esquerda lacaniana. Não se trata de retomar os caminhos do freudo-marxismo dos
anos 60, nem do Marx ou do Lacan de Althusser. No entanto, pode-se considerar que
Althusser plantou a semente da ideia da fertilidade possível da aproximação dos
pensamentos de Marx e de Lacan. Neste sentido, Samo Tomsic considera que ao final
dos anos 60, e também estimulado pelos acontecimentos de maio de 1968 em Paris,
Lacan iniciou “um segundo retorno a Freud, no qual a referência à linguística
estrutural (particularmente Saussure e Jakobson) foi suplementada com a crítica de
Marx à economia política”, o que o levou a uma radicalização do programa
estruturalista de pesquisa.29
Feitas estas considerações iniciais, podemos encetar nosso percurso em busca
de possíveis aproximações entre concepções teóricas desta vertente lacaniana de um
pensamento de esquerda com algumas posições filosóficas de Derrida e Butler.

TOMSIC, Samo The capitalist unconscious: Marx and Lacan. London/New York: Verso, 2015, p. 1.
Ibidem, p. 3.
29 Ibidem.
27
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Ontologia, ética, política
Iniciaremos esta seção apresentando algumas ideias expressas em trabalhos
recentes sobre estes temas no pensamento de Judith Butler. Ela escreveu sua tese de
doutorado no início dos anos 80 estudando a recepção de Hegel na França, sendo a
recepção lacaniana de Hegel um dos assuntos que ela examina. Ela declara até hoje
suas afinidades hegelianas, que ela integra à sua concepção atual da ontologia
necessária para uma concepção da filosofia política capaz de pensar a
contemporaneidade em toda sua complexidade. Ela diz que
[...] se queremos ampliar as reivindicações sociais e políticas sobre os direitos à
proteção e o exercício do direito à sobrevivência e à prosperidade, temos antes
que nos apoiar em uma nova ontologia corporal que implique repensar a
precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a interdependência, a exposição, a
subsistência corporal, o desejo, o trabalho e as reivindicações sobre a linguagem e
o pertencimento social. Referir-se à “ontologia” nesse aspecto não significa
reivindicar uma descrição de estruturas do ser distintas de toda e qualquer
organização social e política. Ao contrário, nenhum desses termos existe fora de
sua organização e interpretação políticas. O “ser” do corpo ao qual essa ontologia
se refere é um ser que está sempre entregue a outros, a normas, a organizações
sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a
precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros. Não é possível
definir primeiro a ontologia do corpo e depois as significações sociais que o corpo
assume. Antes, ser um corpo é estar exposto a uma modelagem e a uma forma
social, e isso é o que faz da ontologia do corpo uma ontologia social.30

Evidencia-se aqui que a ontologia em Butler é sempre uma ontologia que se
realiza em um corpo vulnerável, em condição precária, e que é sempre um corpo
imerso na linguagem e que toma existência em um espaço político e social. Portanto,
ela rejeita como estando a serviço de formas de dominação e controle dos indivíduos
qualquer ontologia que reivindique “uma descrição de estruturas do ser distintas de
toda e qualquer organização social e política”, conforme a citação acima. Ela defende
a necessidade de uma ontologia que estabelece “a interdependência das pessoas,
envolvendo relações sociais reproduzíveis e mantenedoras, assim como relações com
o meio ambiente e com formas não humanas de vida, consideradas amplamente”,
constituindo uma “ontologia social” para a qual “não existe nenhuma distinção

BUTLER, Judith. (2009) Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, p. 15-16.
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absoluta entre o social e o ecológico”.31 Evidencia-se nesta frase a inscrição desta
ontologia de Butler no campo das ontologias pós-humanistas.
Em uma recente apresentação do pensamento de Butler, Melissa Tyler se
refere à concepção da ontologia na obra da autora como uma “ontologia
performativa” cujas influências teóricas originárias incluem Hegel, Nietzsche, Freud,
Lacan, Foucault e Derrida. O que conecta estes autores é uma concepção da
subjetividade como um permanente processo de devir. Esta implica uma “ontologia
processual” que é melhor compreendida pela ação implicada num verbo do que pela
representação estática oferecida por um substantivo.32 Consistentemente com a visão
deste autores, Tyler enfatiza também a origem da “ontologia performativa” de Butler
na concepção da “virada linguística” de que o discurso não apenas representa a
realidade social como também a constitui ativamente em um devir que se dá pela
interatividade social. Ela parte da “visão não-representacional da linguagem” que
embasa o conceito de performatividade derivado da obra de John L. Austin. Para ele,
a performatividade é a capacidade da linguagem de “fazer coisas com palavras” por
meio de “atos de fala”, pelos quais “dizer algo é fazer algo”. Segundo ele, um
pronunciamento performativo é aquele por meio do qual “dizendo alguma coisa
estamos fazendo alguma coisa”, como no pronunciamento em que o oficiante do
casamento declara os noivos, a partir de então, “marido e mulher”.33
Estas poucas ideias são suficientes para esboçarmos aqui nossa pretendida
aproximação entre concepções de Butler, Derrida e Lacan. Para tanto, recordamos
inicialmente que defendemos, ao lado destes autores, a ideia de que qualquer dada
ontologia implica uma epistemologia e uma ética - e consequentemente uma
concepção da política - com ela logicamente consistentes, o que procuraremos
ressaltar no texto quando oportuno.
Iniciaremos recordando algumas posições de Derrida. Consideramos que sua
filosofia coloca em questão, desde o início, os fundamentos da ontologia, da
epistemologia e da ética. Sua grafemática, construída em torno da concepção da
différance como um permanente processo de devir, ecoando concepções de Hegel e
Nietzsche, deve ser pensada como um território de hospitalidade onde os grandes
campos de produção de saberes, entre eles a filosofia, a arte e a política, podem
BUTLER, Judith. (2009) Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 38.
32 TYLER, Melissa. Judith Butler and organization theory. New York/London, 2020, p. 51.
33 Ibidem, p. 5.
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reunir-se para a criação de um pensamento que rompe as barreiras que
tradicionalmente os isolam entre si. 34 Mesmo levando em consideração suas
conhecidas críticas a aspectos dos pensamentos de Freud e de Lacan, consideramos
que a lógica plural da aporia de Derrida guarda mais proximidade com a lógica
estrutural de Lacan do que ele pôde admitir, e que o modelo freudiano do aparelho
psíquico e de seu desenvolvimento, incluindo os desenvolvimentos teóricos
lacanianos, encontra hospitalidade na grafemática derridiana, possibilitando um
filosofar capaz de pensar de maneira integrada a materialidade do corpo humano e a
experiência subjetiva de habitar este corpo, construída por meio da interação com o
outro humano imerso no campo da linguagem.35
É fácil verificar a correspondência desta concepção do pensamento de Derrida
com a citação de Butler feita acima, onde ela afirma que “ser um corpo é estar
exposto a uma modelagem e a uma forma social, e isso é o que faz da ontologia do
corpo uma ontologia social”. É este corpo, vivenciado subjetivamente a partir de uma
“ontologia corporal” assim estabelecida, que vivenciará “a precariedade, a
vulnerabilidade, a dor, a interdependência, a exposição, a subsistência corporal, o
desejo, o trabalho e as reivindicações sobre a linguagem e o pertencimento social”,
conforme a citação acima. Este vivenciar se dá dentro de uma “organização e
interpretação políticas” a partir de cujo entendimento é possível construir “as
reivindicações sociais e políticas sobre os direitos à proteção e o exercício do direito à
sobrevivência e à prosperidade”.36
Para ilustrar de outra maneira a presença do pensamento de Derrida na
constituição da filosofia política de Butler, podemos lembrar que em publicação de
1979 ele abordou a análise performativa dos atos de fala de John L. Austin
enfatizando o que ele chamou citacionalidade e iterabilidade na circulação dos sinais.
Neste trabalho37, Derrida enfatizou que todos os símbolos, visuais ou textuais, devem
ser citacionais para que possam ser reconhecidos, sendo compelidos a desempenhar
determinada função performativa por meio da citação de pontos de referência
reconhecidos. Butler, no seu livro publicado em 1993, Bodies that matter: on the

BOFF, Almerindo A. Freud, Lacan, Derrida: psicanálise em différance. Porto Alegre: Editora Fi,
2017. p. 21-27.
35 Ibidem, p. 279-291.
36BUTLER, Judith. [2009] Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, p. 15-16.
37 DERRIDA, Jacques. “Signature Event Context”. Glyph, n. 1:172-197, 1979.
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discursive limits of ‘sex’, desenvolverá uma versão material desta ênfase na
iterabilidade no trabalho de Derrida salientando que o poder reiterativo do discurso
produz os fenômenos que ele regula e constringe.38
Uma última ilustração do diálogo com Derrida é o texto de Butler que encerra
o livro Derrida and the time of the political, onde ela dialoga com os conceitos
derridianos relacionados à filosofia política intitulando seu texto, nos passos de
Derrida, como “Finishing, starting”.39
Consideramos estes poucos apontamentos como suficientes para evidenciar a
presença de uma certa continuidade entre aspectos das concepções de Derrida e
Butler a respeito da ontologia e suas consequências no campo das suas concepções da
ética e da filosofia política, o que nos parece desenhar um instigante campo de
investigação filosófica.
Passaremos agora à tarefa de abordar a questão da possibilidade de
fundamentação ontológica de uma filosofia política compatível com a psicanálise
lacaniana. Em consonância com nossa proposta de tentativa de aproximação entre a
filosofia política de Butler e uma vertente lacaniana de um pensamento de esquerda,
escolhemos apresentar inicialmente uma fundamentação materialista e realista da
psicanálise lacaniana, constituindo o que é pensado por Duane Rousselle como um
realismo lacaniano.40
Lembremos que, para Lacan, e esta frase é dele, “[a] estrutura deve ser tomada
no sentido (...) em que é o próprio real. (...) A estrutura, portanto é real. Em geral,
isso se determina pela convergência para uma impossibilidade. É por isso que é
real”.41
O caminho de Lacan em direção à topologia dos nós borromeanos testemunha
sua busca da “transmissão integral” da estrutura real pela via da sua formalização
matemática, forma encontrada por ele para contornar a insistência do real em não se
deixar escrever: ele “não para de não se escrever”, ele é o impossível da relação sexual

TYLER, Melissa. Judith Butler and organization theory. New York/London, 2020, p. 6.
BUTLER, Judith. “Finishing, starting”. In: CHEAH, Pheng & GUERLAC, Suzanne (Eds.) Derrida
and the time of the political. Durham and London: Duke University Press, 2009, p. 291-305.
40 ROUSSELLE, Duane. Lacanian realism: political and clinical psychoanalysis. London/New York,
2017.
41 LACAN, Jacques [1968-1969] O Seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Texto estabelecido por
Jacques Alain-Miller. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. Aula de 20/11/1968,
p. 30.
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que não para de não se escrever.42
Lacan conclui, em 1973, neste mesmo seminário, que “[só] a matematização
atinge um real (...) que nada tem a ver com o que o conhecimento tradicional
suportou (...) O real, eu diria, é o mistério do corpo falante, é o mistério do
inconsciente”.43
Portanto, o inconsciente é real, sua estrutura é real, e este real só pode ser
apresentado por meio da formalização matemática.
De acordo com Norman Madarasz, a literatura filosófica contemporânea nos
apresenta quatro sentidos para o termo realismo: o sentido do realismo platônico, o
do “realismo interno” de Hilary Putnam, o do “realismo estrutural” e o do “realismo
estruturalista”. 44 O realismo estruturalista, segundo Madarasz, “capta o real e a
verdade em uma estrutura”, sendo “o sistema de Alain Badiou” seu modelo
principal.45 Infere-se daí que o modelo lacaniano de formalização do real que emerge
da experiência psicanalítica se inclui na mesma concepção do realismo estruturalista
de Badiou. Em entrevista com Élisabeth Roudinesco, realizada em 2011, sobre a
importância de Lacan para eles nos anos 60 e 70, Badiou relata que ele busca um
“materialismo radical que reconhece o imprevisível real – o que chamo
acontecimento. Com este intuito, sigo à minha maneira os passos de Lacan”.46
Assim como Badiou toma pé em Lacan para desenvolver seu sistema dentro do
realismo estruturalista, Adrian Johnston também considera que uma teoria
materialista pós-lacaniana da subjetividade e sua correspondente ontologia “evita
que se caia de volta em um materialismo estritamente ‘contemplativo’, ao mesmo
tempo que combate o irracionalismo espiritualista do idealismo antimaterialista”.
Lembra que, para Badiou, este materialismo radical vai além do “determinismo” dos
materialismos mecanísticos, redutivos, eliminativos e não dialéticos, evitando ao
mesmo tempo dirigir-se a qualquer “horizonte neoreligioso”47.

LACAN, Jacques [1972-1973] O Seminário, livro 20: mais, ainda. Texto estabelecido por Jacques
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Alain-Miller. Tradução M.D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. Aula de 15/05/1973, p. 178.
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45 Ibidem, p. 19-20.
46 BADIOU, Alain & ROUDINESCO, Élisabeth. Jacques Lacan, passado presente. Tradução Jorge
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Filósofos contemporâneos têm apresentado a retomada do interesse pelo tema
da ontologia a partir da chamada “virada especulativa”, que retoma a formulação de
novos materialismos realistas. Badiou e Žižek, na esteira dos desenvolvimentos
teóricos de Lacan, se alinham entre os interlocutores desta virada especulativa onde
também se inscreve o realismo lacaniano de Duane Rousselle.
Antes de apresentar algumas ideias de Rousselle, é oportuno contextualizar
seu trabalho em relação ao chamado realismo especulativo. O primeiro encontro
filosófico sobre ele aconteceu no Goldsmiths College, Universidade de Londres, em
27 de abril de 2007.48 Entre os quatro palestrantes estavam Ray Brassier, que cunhou
a expressão “Realismo Especulativo”, e Quentin Meillasoux, que veio a tornar-se um
dos expoentes desta posição filosófica.49
O realismo especulativo compartilha a crítica à atitude filosófica que
Meillasoux denominou “correlacionismo”. Na síntese oferecida por Graham Harman,
“o correlacionista pensa que não há humano sem mundo, nem mundo sem humano”,
mas apenas uma correlação entre os dois. Deste modo, “o objeto não tem autonomia
para o correlacionista”. Dizendo-se de maneira mais radical, “o objeto não existe”.50 A
partir do correlacionismo kantiano, “temos acesso apenas à correlação do
pensamento e do ser, e jamais a um dos termos tomados isoladamente”.51
Badiou prefaciou este livro agora referido, “Depois da finitude:
ensaio sobre a necessidade da contingência”, lançado em 2006, e que
consagrou Meillasoux como expoente do realismo especulativo. Badiou observa que
Meillasoux retoma a resposta de Kant à indagação de Hume quanto à necessidade
das leis da natureza. Kant concordou com Hume quanto a que nosso conhecimento
provém da nossa experiência e afirmou a necessidade das leis da natureza, cuja
matematização emblemática fora feita por Newton. No entanto, acrescentou à
experiência empírica a necessidade da operação de um sujeito universal, o sujeito
transcendental, na origem do conhecimento, oferecendo um novo fundamento para o
pensamento da modernidade estabelecendo o que Meillasoux nomeou de

HARMAN, Graham. The quadruple object. Winchester, UK/Washington, USA: Zero Books, 2011, p.
136.
49 HARMAN, Graham. Speculative realism: an introduction. Cambridge, UK/Medford, USA: Polity
Press, 2018, p. 2.
50 HARMAN,
Graham. Towards speculative realism: essays and lectures. Winchester,
UK/Washington, USA: Zero Books, 2010, p. 199.
51 MEILLASOUX, Quentin. Après la finitude: essai sur la nécessité de la contingence. Paris: Seuil,
2006, p. 18.
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correlacionismo entre o objeto e o sujeito do conhecimento. Nesta posição teórica,
nada pode ser afirmado sobre o objeto externo, a Coisa-em-si. A originalidade do
pensamento de Meillasoux, segundo Badiou, abre um novo caminho para a história
da filosofia, ao apresentar uma nova resposta ao problema colocado por Hume
provando filosoficamente que as leis da natureza são contingentes. Refutando Kant,
Meillasoux afirma a necessidade absoluta da lógica, a contingência radical das leis da
natureza e a possibilidade de pensar o real da Coisa-em-si sem supor um sujeito
cognoscente subjacente.52
Segundo Graham Harman, Badiou e Žižek compartilham com Meillasoux a
“amputação da incognoscível Coisa-em-si como o genuíno caminho para uma
filosofia racionalista” que leva ao desenvolvimento de um modelo do conhecimento
pós-finitude. 53 Este conhecimento estabelece maneiras de erguer uma concepção
coerente da ontologia, da epistemologia e da ética sobre os novos fundamentos
assentados pela filosofia pós-finitude. Rodrigo Nunes examina a possibilidade de
uma certa continuidade entre correlacionismo e virada especulativa em ensaio
recente sobre as “ontologias pós-críticas”.

54

Graham Harman discute sua

contribuição a esta vertente filosófica em livro recente. 55 Outra recente publicação
examina a continuidade entre a psicanálise lacaniana e as filosofias póshumanistas.56
Katarina Kolozova observa que o realismo especulativo procura levar o sujeito
da teoria para além do seu auto-enclausuramento e auto-referencialidade. Ele
interrompe a circularidade da virada linguística ao mesmo tempo que retém uma das
suas premissas fundadoras que é a ideia de que o conceito (a “verdade”) nunca pode
ser idêntica ao real. É declarada a insuperável diferença entre a cognição e o real, o
sujeito e o objeto. O real, ou o objeto, são agora o ponto de referência, antes que o
sujeito e seu auto-enclausuramento. Os realistas especulativos abandonam a
anfibologia do real e do pensamento exemplificado no conceito fundador da filosofia
BADIOU, Alain. “Préface” In: MEILLASOUX, Quentin. Après la finitude: essai sur la nécessité de la
contingence. Paris: Seuil, 2006, p. 9-11.
53 HARMAN, Graham. The quadruple object. Winchester, UK/Washington, USA: Zero Books, 2011, p.
137.
54 NUNES, Rodrigo. “O que são ontologias pós-críticas?” Dossiê – Realismo Especulativo, v. 21, n. 2,
2018.
55 HARMAN, Graham. Object-oriented ontology: a new theory of everything. UK/USA: Pelican
Books, 2018.
56 MATVIYENKO, Svitlana & ROOF, Judith. (Eds.) Lacan and the posthuman. Cham (Switzerland):
Palgrave Macmillan, 2018.
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ocidental, “o Ser”. Ela considera que Duane Rousselle faz um desenvolvimento
original ao criar a possibilidade de um realismo filosófico cuja concepção tem na
teoria psicanalítica lacaniana seu ponto de partida. Desenvolve a tese lacaniana da
“neurose tocada pelo real” para elaborar uma filosofia política que assenta sobre o
real lacaniano. Este real é a “Mãe-como-o-Real” que precede a imaginarização. A
política revolucionária que Rousselle propõe é um desenvolvimento teórico que parte
da concepção lacaniana do real da mesma maneira que a teoria política influenciada
pela não-filosofia de Laruelle, o conceito de acontecimento de Badiou e a filosofia
política de Žižek 57.
Rousselle observa que Badiou e Žižek, bem como pensadores do que ele
denomina como uma esquerda radical lacaniana, como Jodi Dean, Saul Newman e
Alenka Zupancic, compartilham com Lacan um certo ponto de partida, embora não
coincidam no desenvolvimento teórico que empreendem a partir deste. Eles têm em
comum um ponto de partida que é ao mesmo tempo interno/externo aos campos do
político e do existencial exatamente por se situar no limite entre o político e
existencial.

Problematizam

um

“exterior

constitutivo”,

ao

mesmo

tempo

interno/externo, que tende constantemente a desestabilizar a ordem simbólica e
política estabelecida.58
Vemos assim que o realismo especulativo recoloca em discussão o tema das
fronteiras da filosofia com seus Outros, como a não-filosofia e a antifilosofia. Esta é
uma das muitas polêmicas discussões entre Badiou e Žižek, Badiou alinhando Lacan
no campo da antifilosofia, tese que Žižek procura refutar. Laruelle, em seu livro
intitulado “Anti-Badiou: sobre a introdução do maoísmo na filosofia”, critica a
“ontologia do vazio” e sua fundamentação na matemática, feita por Badiou em “O ser
e o acontecimento”, por meio da sua prática performativa da não-filosofia.59 Quero
com isso deixar claro o quanto os desenvolvimentos teóricos associados ao realismo
especulativo põem em questão toda pretensa fundamentação da filosofia ocidental na
sua tentativa de delimitar com clareza as fronteiras com seus Outros, como a

KOLOZOVA, Katarina. “Foreword”. ROUSSELLE, Duane. Lacanian realism: political and clinical
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antifilosofia e a não-filosofia, no que seguem em continuidade com as investigações
empreendidas pela grafemática derridiana60, como examinamos acima.
É oportuno aqui trazer novamente a figura da Banda de Möebius para ilustrar
esta ideia de um ponto que é simultaneamente interior e exterior a uma superfície,
agora para representar, junto com Rousselle, como vimos acima, 61 conceitos que
fazem fronteira entre o existencial e o político. Podemos levar a origem desta questão
à ideia estruturalista do grau zero do significante, o lugar vazio, exterior à cadeia
significante, a partir do qual, no entanto, ela se estrutura.62 É este ponto exterior à
estrutura, este grau zero do significante, o ponto de abertura da estrutura para o seu
exterior, o ponto de fuga por onde, segundo Derrida, o significante se abre para o
movimento da différance, para a khôra, para a sua possibilidade de partição infinita
e de deslizamento infinito na produção de sentido. Aí se estabelece a diferença com
Lacan a propósito da sua defesa da indivisibilidade da letra no seminário sobre “A
carta roubada”. Outra diferença teórica entre eles permanecerá no fato de Derrida
identificar, na nomeação por Lacan do falo como indicador do lugar da falta do
significante,

uma evidência do atrelamento do pensamento lacaniano ao falo-

logocentrismo da metafísica da presença que ele trabalhava, na época, para
desconstruir.63
Falamos de um ponto na Banda de Möebius onde interior e exterior não se
distinguem. Este ponto constitui o que Derrida chamou charnier, “charneira”, ou
dobradiça, bem como “hímen”, ou o “entre”, palavras usadas por ele, entre outras,
para nomear este não-espaço, esta passagem de fronteira que simultaneamente pode
separar, e ao mesmo tempo comunicar, diferentes universos semânticos, diferentes
campos discursivos. Estas dobradiças, estes pontos de fuga da significação, são
pontos por onde se pode vazar para fora de qualquer sistema metafísico que se
pretende fechado, mostrando assim a arbitrariedade desta operação de fechamento
de sentido e sua intenção oculta de exercício de poder e dominação. O trabalho de
Freud mostra-se por trás desta operação. Juntamente com Marx e Nietzsche, este
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“mestre da suspeita”, no dizer de Paul Ricœur, mostrou que a palavra no sonho
narrado é a dobradiça que conduz à infinitude de elementos do universo
inconsciente. É exatamente a ideia desta dobradiça que lhe permite afirmar que o
sonho é a via régia para o inconsciente.64
Como vimos, esta dobradiça se dá no furo fundador da cadeia significante. É
em torno da borda deste furo na cadeia significante, deste ponto de partida inicial,
que Lacan, Derrida, Badiou e Žižek construirão seus diferentes sistemas de
pensamento. Apesar de todas as diferenças, seus sistemas compartilham uma mesma
possibilidade: a possibilidade de serem matematicamente formalizáveis.
Diferentemente de Lacan ou Badiou, Derrida não avançou em sua obra para
uma realização desta formalização. Referiu-se a este exterior à estrutura com
múltiplos termos, como a arqui-escritura, ou o arqui-traço, ou a khôra, entre muitos
outros.65 Lacan e Badiou “defenderam a possibilidade de apropriação pelo matema da
formalização daquilo que resta para além da possibilidade de apropriação pela
palavra sem recurso a ele”.66
Ernesto Laclau referiu-se a este exterior como um “exterior constitutivo”. Esta
também é a ideia de Badiou. Para Badiou, é de uma “disfunção do interior”, mas
também deste exterior, formalizável matematicamente, que provém o acontecimento,
que poderá ser apropriado posteriormente na enunciação da verdade pelo sujeito fiel
ao acontecimento.67
Este mesmo exterior aparece em Žižek nomeado como “comunismo”, ou the
political que insiste como um remainder (resto, e também vestígio, traço de
memória, como nos “restos diurnos” freudianos na elaboração onírica), como um
“resto” dentro da política, resto que constitui a falta que a habita e que remete à
busca do fora dela.68 As representações das utopias ou do messiânico são respostas
para a falta que habita qualquer sociedade ou sistema político.
Considero ter fornecido elementos suficientes para despertar curiosidade e
estimular investigações posteriores a respeito deste ponto em comum no qual
podemos identificar algumas convergências teóricas entre a filosofia política de
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Butler e desenvolvimentos teóricos de Derrida, Lacan e de uma vertente lacaniana de
um pensamento de esquerda.
Em torno do sujeito da filosofia política
Como comentamos inicialmente, muitos fenômenos podem nos instigar a
pensar a filosofia política utilizando a ideia de um sujeito coletivo histórico, como um
sujeito coletivo nazista, um sujeito coletivo eleitor de Trump, um sujeito coletivo
eleitor de Bolsonaro, por exemplo. Michèle Barrett, examinando o empreendimento
teórico de Althusser, considera que ele não conseguiu elaborar uma teoria plausível
da constituição da subjetividade combinando as perspectivas marxista e lacaniana.
Considera que ele às vezes utiliza conceitos lacanianos de uma forma diluída e
tomadas apenas metaforicamente sem se ater ao conteúdo da argumentação de
Lacan.69
A impossibilidade de conciliação da teoria lacaniana com a ideia de um sujeito
coletivo histórico se evidencia ao recordarmos que o sujeito do inconsciente
lacaniano se revela na cadeia significante, no discurso do Outro, como mero efeito da
linguagem. É sujeito não-representado, não-pensado, destituído do atributo da
identidade, jamais idêntico a si mesmo, e, portanto, não capturável nos registros
ôntico ou ontológico. Daí uma aparente aporia para a tradição da filosofia política:
nela, não há lugar para inscrever um sujeito da ética que não se deixa inscrever nos
registros ôntico ou ontológico. De fato, o estruturalismo francês já havia realizado o
descentramento do sujeito, deixando de vê-lo “como a origem e a fonte do
pensamento e da ação” para vê-lo como um portador de estruturas70, o que permitirá
a Lacan responder às pichações em Paris em 1968, que criticavam os intelectuais
franceses dizendo que as estruturas não descem às ruas. Lacan respondeu que, pelo
contrário, eram exatamente as estruturas que estavam descendo às ruas. O
estruturalismo, ao demonstrar o descentramento do sujeito, desbancava também do
centro da cena do pensamento filosófico as diversas construções filosóficas do
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sujeito, como o sujeito cartesiano-kantiano, o sujeito hegeliano, o sujeito
fenomenológico ou o sujeito do existencialismo.71
Como vimos anteriormente, Chantal Mouffe, dando seguimento ao seu
trabalho com Ernesto Laclau, retoma a concepção de Carl Schmitt do campo da
política como composto pelo antagonismo entre “amigos” e “inimigos”, “nós” e “eles”.
Carl Schmitt considera que o liberalismo, por negar que este antagonismo é
inerradicável, é incapaz de apreender a natureza do campo da política, cujo critério
específico é exatamente esta discriminação entre “amigos” e “inimigos”. Esta
discriminação de um “nós” oposto a um “eles” exprime sempre a ideia de dois
sujeitos coletivos.72
Este antagonismo pode ser pensado em termos pós-marxistas como o
inerradicável antagonismo entre os interesses do trabalho e os do capital, que Marx
identificou como a luta de classes. Como já dissemos, Lacan não desenvolveu uma
teorização sobre um sujeito coletivo da política. E, em princípio, seu instável e
inefável sujeito do inconsciente não se presta para a construção de um sujeito
coletivo identitário, constituindo até mesmo o seu oposto. No entanto, muitos
filósofos têm procurado pensar a ideia do sujeito da política a partir da psicanálise
lacaniana. Trago como exemplo Jodi Dean, que procura esboçar uma teoria do
sujeito político, ancorada em Lacan, que reúne a ideia do sujeito como lacuna (gap)
na estrutura (como em Žižek, por exemplo) com algumas concepções de Badiou a
respeito do sujeito. 73 Para Dean, o sujeito da política é a lacuna inerradicável na
estrutura social. Há política porque o sujeito da política é coletivo e é dividido. O
“povo” (people) não é uma categoria ontológica. Nas multidões que se reúnem nas
manifestações em ocupações de espaços públicos, cada pessoa é uma parte
impossível de ser identificada com o todo imaginário, sendo a condição da política
exatamente esta lacuna que se mantém entre o indivíduo e o coletivo que se reúne.74
Em seu livro de 2015, “Menos que nada”, Žižek afirma que
Ibidem.
MOUFFE, Chantal & ERREJÓN, Íñigo. Construire un peuple: pour une radicalisation de la
démocracie. Paris: Les Éditions du Cerf, 2017. p. 87.
73 DEAN, Jodi. “Critique or collectivity? Communicative capitalism and the subject of politics”.
CHANDLER, David & FUCHS, Christian. (Eds.) Digital objects, digital subjects: interdisciplinary
perspectives on capitalism, labour and politics in the age of Big Data. London: University of
Westminster Press, 2019. p. 172.
74 DEAN, Jodi. “Critique or collectivity? Communicative capitalism and the subject of politics”.
CHANDLER, David & FUCHS, Christian. (Eds.) Digital objects, digital subjects: interdisciplinary
perspectives on capitalism, labour and politics in the age of Big Data. London: University of
Westminster Press, 2019. p. 175.
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[a] inexistência do “grande Outro” indica que cada edifício moral e/ou ético tem
de ser fundamentado em um ato abissal que é, no sentido mais radical que se
possa imaginar, político. A política é o verdadeiro espaço em que, sem nenhuma
garantia externa, as decisões éticas são tomadas e negociadas. A ideia de que se
pode fundamentar a política na ética, ou de que a política é, em última análise,
um esforço estratégico para realizar posições éticas anteriores, é uma versão da
ilusão do “grande Outro”. Por conseguinte, devemos passar da pergunta “Qual
ética condiz com a psicanálise” para a pergunta: “Qual política condiz com a
psicanálise?”.75

O presente texto partiu da ideia de que a filosofia política de Judith Butler,
aqui ilustrada por sua teoria performativa de assembleia, constitui proposta de uma
política “que condiz com a psicanálise”, entendida esta na concepção do realismo
lacaniano acima brevemente apresentado. Em nossa última seção, procuraremos
relacionar a teria performativa de assembleia de Butler a algumas das concepções
teóricas apresentadas ao longo do texto.
Em torno da teoria performativa de assembleia de Butler
Iniciamos esta breve apresentação da teoria performativa de assembleia de
Butler trazendo de volta a citação feita em seção anterior do presente texto:
[...] se queremos ampliar as reivindicações sociais e políticas sobre os direitos à
proteção e o exercício do direito à sobrevivência e à prosperidade, temos antes
que nos apoiar em uma nova ontologia corporal que implique repensar a
precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a interdependência, a exposição, a
subsistência corporal, o desejo, o trabalho e as reivindicações sobre a linguagem e
o pertencimento social. Referir-se à “ontologia” nesse aspecto não significa
reivindicar uma descrição de estruturas do ser distintas de toda e qualquer
organização social e política. Ao contrário, nenhum desses termos existe fora de
sua organização e interpretação políticas. O “ser” do corpo ao qual essa ontologia
se refere é um ser que está sempre entregue a outros, a normas, a organizações
sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a
precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros. Não é possível
definir primeiro a ontologia do corpo e depois as significações sociais que o corpo
assume. Antes, ser um corpo é estar exposto a uma modelagem e a uma forma
social, e isso é o que faz da ontologia do corpo uma ontologia social.76

Como vimos, a ontologia em Butler é sempre uma ontologia que se realiza em
um corpo vulnerável, em condição precária, e que é sempre um corpo imerso na
ŽIŽEK, Slavoj Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialético. Tradução Rogério
Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 597.
76 BUTLER, Judith. [2009] Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 15-16.
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linguagem e que toma existência em um espaço político e social. Ela considera
possível partir da ideia de Arendt de que “a política depende de uma ação em
conjunto” para repensar a forma como o corpo pode se tornar parte da ação e
objetivo da política, levando a “uma noção de pluralidade pensada juntamente com a
performatividade e a interdependência”.77
Esta possibilidade de participação performativa do corpo na política só existe
quando há liberdade de aparecimento incondicional de qualquer pessoa no espaço
público:
Em termos arendtianos, podemos dizer que ser excluído do espaço de
aparecimento, ser impedido de ser parte da pluralidade que constitui o espaço de
aparecimento, é ser privado do direito de ter direitos. A ação plural e pública é o
exercício do direito de se ter um lugar e pertencer, e esse exercício é o meio pelo
qual o espaço de aparecimento é pressuposto e constituído.78

Embora a ideia de performatividade seja frequentemente associada a atos
individuais e à performatividade linguística, neste texto ela é estendida por Butler
para descrever formas de performatividade corpórea coletiva apresentada pela
reunião dos corpos em “assembleia” no espaço público, a exemplo do ocorrido no
movimento Ocuppy ou na “Primavera Árabe”:
Assembleias populares se formam inesperadamente e se dissolvem sob condições
voluntárias ou involuntárias, e essa transitoriedade está, eu gostaria de sugerir,
relacionada à sua função “crítica”. [...] importa que os corpos se reúnam em
assembleia e que os significados políticos transmitidos pelas manifestações sejam
não apenas aqueles transmitidos pelo discurso, seja ele escrito ou falado. Ações
corporificadas de diversos tipos significam, de forma que não são, estritamente
falando, nem discursivas nem pré-discursivas. Em outras palavras, formas de
assembleia já têm significado antes e apesar de qualquer reivindicação particular
que façam.79

No livro do qual extraímos as citações acima, Butler discute os caminhos
necessários e possíveis para que um grande número de corpos individuais constituam
uma “assembleia” de “corpos em aliança” que agirão performativamente no espaço

BUTLER, Judith. [2015] Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria
performativa da assembleia. 2ª ed. Tradução Fernanda Siqueira Miguens. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2018, p. 165.
78 Ibidem, p. 66.
79 BUTLER, Judith. [2015] Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria
performativa da assembleia. 2ª ed. Tradução Fernanda Siqueira Miguens. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2018, p. 13-15.
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público colocando em ação uma “política das ruas” na qual “corpos incontáveis”
produzem uma “performatividade incalculável”.80
Cabe aqui uma pequena digressão a respeito destas duas últimas expressões. A
expressão “corpos incontáveis” remete ao trabalho teórico de Butler sobre os “corpos
que não contam”, ou seja, corpos que não merecem ser pranteados, corpos cuja
morte não é considerada digna de ser lamentada, pranteada, cuja morte não é
merecedora de luto pela perda de uma vida: trata-se de vidas que “não contam”.81
Exemplo disso é a morte de civis palestinos em Gaza: mortes que não são “contadas”,
no sentido de que não aparecem nos cálculos das estatísticas da guerra divulgadas
pela grande imprensa.82 E também não são “contadas” no sentido de que não são
narradas, permanecendo ocultadas pelo silêncio. A expressão “performatividade
incalculável” pode ser tomada também para sugerir que os efeitos da
performatividade da “assembleia” no espaço público não são passíveis de
mensuração ou cálculo, o que nos remete também às reflexões de Derrida,
interlocutor de Butler em alguns textos, sobre o tema da incalculabilidade, daquilo
que não “conta”, que não se sujeita ao cálculo.83
Outro aspecto que Butler enfatiza em texto recente é que o conceito de
performatividade abrange tanto o sentido passivo do termo (por exemplo, o ato de
ser objeto passivo e acrítico de uma dada performance no espaço social) quanto as
condições e possibilidades para agir, não podendo ser compreendida sua operação
sem levar em conta ambas dimensões. 84 Devido a esta dimensionalidade dual da
performatividade, nós estamos invariavelmente sendo “atuados” passivamente e
atuando ativamente, e esta é uma das razões pelas quais a performatividade não pode
ser reduzida à ideia de uma performance livre individual.85
As expressões “corpos incontáveis” e “performatividade incalculável” são aqui introduzidas por este
autor a partir do título da entrevista de Butler concedida a Athena Athanasiou: “Uncounted bodies,
incalculable preformativity”. (BUTLER, Judith & ATHANASIOU, Athena. Dispossession: the
performative in the political. Cambridge (UK): Polity Press, 2013, p. 97-103.)
81 BUTLER, Judith. [2009] Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
82 BUTLER, Judith & ATHANASIOU, Athena. Dispossession: the performative in the political.
Cambridge (UK): Polity Press, 2013, p. 100.
83 Além do diálogo já referido de Butler com Derrida (ver nota 39 acima), uma discussão do tema da
posição de Derrida em relação à globalização e seus efeitos se encontra em EVANS, Fred.
“Cosmopolitanism to come: Derrida’s response to globalization”. In: DIREK, Zeynep & LAWLOR,
Leonard (Eds.) A companion to Derrida. Oxford: Wiley Blackwell, 2014.
84 BUTLER, Judith. “Rethinking vulnerability and resistance”. In: BUTLER, Judith; GAMBETTI,
Zeynep; SABSAY, Leticia (Eds.) Vulnerability in resistance. Durham and London: Duke University
Press, 2016, p. 18.
85 Ibidem, p. 24.
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Um último aspecto que recordamos aqui quanto às posições de Butler no
campo da filosofia política é seu posicionamento teórico a favor da política de
coligação em detrimento do multiculturalismo. Aquela permitiria a possibilidade de
coalescimento em torno de objetivos compartilhados sem presumir, como ocorre no
multiculturalismo, uma identidade compartilhada. Ela considera que “os discursos
normativos derivados do liberalismo e do multiculturalismo são inadequados para a
tarefa de compreender tanto as novas formações do sujeito quanto as novas formas
de antagonismo social e político”.86 Ela observa:
Parte do problema da vida política contemporânea é que nem todo mundo conta
como sujeito. O multiculturalismo tende a pressupor comunidades já
constituídas, sujeitos já estabelecidos, quando o que está em jogo são
comunidades não exatamente reconhecidas como tais, sujeitos que estão vivos,
mas que ainda não são considerados “vidas”. 87 [...] Os sujeitos subentendidos
pelos enquadramentos liberais e multiculturais (e vamos ter que tentar fazer uma
distinção entre eles) caracterizam-se por pertencer a certos tipos de identidades
culturais, concebidos de formas variadas como individual ou multiplamente
determinados por uma série de categorias que incluem etnicidade, classe, raça,
religião, sexualidade e gênero.88 [...] O multiculturalismo que requer certo tipo de
sujeito, na verdade institui essa exigência conceitual como parte integrante de
sua descrição e de seu diagnóstico. Que formações de subjetividade, que
configurações de mundos de vida são apagadas ou obstruídas por tal movimento
obrigatório?89

A menção a configurações de vidas apagadas do discurso remete também ao
fato de que este apagamento opera uma distinção entre existências humanas
merecedoras de existência e não merecedoras de existência:
Se certas vidas são consideradas merecedoras de existência, de proteção e
passíveis de luto e outras não, então essa maneira de diferenciar as vidas não
pode ser entendida como um problema de identidade nem sequer de sujeito.
Trata-se, antes, de uma questão de como o poder configura o campo em que os
sujeitos se tornam possíveis ou, na verdade, como eles se tornam possíveis. E isso
implica uma prática crítica de pensamento que se recusa a aceitar sem discutir o
enquadramento da luta identitária que pressupõe que os sujeitos já existem, que
ocupam um espaço público comum e que suas diferenças podem ser
reconciliadas se tivermos ferramentas adequadas para uni-los.90

BUTLER, Judith. (2009) Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 5ª ed. Tradução
Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 209.
87 Ibidem, p. 54.
88 Ibidem, p. 198.
89 Ibidem, p. 229.
90 Ibidem, p. 231-2.
86

62 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

Estas reflexões de Butler se aplicam tanto à política de coligação conduzida no
plano global quanto às condições de heterogeneidade no campo da política
doméstica. Ela defende a ideia de que a política de coligação articula condições de
diversidade, pluralidade e heterogeneidade sem recorrer a políticas identitárias, já
que ela opera sob condições de antagonismo e coalesce em torno da crítica do poder e
da violência do Estado. Neste cenário, a mobilização de alianças não se dá
necessariamente entre sujeitos estabelecidos e reconhecíveis e não depende de
acordos quanto a demandas identitárias. Nestas condições, o sujeito da política de
coligação, na visão de Butler, se torna “um conjunto ativo e transitivo de
interrelações”.91
Embora Butler sustente suas diferenças teóricas em relação a Lacan, Badiou
ou Žižek, podemos observar em seu pensamento a necessidade de uma concepção da
ontologia que ofereça hospitalidade no acolhimento da multiplicidade das
possibilidades humanas de habitar a subjetividade. Ideia evidentemente próxima da
concepção da ontologia do realismo lacaniano compartilhada por Badiou e Žižek.
Quanto a Derrida, retomamos nossa afirmação anterior de que o pensamento destes
autores, assim como o de Butler, encontra hospitalidade na grafemática derridiana,
possibilitando um filosofar capaz de pensar de maneira integrada a materialidade do
corpo humano e a experiência subjetiva de habitar este corpo, construída por meio da
interação com o outro humano imerso no campo da linguagem.92
Comentários finais
Encerro trazendo de volta a ideia do furo fundador da cadeia significante e a
ideia derridiana da abertura da clausura do Livro para o fora de si. 93 Este furo para o
exterior do sistema lógico, pelo qual espia quem nele está imerso, é o ponto de onde
Wittgenstein enuncia, ao final do Tractatus: sobre o que não se pode falar, se deve

SCHIPPERS, Birgit. The political philosophy of Judith Butler. London and New York: Routledge,
2014, p. 98.
92 BOFF, Almerindo A. Freud, Lacan, Derrida: psicanálise em différance. Porto Alegre: Editora Fi,
2017, p. 279-291. O pensamento de Derrida a respeito da hospitalidade, da democracia por-vir e de
uma esquerda por-vir é problematizado em PEREIRA, Gustavo de Lima. Democracia em construção:
da tolerância à hospitalidade no pensamento de Jacques Derrida. Florianópolis (SC): Empório do
Direito, 2017.
93 BOFF, Almerindo A. Freud, Lacan, Derrida: psicanálise em différance. Porto Alegre: Editora Fi,
2017, p. 148-154; p. 199-206.
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calar.94 Para isso, sobre o que resta para além do discurso da metafísica, se dirige o
olhar do místico. O Wittgenstein místico que volta a espreitar por onde Rosenzweig e
Benjamin também espreitam, sobre os rastros dos profetas, dos pensadores dos
messianismos e das utopias.95
Badiou toma a différance com a letra “a”, de Derrida, para nela identificar a
Inexistance, também com “a”, em homenagem a Derrida.96 Seu orientando, Quentin
Meillasoux, nos rastros de Badiou, defenderá em 1997 seu doutorado sobre
L’Inexistance divine, a divina In-existência.97 Com Badiou, ousa agora escrever no
campo da res infinita cartesiana e da Coisa-em-si kantiana, territórios onde não se
escreve. Badiou e Meillasoux, nos rastros de Lacan, escrevem onde não se fala, a
partir do exterior do furo, da abertura para o Outro mundo, o mundo Outro. Nas
palavras de Derrida, o mundo por-vir. Para falar sobre ele, é preciso pensar o
impossível.
Judith Butler também dirige seu pensamento em direção ao impossível porvir, transitando dos estudos de gênero para a formulação de uma política da nãoviolência inscrita em uma ética da relacionalidade de fundamentação ontológica póshumanista.98 O presente texto procurou chamar atenção para algumas continuidades
possíveis entre concepções teóricas de Derrida e de Lacan com a filosofia política de
Butler, aqui ilustrada por meio da sua teoria performativa de assembleia.
Pretendemos assim contribuir para possível exploração em maior profundidade dos
temas aqui brevemente esboçados.
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4. Hiperatividade, cansaço de si e esgotamento em uma sociedade
acelerada
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Fabio Caprio Leite de Castro1
Introdução
Todo sofrimento psíquico é um acontecimento singular, ao mesmo tempo em
que manifesta aspectos de uma cultura. As diferentes formas de padecimento, através
de seu surgimento e de sua prevalência, expressam uma dimensão do seu contexto
sócio-histórico. A intenção fundamental da investigação que, ainda em estado
incipiente, se corporifica neste artigo é justamente a de perquirir sobre os modos de
sofrimento na contemporaneidade, especialmente aqueles que têm mostrado um
crescimento em ritmo acelerado nas últimas décadas.
Já não é possível deixar de observar o crescimento vertiginoso de casos de
depressão, a ponto de esta patologia ser hoje intitulada “o mal do século”.
Paralelamente, tornam-se mais comuns as situações de esgotamento no trabalho,
sentimento de impotência e desvalia, que terminam por levar muitas vezes à
incapacitação laboral. Ainda, cada vez mais recorrente é a reclamação de pais e de
escolas acerca da incapacidade de as crianças desenvolverem a atenção concentrada e
fazerem tarefas básicas.
Seria possível compreender essas diferentes formas de sofrimento psíquico e
modos de inadequação social em um mesmo conjunto, em uma unidade de sentido?
Sobre o que essas patologias nos informam acerca da nossa própria sociedade?
Consideramos que essas questões não podem ser respondidas tendo por base um
entendimento exclusivamente biológico do ser humano ou o modelo normativo do
DSM. A nosso juízo, o retorno às bases fenomenológicas e o diálogo com a
psicanálise, a teoria crítica e as ciências sociais proporcionam um importante recuo,
abrindo espaço reflexivo para uma compreensão daquilo que está em jogo quando
avaliamos essas patologias.
Professor do Programa de Pós-graduação em Filosofia da PUCRS. Doutor em Filosofia pela
Université de Liège (Bélgica). E-mail: fabio.castro@pucrs.br.
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Nesse sentido, o artigo percorre três etapas. A primeira consiste em convocar a
perspectiva fenomenológica, como forma de recusa ao naturalismo que atualmente
alcança a quase hegemonia da produção de saberes em ciências da saúde e da
medicina baseada em evidências. Em seguida, a segunda etapa convoca a perspectiva
psicanalítica, especialmente desenvolvida em interlocução da teoria crítica, que gerou
a investigação das patologias do social. Essa perspectiva coloca-nos frente a uma
nova abordagem do mal-estar contemporâneo, através de um recuo crítico das
psicopatologias. Por fim, a terceira etapa leva a uma busca de compreensão sobre o
solo comum de patologias como a depressão, o burnout e a hiperatividade.
1 A fenomenologia existencial e a recusa ao naturalismo
Ao longo do século XX, a fenomenologia desenvolveu-se através de diversos
modelos teóricos e possibilitou inúmeros desdobramentos, entre eles nos campos das
ciências sociais e da psicopatologia fenomenológica. Através da abordagem que
aproximou a fenomenologia e a hermenêutica existencial é possível desenvolver uma
investigação sobre as psicopatologias contemporâneas que revele o seu sentido
comum.
A

fenomenologia

existencial

mostra-se

mais

do

que

nunca

atual,

especialmente quando se coloca em relevo questões centrais como a angústia, o
desespero, o desamparo, a melancolia, o tédio, a náusea, enfim, tudo aquilo que não
tem lugar aparentemente em um DSM, na psicologia experimental hegemônica e no
evidente traço naturalista que atravessa em nossos dias o campo das ciências
cognitivas.
A psicopatologia fenomenológica e a psiquiatria existencial, desde os seus
primórdios, sempre deram ensejo a uma crítica do modelo clínico psiquiátrico
tradicional. Encontramos essa perspectiva em Minkowski, Binswanger, Tellenbach,
Tatossian2 e mais recentemente em Georges Charbonneau e Matthew Rattcliffe. 3 É
evidente que, ao longo de mais de um século, as múltiplas contribuições dos autores
MINKOWSKI, Eugène. Le temps vécu. Paris: PUF, 1995 (1933) ; BINSWANGER, Ludwig. Mélancolie
et manie. Trad. Yves Pélicier. Paris: PUF, 1987 (1960) ; TELLENBACH, Hubertus. Melancholie.
Berlim: Springer Verlag, 1974 ; TATOSSIAN, Arthur. Psychiatrie phénoménologique. Paris: MJW
Fédition, 2014.
3 CHARBONNEAU, Georges. Introduction à psychopathologie phénoménologique. Tomos I e II.
Paris: MJW Fédition, 2010; RATCLIFFE, Matthew. Experiences of depression – A study in
phenomenology. Oxford: Oxford University Press, 2015.
2

Fabio Caprio Leite de Castro | 71

desta tradição sinalizaram para diferenças de compreensão e de abordagem
terapêutica, na esteira do pensamento de Husserl, Heidegger ou Jaspers.
No entanto, se tivéssemos de escolher um aspecto para conjugar todos os
esforços dos diferentes pensadores que de algum modo podem ser reunidos nessa
tradição, penso que poderíamos optar pela observação feita por Henry Maldiney, em
L’homme et la folie: “nós ousamos dizer [...] que se a atitude fenomenológica tivesse
prevalecido em psiquiatria, a antipsiquiatria não teria nascido”.

4

Podemos

interpretar essa contundente afirmação de Maldiney da seguinte forma. A revolta
produzida pela antipsiquiatria nos anos 1960 tinha como alvo a psiquiatria
tradicional, tanto em seu modelo diagnóstico, quanto em seu modelo clínicomanicomial. Se o modelo fenomenológico tivesse prevalecido, especialmente por sua
compreensão da patologia através do mundo vivido do paciente, assim como por seus
métodos de tratamento, talvez não tivesse sido necessária uma tal revolta.
Não obstante a multiplicidade de perspectivas em fenomenologia, talvez o
traço mais central e que de alguma forma se mantém constante nessa tradição seja a
recusa de qualquer modelo teórico e técnico que reduza o ser humano e o seu
sofrimento à explicação causal e ao naturalismo fisiologista. A fenomenologia não
nega a dimensão necessariamente biológica do ser humano, porém, para pensá-la, é
preciso que se esteja sob a luz do mundo da vida (die Lebenswelt) prévio e pessoal
daquele que o pensa, enquanto questão eminentemente pessoal. Em um contexto
dominado cada vez mais por uma lógica naturalista, tomar como referência a
fenomenologia existencial pode ser entendido como uma ruptura com uma
metodologia técnico-científica que não logra explicitar o sentido emergente com as
patologias da contemporaneidade.
O aumento de certas formas de sofrimento psíquico como a depressão, o
burnout e a hiperatividade, assim como o surgimento de novos quadros patológicos,
como a nomophobia (no mobile phobia) e ainda outras formas difusas de sofrimento
psíquico chamam atenção, em volume epidêmico, por certos aspectos reportados ao
vazio, ao isolamento, à falta de empatia, à violência e à autodestruição. A
conformação classificatória e diagnóstica destes quadros e o seu levantamento em
termos estatísticos produzem dados, mas estes dados não são ainda suficientes para
compreender o que se passa em termos socioculturais em grande escala. O aumento
4

MALDINEY, Henry. Penser l’homme et la folie. 3a ed. Paris : Millon, 1997, p. 09.
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vertiginoso dessas patologias são um sinal sobre nosso tempo e a fenomenologia
existencial parece mostrar-se como um campo fértil para investigar o seu sentido.
Se a fenomenologia existencial proporcionou à psiquiatria uma perspectiva
resistente ao modelo psiquiátrico tradicional, isso se deve ao fato de que seus autores
foram perseverantes em manter o foco sobre a singularidade do sofrimento. Nesse
sentido, a perspectiva fenomenológica tem como núcleo de sua compreensão o modo
como a pessoa ela mesma é capaz de descrever, fazer menção, dar sinais sobre a sua
vivência, a sua espacialidade, a sua temporalidade vivida e a sua afetividade, sem
jamais prescindir, portanto, da efetiva aproximação, da escuta e do acolhimento
daquele que sofre.
O olhar voltado para a singularidade do sofrimento é certamente um dos
aspectos mais relevantes da perspectiva fenomenológica. Além disso, a atenção ao
singular não impede de se investigar mais além do vivido individual e questionar
sobre a atmosfera deste vivido, ou seja, algo comum, partilhado entre diversos casos
e que dizem respeito a um conjunto maior de formas de sofrimento em um dado
contexto sociocultural. Fica cada vez mais nítido para aqueles que adotam uma
concepção fenomenológica a necessidade de uma compreensão contextual sobre as
mais novas formas de sofrimento na sociedade do desempenho.
Na passagem ao epidêmico, torna-se necessário estabelecer um deslocamento
entre os diversos tipos de investigação, como as ciências sociais, a psicologia social e
a psicopatologia. Nesse sentido, a fenomenologia existencial pode, guardados os
devidos limites em cada caso, estabelecer deslocamentos e instaurar um diálogo com
outros autores que tratam desse tema, como Alain Ehrenberg 5, Christoph Türcke6 ou
em Byung Chun-Han7, e é exatamente aí o ponto de contato que entendemos ser
possível com o modelo de abordagem crítica em psicanálise. Encontramos na
psicanálise uma importante interrogação sobre o que podemos chamar, a partir de
Joel Birman8 e Nelson da Silva Jr.9, de mal-estar contemporâneo, uma espécie de
EHRENBERG, Alain. La fatigue d’être soi – Dépression et société. Paris: Odile Jacob, 2000 (1998) ;
EHERENBERG, Alain. La société du malaise. Paris: Odile Jacob, 2012 (2010).
6 TÜRCKE, Christoph, Hiperativos! Abaixo a cultura do déficit de atenção. Trad. José Pedro Antunes.
São Paulo: Paz & Terra, 2016.
7 HAN, BYUNG-CHUL. A sociedade do cansaço. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.
8 BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade – A psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.
9 SILVA JR., Nelson da. “O mal-estar no sofrimento e a necessidade de sua revisão pela psicanálise”.
SAFATLE, Vladimir et al. (Org.). Patologias do social – Arqueologias do sofrimento psíquico. Belo
Horizonte: Autêntica, 2018, pp. 35-58.
5
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atmosfera, um sentimento difuso, irradiado por todos os lados e sobre o qual somos
levados a nos posicionar.
Essa expressão qualifica aquilo que parece ser um preço inarredável da
sociedade de consumo contemporânea. O que se pretende qualificar como mal-estar
dificilmente caberia bem em outra expressão ou conceito, os quais terminariam por
dissolver boa parte dos padecimentos e formas de sofrimento no mundo
contemporâneo. Ou seja, é preciso utilizar um termo, ainda que possa inicialmente
parecer amplo demais, mas que seja capaz de abarcar as mais variadas formas de
sofrimento psíquico na contemporaneidade, a fim de poder interrogar sobre o seu
solo comum.
2 As patologias do social: psicanálise e teoria crítica
A abordagem crítica em psicanálise tem como notório representante no Brasil
o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Em 2018, o grupo
lançou o livro Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquico, organizado
por Vladimir Safatle, Christian Dunker e Nelson da Silva Jr., consolidando um marco
no debate envolvendo a psicanálise e outros campos do saber, especialmente as
ciências sociais e a psicopatologia.
O livro representa, em seu conjunto, o projeto de uma Crítica em psicanálise,
capaz de ensejar o diálogo com as ciências e – conforme entendemos – conduzir a
uma tentativa de superação do modelo orientado pelas ciências cognitivas, o qual se
tornou refém do descritivismo “ateórico” do DSM e produziu uma redução normativa
do sofrimento psíquico a um conjunto de elementos separáveis e identificáveis na
patologia.
Safatle chama a atenção para a recuperação do conceito de “patologia social”,
originalmente desenvolvido por Émile Durkheim e recuperado recentemente por
Axel Honneth, com vistas a mostrar como essa dimensão pode ser avaliada e
investigada para além dos problemas de justiça.
Honneth recupera a discussão sobre patologias sociais não exatamente para
descrever desvios em relação à norma social que poderiam colocar em questão a
reprodução de nossas formas de vida, mas para criticar o impacto das normas
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sociais na limitação das possibilidades de realização da vida, usando como eixo
da crítica o diagnóstico do sofrimento social que tanto impacto produz.10

Safatle reconhece o mérito de Honneth em procurar fazer do conceito de
patologias sociais algo mais do que meras técnicas de governo.11 No entanto, critica a
concepção de Honneth da patologia social como um transtorno de “segunda ordem”,
ou seja, como desconexões, socialmente estimuladas, entre a primeira ordem de
ações e crenças, próprias ao nível reflexivo de comportamentos individuais e a
segunda ordem de normas que definem as formas de cooperação social. Uma tal
definição de patologia social deixaria de lado dimensões importantes da vida e do
potencial de transformação estrutural de realidades sociais. O gesto de Safatle
destina-se a uma “abertura crítica” que vai além dos problemas de justiça e coloca em
jogo os matizes do sofrimento social da vida mutilada e adoecida. Nesse sentido, a
vida seria a condição de fundamento da crítica social e a compreensão dos vínculos
sociais se produz “em uma análise da natureza do sofrimento em sua articulação
conjunta entre economia psíquica e ordem social”12.
No epílogo do volume, Christian Dunker apresenta uma Crítica da Razão
diagnóstica, a partir de uma revisão histórica da constituição dos saberes da
psicopatologia através do DSM, bem como uma abertura psicanalítica ao que se pode
chamar de “patologias do social”, ao entendimento daquilo que transforma a
sociedade em uma sociedade doente e que a psicanálise é capaz de abordar pela via
da teoria da sexuação. Um importante aspecto sublinhado por Dunker é que a noção
de “patologia do social” empregada por ele “não é nem desvio nem aplicação da lei”. 13
Não se trata nem do fracasso de um universal falsamente formal nem da realização
de um particular inautêntico. A expressão indicaria, assim, dois aspectos: (1) “essa
SAFATLE, Vladimir. “Introdução – Em direção a um novo modelo de crítica: as possibilidades de
recuperação contemporânea do conceito de patologia social”. SAFATLE, Vladimir et al. (Org.).
Patologias do social – Arqueologias do sofrimento psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018, p. 17.
11 Ao propor uma releitura da Filosofia do Direito de Hegel como uma teoria da justiça, Honneth
oferece uma revitalização do texto hegeliano e procura sustentar o vínculo entre a teoria da justiça e o
diagnóstico de época. Nesse sentido, o “sofrimento de indeterminação” é pensado desde a
insuficiência da concepção de liberdade individual geradora de um individualismo que viola a
racionalidade da realidade social. (HONNETH, Axel. Sofrimento de indeterminação: uma
reatualização da Filosofia do Direito de Hegel. Trad. Rúrion Soares Melo. São Paulo: Esfera Pública,
2007, p. 8 e s.).
12 SAFATLE, Vladimir. “Introdução – Em direção a um novo modelo de crítica: as possibilidades de
recuperação contemporânea do conceito de patologia social”, op. cit., p. 26.
13 DUNKER, Christian. “Crítica da razão diagnóstica: por uma psicopatologia não-toda”. SAFATLE,
Vladimir et al. (Org.). Patologias do social – Arqueologias do sofrimento psíquico. Belo Horizonte:
Autêntica, 2018, p. 324.
10
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patologia chama O social”, em que a patologia é sempre a expressão de um excesso de
identidade, de fechamento e de totalização da ordem; (2) “o patológico desde o
social”, ou seja, um bloqueio, interrupção ou contradição não reconhecida nos laços
sociais.14 Interessante na perspectiva apresentada por Dunker é o fato de que essa
dupla significação de “patologias do social” desdobra as figuras básicas da alienação
no sentido dialético, “como incapacidade de reconhecer a alteridade no interior do
sujeito (Entfremdung), e como exteriorização do que não pode ser reconhecido como
próprio (Entäußerung)”.15
Em sua avaliação das patologias do social, Nelson da Silva Jr. apresenta a
necessidade de revisão do que significa “mal-estar no sofrimento” em psicanálise. “A
renomeação acadêmico-profissional do sofrimento, voltada para a produção e o
controle do comportamento de consumo e apoiada sobre uma ampla gama de
processos científicos e do marketing, produz e oferece uma Weltanschauung no
sentido freudiano do termo”.16
Ocorre que a nova racionalidade diagnóstica produz efeitos sobre o sujeito. Ou
seja, há um movimento que retorna do próprio dispositivo diagnóstico sobre o
sujeito, atuando sobre o seu sofrimento, dando a ele um nome, uma classificação, um
sentido e um modelo de tratamento. Afirma Nelson da Silva Jr.: “O que Freud não
chega a considerar é a possibilidade de a própria racionalidade científica se
transformar em um discurso banalizado e convocado por todos, a ponto de operar
como resposta ilusória às demandas infantis do passado.” 17 E em seguida: “Como
‘provas materiais’ dessa nova verdade, a associação do mercado com a ciência
inundou a vida cotidiana de instrumentos tecnológicos que, de fato, significaram
uma experiência de domínio e de maestria do real.”18
De maneira geral, o livro pretende funcionar como uma espécie de ponto de
inflexão para a própria investigação em filosofia e psicanálise, psicologia social e
psicopatologia. Ou seja, é um modelo de abordagem que se abre em múltiplas
direções. Da mesma forma, é inevitável que esse modelo de abordagem, ao exercer

Ibidem.
Ibidem, p. 325.
16 SILVA JR., Nelson da. “O mal-estar no sofrimento e a necessidade de sua revisão pela psicanálise”.
SAFATLE, Vladimir et al. (Org.). Patologias do social – Arqueologias do sofrimento psíquico. Belo
Horizonte: Autêntica, 2018, p. 44.
17 Ibidem, p. 55.
18 Ibidem.
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em seu estilo interdisciplinar uma verdadeira reestruturação da perspectiva clínica,
produza efeitos no campo normativo e, portanto, desempenhe uma função política.
Em outras palavras, o modelo que vem construindo-se através dessa
abordagem interdisciplinar, resgatando em certo sentido o espírito da primeira
geração da Escola de Frankfurt, oferece balizas para uma perspectiva que podemos
chamar de insurgente, muito próxima das motivações críticas inerentes à
fenomenologia existencial que antes mencionei. Sem reduzir-se a um conjunto
determinado de axiomas teóricos que teria veladamente a intenção de bloquear
novos saberes e as diversificadas orientações, a vantagem desta perspectiva
psicanalítica que colocamos em relevo é que ela constitui ao mesmo tempo um recuo
crítico e a produção de aberturas em vários sentidos.
Considerando o aumento massivo das psicopatologias na contemporaneidade,
é possível dirigir a interrogação acerca da manifestação de certos tipos
psicopatológicos em escala epidêmica, a fim de identificar o seu solo comum. Nesse
sentido, ganha forma a seguinte hipótese: Os sofrimentos psíquicos que expressam e
dão forma ao mal-estar contemporâneo, como o quadro depressivo, o burnout e a
hiperatividade possuem algo profundamente comum entre si.
Quem observa com base no DSM um quadro depressivo ou uma criança
diagnosticada com transtorno de hiperatividade poderia simplesmente afastar essa
hipótese. Uma pessoa com um destes transtornos apresenta, via de regra, um quadro
sintomático inverso ao outro. Ou seja, com base no manual diagnóstico e no
entendimento causal da relação indivíduo-ambiente, através de um mosaico de
estímulos-resposta,19 não haveria razão alguma ver nestas patologias têm algo em
comum.
Eis a questão para a qual a fenomenologia, a psicanálise, a teoria crítica e as
ciências sociais poderão nos dar subsídios para avançar em uma resposta.
3 Mal-estar e psicopatologia na sociedade acelerada
Tomaremos em análise três modalidades de sofrimento psíquico que dão
forma e expressam sob a forma de psicopatologia o sentimento difuso e abrangente

Expressão utilizada por Merleau-Ponty em sua famosa crítica ao comportamentalismo. Cf.
MERLEAU-PONTY, Maurice. La structure du comportement. Paris: P.U.F, 1953, p. 13 e s.
19
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de mal-estar na sociedade contemporânea: o cansaço de si (depressão), a
hiperatividade (TDAH) e o esgotamento laboral (burnout).
De acordo com a OMS, a depressão, tal como definida segundo os critérios
diagnósticos no DSM-V, já acomete mais de 300 milhões de pessoas e poderá tornarse em breve, já em 2020, a primeira doença incapacitante ao trabalho.

20

Encontramos um dos mais notáveis estudos sobre a depressão na obra do sociólogo
Alain Ehrenberg, que por mais de 30 anos percorreu o caminho de uma sociologia do
individualismo e terminou por se voltar ao problema do cansaço de si. Desde a
publicação de A fatiga de ser si mesmo, em 1998,21 o sociólogo francês permaneceu
investigando o tema da depressão e lançou, em 2010, A sociedade do mal-estar,22
livro que pode ser considerado uma continuação e um aperfeiçoamento da sua
pesquisa. Nele, Ehrenberg abriu uma nova perspectiva de estudo comparativo entre a
psicanálise

francesa

e

a

norte-americana,

inspirando-se

na

metodologia

antropológica de Marcel Mauss. Tomando como ponto de partida a virada
personalista do individualismo na sociedade de consumo, através de um modelo
sociológico de análise das instituições do indivíduo, A sociedade do mal-estar 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.
O cansaço de ser si mesmo, cansaço que atinge o próprio desejo e exaure
completamente o sentido do projeto vital expressa-se igualmente sob a forma de um
esgotamento no trabalho. O burnout foi recentemente categorizado como um
"fenômeno ocupacional" pelo CID – Classificação Internacional de Doenças. De
acordo com a matéria da OMS de 28 de maio de 2019, o esgotamento laboral está
incluído na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) como um
“fenômeno ocupacional”.23 Não é classificado como uma condição médica. É descrito
WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH. Depression: A Global Crisis. 2012. Disponível
em: https://www. who.int/mental_health/management/depression/depression_wmhd_2012.pdf
21 EHRENBERG, Alain. La fatigue d’être soi – Dépression et société, op. cit.
22 EHERENBERG, Alain. La société du malaise, op. cit.
23 WORLD HEALTH ORGANISATION. Burn-out an "occupational phenomenon": International
Classification
of
Diseases.
Matéria
publicada
em
28/05/2019.
Disponível
em:
https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/
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no capítulo: “Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços
de saúde” – isso inclui as razões pelas quais as pessoas entram em contato com os
serviços de saúde, mas que não são classificadas como doenças ou condições de
saúde. Burnout é definido na CID-11 da seguinte maneira:
O esgotamento é uma síndrome conceitual resultante do estresse crônico no local
de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizada por três
dimensões:
• sentimentos de esgotamento ou exaustão de energia;
• maior distância mental do trabalho de alguém, ou sentimentos de negativismo
ou cinismo relacionados ao trabalho de alguém; e
• eficácia profissional reduzida.
O esgotamento refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e
não deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas da vida.24

É interessante assinalar como a notícia veiculada pela OMS trata essa
iniciativa:
O burnout também foi incluído na CID-10, na mesma categoria da CID-11, mas a
definição agora é mais detalhada. A Organização Mundial da Saúde está prestes a
embarcar no desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências sobre o bemestar mental no local de trabalho.25

Dois pontos chamam a atenção nesta matéria. O primeiro é o movimento
levado a cabo para inscrever e classificar o burnout não como “condição médica”,
mas como “fenômeno ocupacional” – exclusivo, portanto, do contexto ocupacional.
Isso parece significar que a determinação do conceito não se dá pela vivência do
esgotamento, mas pela origem desta vivência – qualifica-se como burnout o
esgotamento enquanto fenômeno ocupacional. O segundo ponto é o comentário
apresentado pela OMS ao final de matéria citada: A OMS está prestes a definir o que
é o bem-estar mental no local de trabalho, mas isso depois de já ter definido e
classificado o burnout. Fica claramente exposta a lógica das ciências da saúde
subordinada à estrutura de funcionamento da OMS: primeiro é estabelecido o
patológico, depois vem a compreensão do normal.
No mundo do trabalho, onde se encontram mais e mais casos de altos níveis
de estresse e esgotamento, há que se acrescentar uma dimensão imprescindível para
a compreensão desse tipo de sofrimento. Não bastasse a quase ubiquidade do
24
25

Ibidem, trad. livre.
Ibidem, trad. livre.
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imperativo de desempenho, que por todos os lados se alastra e exige sempre mais do
trabalhador, há que se considerar também a precarização do trabalho. Como mostra
Ricardo Antunes em O privilégio da servidão, o modelo de gestão por metas e a nova
gramática do empresário de si concorre significativamente para o rompimento dos
laços solidários, bem como para a solidão nos locais de trabalho, 26 dimensões a
serem consideradas quando se trata de burnout. Indo um pouco mais além, podemos
recorrer à expressão utilizada por Dardot e Laval, “a fábrica do sujeito neoliberal”,
em sua investigação macrossocial e macroeconômica sobre o neoliberalismo e o seu
discurso de empreendedorismo e flexibilidade.
Não faltam descrições do homem “hipermoderno”, “impreciso”, “flexível”,
“precário”, “fluido”, “sem gravidade”. Esses trabalhos preciosos, e muitas vezes
convergentes, no cruzamento da psicanálise com a sociologia, revelam uma
condição nova do homem, a qual, para alguns, afetaria a própria economia
psíquica.27

Ao lado da depressão e do burnout, a busca pela melhoria artificial da
capacidade da atenção concentrada se torna cada vez mais presente em nossa
sociedade. É evidente que o aumento do consumo de Ritalina ultrapassa
extraordinariamente o número de casos de TDAH, o que pode ser indicativo de
múltiplas questões: entre elas o fato de que também se consome a medicação para
fins de “aprimoramento cognitivo” 28 , ou seja, uma vez mais porque se pretende
melhorar o próprio desempenho. Por outro lado, é inegável que o número de casos de
TDAH tem aumentado.29 Segundo a Associação brasileira do déficit de atenção, já
em 2010 o TDAH acometia entre 3 a 5% das crianças no país.30
Encontramos na investigação de Christoph Türcke sobre “a cultura do déficit
de atenção” um potente estudo sobre a hiperatividade. O problema do aumento de
casos de déficit de atenção não é um problema apenas individual, mas cultural, que
se inicia com a privação traumática da atenção na primeira infância. Dificilmente se
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão – O novo proletariado de serviços na era digital. São
Paulo: Boitempo, 2018, pp. 143-144.
27 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo – Ensaio sobre a sociedade
neoliberal. Trad. Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 321.
28 BARROS, Denise Borges. Aprimoramento cognitivo farmacológico: grupos focais com
universitários. 2009. Dissertação de mestrado. Instituto de Medicina Social, UERJ, Rio de Janeiro,
114 p.
29 Ver ORTEGA, Francisco et al. “A ritalina no Brasil: produções, discursos e práticas”. Interface
[online]. 2010, vol.14, nº 34, pp. 499-512.
30 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO. O que é o TDAH? Matéria publicada em
07/12/2010. Disponível em: https://tdah.org.br/o-que-e-o-tdah/
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revela uma tal privação em pesquisa empírica, assim como dificilmente se saberá
qual o efeito na criança de mães que telefonam durante a amamentação ou de pais
que checam e-mails constantemente enquanto brincam com os filhos.
Muitas vezes, crianças com TDAH não têm lesões manifestas nem sofrem de falta
de cuidado ou ausência excessiva dos pais – no entanto, eles devem ter sofrido
algum tipo de privação vital, caso contrário não haveria agitação motora
contínua, uma busca constante por algo que ainda não adotou a forma de um
objeto perdido. Só mais tarde, quando os envolvidos coletivamente passam a
rodear máquinas de imagem como insetos ao redor da luz, fica evidente de onde
vem a agitação. Muito antes de conseguirem perceber máquinas de imagem como
objetos, a tela como coisa, eles vivenciaram o poder de seu brilho em absorver a
atenção: como privação. E é preciso repetir essa privação para ultrapassá-la. Ela
abranda o desejo dessas crianças retrocedendo ao ponto em que ela se originou.
E, assim, essas crianças procuram tranquilidade nas máquinas, as mesmas que
foram os agitadores cintilantes de sua tenra infância.31

Seguindo as observações de Christoph Türcke, estamos sendo arrastados por
uma cultura do déficit de atenção. Essa cultura está diretamente associada à
chamada sociedade da informação e a produção de imagens em tela. Não podemos
deixar de observar que o aumento dos casos de TDAH está relacionado ao que
Manuel Castells chamou de “paradigma da tecnologia da informação” no livro
Sociedade em Rede,32 assim como à geração de “nascidos na era digital”, fenômeno
estudado por John Palfrey e Urs Gasser.33
Cada vez mais as pesquisas desenvolvidas em centros de fenomenologia têm
apontado a necessidade de se falar sobre o sujeito sobrecarregado e a sociedade
acelerada. Um marco importante na abordagem dessa temática foi o congresso
realizado em 2015 e que gerou o volume publicado em 2018 pela Suhrkamp, Das
überforderte Subjekt.
Em artigo publicado neste volume sobre a depressão como “cronopatologia”
relacionada ao esgotamento, Thomas Fuchs assinala a importância de se considerar
como os processos de aceleração estão relacionados com a prevalência de transtornos
depressivos.

TÜRCKE, Christoph. “Cultura do déficit de atenção”. Trad. Eduardo Losso. Revista Serrote. 2015.
Disponível em: https://www.revistaserrote.com.br/2015/06/cultura-do-deficit-de-atencao/
32 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Vol. 1 – A era da informação: economia, sociedade e
cultura. 6ª ed. Trad. Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2002, pp. 78-79.
33 PALFREY, John; GASSER, Urs. Nascidos na era digital – Entendendo a primeira geração de
nativos digitais. Trad. Magda França Lopes. São Paulo: Artmed, 2011.
31
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Uma metodologia preliminar para a epidemiologia do esgotamento
(Überforderung) parece apropriada neste momento. Numerosos estudos das
últimas décadas apontam que os processos de aceleração nas sociedades
ocidentais realmente resultam em um aumento da prevalência de transtornos
depressivos.34

Seguindo a tradição fenomenológica que examina a vivência existencial em
relação com os ciclos vitais, Thomas Fuchs considera a vida como um processo cíclico
de sincronização com o mundo circundante social (soziale Umwelt), pode-se avaliar
a depressão, assim como a apatia e outras formas de sofrimento psíquico como
modos de perda de ressonância (Resonanz) e dessincronização. 35 A sincronia,
expressa como ressonância com o presente, pode perder-se em dois sentidos
diversos, como retardo (Retardierung) ou aceleração (Akzeleration). A descrição
fenomenológica destes estados contribui expressivamente para a compreensão das
alterações da vivência temporal em casos de depressão. E coloca em destaque um
aspecto crucial. O retardo e a aceleração do sujeito que sofre são formas patológicas
inscritas em um modelo social que produz a alteração do tempo.
Hartmut Rosa, que igualmente participou do colóquio Das überforderte
Subjekt, trouxe uma notável contribuição ao tema no seu recente livro Aceleração.36
Com o objetivo central de construir uma crítica social como crítica das relações de
ressonância, Hartmut Rosa propõe em seu livro uma conceituação estrutural e uma
fenomenologia da aceleração social. De acordo com a sua perspectiva, o tipo e a
maneira de nosso “ser no mundo” [In-der-Welt-sein] depende em grande medida das
estruturas de tempo da sociedade em que vivemos. A pergunta sobre como queremos
viver está próxima da pergunta sobre como queremos despender nosso tempo,
embora a qualidade do “nosso” tempo, seus horizontes e estruturas, sua velocidade e
seu ritmo não estejam, ou estejam apenas em pequena medida, ao nosso alcance.
Estruturas de tempo são de natureza coletiva e de caráter social; elas sempre
confrontam os atores individuais em sólida facticidade. As estruturas temporais
da Modernidade, como será demonstrado, estão sobretudo sob o signo da
aceleração.37

FUCHS, Thomas. “Chronopathologie der Überforderung. Zeitstrukturen und psychische Krankheit”.
FUCHS, Thomas et at. (Org.). Das überforderte Subjekt – Zeitdiagnosen einer beschleunigten
Gesellschaft. Berlim: Suhrkamp, 2018, p. 55, trad. livre.
35 Ibidem, p. 56-58.
36 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Trad.
Rafael Silveira. São Paulo: Unesp, 2019.
37 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Trad.
Rafael Silveira. São Paulo: Unesp, 2019, p. LIX.
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O que podemos perceber nas pesquisas sobre o cansaço de si e o esgotamento,
traçando novos contornos pela via da interdisciplinaridade, é que por mais diferentes
que sejam as metodologias de estudo, em fenomenologia, teoria crítica, psicanálise,
ciências sociais e psicopatologia, todas apontam para a necessidade de observar as
transformações do tecido social. Nesse sentido, uma vantagem de produzir campos
de intersecção entre as diferentes leituras da contemporaneidade está justamente na
possibilidade de se compreender como a alteração de processos sociais no campo da
comunicação, da produção, do consumo e do ritmo de vida conduz a diferentes
percepções do mundo e das relações intersubjetivas, precisamente onde incidem
variadas formas de sofrimento psíquico, como o cansaço de si, o esgotamento e a
hiperatividade.
Considerações finais
Vivemos em uma sociedade acelerada que exige a todo custo os melhores
resultados em troca de uma imagem de si perfeita, plena e feliz – um ideal que jamais
nos será garantido, e nos faz a todos correr atrás do impossível, com elevadas
exigências de concentração e de atenção.
Somos colocados diante de uma forma hipertrofiada de narcisismo que
corresponde, como afirma Ehrenberg, a um modelo de sociedade de consumo, a um
individualismo do “qualquer um”38, espécie de atomismo social do empresário de si.
Procuramos reunir diversas abordagens na tentativa de interrogar sobre a
unidade de sentido do grande arco das patologias mentais que acometem os sujeitos
em nosso tempo de forma epidêmica. Hiperatividade, esgotamento e cansaço de si
são formas de sofrimento que possuem a sua historicidade e a sua dimensão cultural.
São o outro lado da moeda, por assim dizer, daquilo que pessoas ditas saudáveis
vivem como euforia, exposição de si e narcisismo. Estes são pretensas imagens, como
sabemos, para no fundo compensar e esconder o vazio oriundo da deterioração do
tecido social e do ataque diário ao comum.
Uma vez recolocado o problema do “mal-estar” em contato com o tema da
“sociedade acelerada”, solidifica-se assim o propósito de uma investigação

38

EHRENBERG, Alain. Le culte de la performance. Paris: Hachette, 1991, p. 199.
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interdisciplinar onde a fenomenologia e a psicanálise crítica assumem um diálogo
fundamental.
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5. O mal-estar - um aporte conceitual freudiano na reflexão sobre o
sujeito e seus padecimentos
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Nuestra función es defender- haciendo un ejercicio de rigor-, la propuesta más
fuerte que há generado la humanidade para analizar el sufrimiento individual
y para regular los modos en que el malestar social no enquista los sujetos en ese
malestar sino que lo denuncia a partir de su propria práctica4

A atenção aos liames da relação entre sujeito e cultura, imprescindível no
intuito de adentrar a complexidade da produção do padecimento psíquico, é o tema
central deste capítulo. Para tal, buscamos desenvolver um raciocínio que congregue
aportes da Psicanálise sobre o sujeito e os impasses em sua inserção no laço social
com

aspectos

referentes

aos

períodos

históricos

da

modernidade

e

da

contemporaneidade. Nesse sentido, identificamos duas vertentes, na leitura
freudiana, sobre o sujeito e a cultura, que contribuem para a reflexão proposta, a
saber, a imprescindibilidade do campo intersubjetivo no processo de subjetivação, e a
dimensão intrapsíquica como expoente da singularidade do sujeito e sua capacidade
de transitar frente aos impasses na administração de seu capital pulsional. Percebese, nesta direção, desde o texto freudiano Projeto para uma psicologia científica5, a
referência à importância do outro na constituição psíquica do sujeito, considerandose o papel fundamental que os cuidados iniciais desempenham, uma vez que estes
propiciam a saída da criança do desamparo primordial, frente aos imperativos da
vida biológica, decorrentes de sua pré-maturação.
Psicanalista. Professora permanente do Programa de Pós-graduação em Psicanálise: Clínica e
Cultura (UFRGS).
2 Psicóloga. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura (UFRGS).
3 Psicóloga. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura (UFRGS).
4 BLEICHMAR, Silvia. El desmantelamiento de la subjetividad: estallido del yo. Buenos Aires: Topía
Editorial, 2009, p. 62.
5 FREUD, Sigmund. “Projeto para uma psicologia científica”. In: STRACHEY, J. (Trad.). Publicações
Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 3435-400. (Texto
originalmente publicado em 1895).
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A psicanalista argentina Silvia Bleichmar 6 , na intenção de demarcar a
relevância do processo de humanização, utiliza a expressão “cria”, exatamente para
dar ênfase ao fato de que, ao nascer, o sujeito “é potencialmente humano, mas é
biologicamente em potencial. Se não se produzem as condições de humanização, não
se articula com a humanidade7. Trata-se, portanto, de reconhecer que a sobrevivência
da cria humana somente é possível a partir das ações específicas exercidas pelo
objeto cuidador, sendo evidente que esse cuidado dispensado inaugura as condições
necessárias à sua inserção no laço social. Segundo a autora, a humanização é um
processo relativo à cultura sendo a partir dela, de um modo absolutamente distinto
daquele relativo aos imperativos biológicos, que a produção de subjetivação tem seu
início.
A relevância atribuída, neste capítulo, ao campo intersubjetivo, dialoga com a
argumentação apresentada por Bleichmar 8 quanto às diferenças entre o que
denomina como produção de subjetividade e constituição do psiquismo. Para a
autora, a produção de subjetividade alude a uma ordem política e histórica. Assim,
existem projetos de produção de subjetividade, com características singulares em
cada sociedade, que sofrem mudanças ao longo do tempo. Em relação à constituição
do psiquismo, Bleichmar9 oferece como exemplo a diferenciação tópica em sistemas
psíquicos regidos por legalidades e diferentes tipos de representações. Logo,
compreende questões invariáveis da constituição psíquica, enunciados e “aspectos
científicos da psicanálise que se sustentam com certa transcendência em relação a
um dado período histórico”10. Encontramos, na precisa consideração da autora aos
meandros destes distintos processos, a importância da qualidade relativa ao encontro
com o outro primordial, o qual desaloja, definitivamente, o processo de humanização
do restrito campo do biológico, mediante a oferta de elementos essenciais que
permitirão ao sujeito psíquico circular no campo alteritário.
Dessa forma, ao exercer um papel paradoxal e constante de excitação e
apaziguamento das intensidades, o objeto primordial inicia o processo de instauração
do sujeito no campo da sexualidade. Nessa mesma direção, Hornstein11 destaca que a
BLEICHMAR, Silvia. Vergüenza, culpa, pudor: relaciones entre la psicopatología, la ética y la
sexualidade. Buenos Aires: Paidós, 2016.
7 Ibidem, p. 22 (tradução nossa).
8 BLEICHMAR, Silvia. El desmantelamiento de la subjetividad: estallido del yo, op. cit.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 33 (tradução nossa).
11 HORSTEIN, Luis. Narcisismo – autoestima, identidade, alteridade. Buenos Aires: Paidós, 2010.
6
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constituição do Eu não se dá por um processo maturacional, mas pela tarefa de
ligação exercida pelo objeto cuidador. Bleichmar 12 assinala que, nestes tempos
iniciais, não se poderia referir a alteridade no sentido estrito, enfatiza, porém, que
“não há processo de subjetivação se não há reconhecimento da alteridade desde o
outro em primeiro lugar, desde o adulto que tem a criança a seu cuidado” 13. Percebese, assim, a indissociabilidade do processo de constituição intrapsíquica em relação
ao vivido no campo intersubjetivo.
Neste capítulo, priorizamos a dimensão intersubjetiva, problematizando o
impacto das forças da cultura na ingerência do sofrimento psíquico do sujeito. Para
tanto, faz-se importante destacar a forma como a Psicanálise compreende o
padecimento psíquico. Buscamos enfatizar sua leitura não linear, causal ou
simplificada, uma vez que privilegia impasses e conflitivas intrapsíquicas, partindo
do reconhecimento da complexidade das relações que o sujeito, em sua
singularidade, estabelece com a cultura. Considerando-se as constantes modificações
culturais e, consequentemente, as modificações nas modalidades de relações
estabelecidas pelo sujeito, vislumbra-se a Psicanálise como uma obra em aberto14,
condição

que

permite

produzir

novos

conhecimentos

e

fazer

trabalhar

constantemente a teoria a partir de seus alicerces fundamentais.
Dentre o vasto campo de possibilidades elegemos, como principal chave de
leitura da problemática relativa à produção de padecimento psíquico, na interface do
sujeito com as demandas da cultura, o termo mal-estar. Neste sentido, destacamos
as proposições do psicanalista Joel Birman, que vem dedicando seus esforços a
problematizar o conceito de mal-estar, propondo como importante ferramenta de
leitura e reflexão sobre a relação do sujeito com a cultura. Na esteira do pensamento
freudiano, Birman

15

salienta que, para entender o que chamamos aqui de

multidimensionalidade do sofrimento, é preciso levar em conta “os acontecimentos
que ocorrem no espaço social e as formas de subjetivação que lhes seriam
correlatas”16.

BLEICHMAR, Silvia. Vergüenza, culpa, pudor: relaciones entre la psicopatología, la ética y la
sexualidade, op. cit., 2016.
13 Ibidem, p. 24 (tradução nossa).
14 SANTI, Pedro de. “Linguagem, história e desejo – sobre a atualidade de Freud”. KUPERMANN, D.
(Org.). Por que Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 123-136.
15 BIRMAN, Joel. “Catástrofe, risco e trauma”. MENEZES COELHO, D.; LEAL CUNHA, E. (Orgs.).
Faces contemporâneas da razão. São Paulo: Concerne Editora, 2018, p. 111-130.
16 Ibidem, p. 111.
12
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Para tal, tomamos o conceito psicanalítico de mal-estar, enunciado por Freud
em seu célebre texto de 1930, e retomado por Birman17 na proposição de uma leitura
sobre o sujeito na contemporaneidade. O conceito de mal-estar, segundo Freud18,
está relacionado com a imposição, realizada pelo processo civilizatório, em relação a
satisfação das pulsões sexuais e agressivas dos sujeitos a fim de que seja mantida
uma coesão social. Contudo, é justamente a restrição de tais pulsões, gerada pela
inserção na cultura, que provoca um intenso conflito entre os membros da sociedade.
Nesse sentido, o autor aproxima a dinâmica do conflito externo àquele que é travado
intrapsiquicamente frente às restrições da demanda pulsional. O conceito de malestar é retomado e definido por Birman19 como o “signo privilegiado e a caixa de
ressonância daquilo que se configura nas relações do sujeito consigo mesmo e com o
outro, revelando, assim as coordenadas cruciais que seriam constitutivas da
experiência subjetiva”. Buscamos, portanto, no recurso ao conceito freudiano de malestar, problematizar importantes transformações ocorridas no processo de produção
de subjetividade, considerando-se a modernidade e a contemporaneidade. Além
disso, procuramos desenvolver esta reflexão, ancoradas nos aportes freudianos, que
nos permitem não ceder no reconhecimento da importância do circuito pulsional e
representacional na singular montagem dos padecimentos humanos.
Cabe ressaltar que, para Bleichmar20, “a produção de subjetividade é o modo
pelo qual as sociedades determinam as formas com as quais se constituem sujeitos
plausíveis de se integrarem a sistemas que lhes outorgam um lugar”. Nesse sentido, a
produção de subjetividade, intimamente ligada com as formas históricas e pautações
de uma dada cultura, permite a identificação de novas questões impulsionando,
constantemente, revisões intrateóricas no corpus psicanalítico. Como bem afirma
Birman 21 , a importante reatualização de alguns paradigmas em Psicanálise, no
sentido não de mera repetição, mas sim de remanejamentos é “ditada pelas
condições históricas e sociais do tempo presente”. Problematizar elementos
pertinentes a uma dada época histórica, e buscar nesta reflexão subsídios para
BIRMAN, Joel. O Sujeito da contemporaneidade: espaço, dor e desalento na atualidade. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 2012.
18 FREUD, Sigmund. “Mal-estar na civilização”. STRACHEY, J. O futuro de uma ilusão, mal-estar na
civilização e outros trabalhos. 1996, p. 65-151. (Texto originalmente publicado em 1930).
19 BIRMAN, Joel. O Sujeito da contemporaneidade: espaço, dor e desalento na atualidade, op. cit., p.
55.
20 BLEICHMAR, Silvia. El desmantelamiento de la subjetividad: estallido del yo, op. cit., p. 54.
21 BIRMAN, Joel. “Os paradigmas da psicanálise”. BIRMAN, J. et al. (Orgs.). A fabricação do
humano: psicanálise, subjetivação e cultura. São Paulo: Zagodoni, 2014, p. 29.
17
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acessar a uma modalidade de padecimento psíquico, é alternar um olhar que se
direciona ao campo intersubjetivo e se volta às problemáticas próprias à condição
intrapsíquica.
Na modernidade, época de nascimento da Psicanálise, as observações clínicas
de Freud denunciavam o sofrimento presente em suas pacientes decorrente dos
impedimentos no exercício da sexualidade. Neste sentido, Freud 22 apontava que “a
influência prejudicial da civilização reduz-se principalmente à repressão nociva da
vida sexual dos povos (ou classes) civilizados através da moral sexual ‘civilizada’ que
os rege”. Assim, a repressão à sexualidade, desdobrada em imperativos sociais e
severas pautações morais, produziam um sujeito que padecia em função da
impossibilidade de exercer sua sexualidade e satisfazer seus desejos 23. Considerandose as expressões de padecimento psíquico neste contexto, encontra-se, no discurso
freudiano, segundo Birman 24 , importante crítica à modernidade e denúncia da
especificidade do “mal-estar subjetivo que esta seria capaz de engendrar”. Neste
cenário, o sujeito, a partir da singular narrativa sobre si, é alçado, pela Psicanálise, ao
lugar de protagonista na possibilidade de enfrentamento e superação dos danos
psíquicos decorrentes das restrições à sua condição de ser. A linguagem, ou seja, a
capacidade enunciativa e simbólica do sujeito, confronta o saber da medicina da
época, que restringia aos limites do corpo biológico as condições de padecer. Tal
ruptura com o privilégio atribuído ao corpo biológico, possibilitou à Psicanálise
ocupar lugar de inegável relevância na compreensão do mal-estar produzido a partir
dos ditames da cultura. A concepção psicanalítica de um sujeito marcado pela
existência do inconsciente e da sexualidade, dá à noção de conflito psíquico uma
complexidade e uma amplitude que não permitem mais a equivalência entre
psiquismo e consciência e, tampouco, entre sexualidade e reprodução. Desta forma, o
sofrimento neurótico, paradigma do mal-estar produzido na modernidade, desvelou
o papel central ocupado pela sexualidade no âmago do sofrimento psíquico.
Este paradigma freudiano foi colocado em xeque à medida que importantes
eventos ocorriam. A Primeira Grande Guerra impôs a necessidade de direcionar a
atenção para aquilo que se situava em outro campo, que não apenas o relativo às
FREUD, Sigmund. “Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna”. STRACHEY, J. (Trad.)
Gradiva de Jensen e outros trabalhos. Rio de Janeiro, Imago, 1996, (Texto originalmente publicado
em 1908), p. 172.
23 BIRMAN, Joel. O Sujeito da contemporaneidade: espaço, dor e desalento na atualidade, op. cit.
24 Ibidem, p. 59.
22
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conflitivas do sujeito na realização de seus desejos. Logo, novos impasses e
problemáticas tais como violência, perda, trauma e o fenômeno da compulsão à
repetição provocaram a emergência de novos signos do mal-estar, ainda na
modernidade. De certa forma, esses signos delinearam, inicialmente, novos
contornos para as condições de dor e desalento que marcarão o mal-estar na
contemporaneidade.
Os textos freudianos da década de 20 refletem o impacto da força da violência
e da crueldade nas dimensões intersubjetiva e intrapsíquica. O modelo do trauma
reformulado por Freud25, em 1920, aborda os efeitos, para o psiquismo, da intrusão
de intensidades, do fracasso na metabolização e atribuição de sentido ao
experienciado. Condições essas que elevam a repetição e o ato, enlaçados na proposta
do novo dualismo pulsional, à categoria de potencializar aspectos tanáticos e
destrutivos (auto e hetero dirigidos) inerentes à condição humana.
Nessa direção, transformações relativas ao intrapsíquico e ao intersubjetivo se
tornam essenciais para a leitura da especificidade de mal-estar engendrado na
contemporaneidade. Nesse, predominam problemáticas ligadas ao narcisismo, ao
sentimento de vazio, à precariedade das regulações simbólicas e, principalmente
efeitos tanáticos de discursos sociais e políticos de desmentido à alteridade e de
incremento à desproteção subjetiva. Maria Rita Kehl 26 , ao argumentar sobre a
atualidade do pensamento freudiano, ressalta que não é mais a repressão da
sexualidade a causa do mal-estar – em grande parte, inclusive, pela contribuição
dada pela Psicanálise. Para a autora, os atos de violência e agressividade que
permeiam a sociedade contemporânea podem ser aproximados ao conceito de
“banalidade do mal” ciado por Hanna Arendt.
É neste cenário atual que o mal-estar, prioritariamente, apresenta-se nos
“registros do corpo, da ação e das intensidades” 27 . A expressão do mal-estar
evidencia-se, privilegiando o ato, o qual ganha força em detrimento da linguagem e
do pensamento. Há uma evidente precariedade simbólica na constituição psíquica
dos sujeitos, delineando produções de sofrimento no campo da dor e do desalento.
FREUD, Sigmund. “Além do princípio do prazer”. História de uma neurose infantil (“O homem dos
lobos”), Além do princípio do prazer e outros textos. SOUZA, P. C. de (Trad.). São Paulo: Companhia
das letras, 2010, pp. 161-239. (Texto originalmente publicado em 1920).
26 KEHL, Maria Rita. “Três motivos (pelo menos) para se ler Freud, hoje”. KUPERMANN, D. (Org.).
Por que Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, pp. 17-24.
27 BIRMAN, Joel. O Sujeito da contemporaneidade: espaço, dor e desalento na atualidade, op. cit., p.
65.
25
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Nesse sentido, é necessário diferenciar o que chamamos, aqui, de sofrimento e, seu
incremento como constituinte do campo da dor. No sofrimento, há um
endereçamento ao outro, configurando-se, portanto, como uma experiência
alteritária. Nesta abertura alteritária, o sujeito faz um apelo ao outro para
transformar dor em sofrimento. Porém, em relação ao predomínio da dor, Birman 28
afirma que “é necessário reconhecer que a dor é uma experiência em que a
subjetividade se fecha sobre si mesma, não existindo qualquer lugar para o outro no
horizonte de seu mal-estar”. Assim, o incremento de intensidades constitui a
especificidade contemporânea do campo da dor, fazendo com que toxicomanias,
adições, compulsões e a intensa performatização do corpo se destaquem,
evidenciando o desalento como seu complemento. Na condição de desalento falha a
possibilidade de um endereçamento e apelo ao outro, via palavra, predominando,
portanto, a paralisia e a posição solipsista do sujeito. No fracasso da circulação na
categoria de tempo, ou seja, frente às condições precárias de mediação do
pensamento, o registro da ação, sob o domínio da compulsão à repetição, impõe-se
como forma privilegiada de expressão das subjetividades contemporâneas.
Birman29 destaca que “a compulsão é a tentativa desesperada realizada pelo
sujeito para se desembaraçar e assim elaborar uma experiência da ordem do
trauma”. O sujeito, nesse contexto, é levado a uma condição que o coloca,
permanentemente, frente ao inesperado, o que caracteriza o campo do traumático,
delineando uma subjetividade que podemos entender como sendo a de um sujeito no
limite 30 . O que está em jogo, nessa experiência do limite, não é mais a
impossibilidade de exercer a sexualidade, agora, o que se impõe, está além do
princípio do prazer, no registro da dor e do ato. A hiperatividade permanente se
transforma em excesso e transborda como ação31.
Tal dinâmica do padecimento psíquico contemporâneo também é abordada
por Castiel32, ao problematizar os destinos da pulsão e suas formas de investimento e
desinvestimento frente ao capital pulsional. A autora ressalta o fato de que, para
Ibidem, p. 140.
BIRMAN, Joel. “Os paradigmas da psicanálise”. BIRMAN, J.; KUPERMANN, D.; A fabricação do
humano: psicanálise, subjetivação e cultura. São Paulo: Zagodoni, 2014, p. 24.
30 BIRMAN, Joel. “Catástrofe, risco e trauma”. MENEZES COELHO, D.; LEAL CUNHA, E. (Orgs.).
Faces contemporâneas da razão. São Paulo: Concerne Editora, 2018, p. 111-130.
31 BIRMAN, Joel. “Reviravoltas na soberania”. ARÁN, M. (Org.) Soberanias. Rio de Janeiro:
Contracapa, 2003, p. 57-74.
32 CASTIEL, Sissi Vigil. Narcisismo, pulsões e sexualidade: repercussões clínicas. São Paulo: Escuta,
2019.
28
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Freud, o conceito de pulsão “articula vários níveis: o corpo, o psíquico, a
metaforização e a linguagem”33. Neste sentido, a constatação do fracasso nos acessos
à simbolização e metaforização marca o predomínio de subjetividades nas quais os
destinos pulsionais são regidos pelo desinvestimento e pela destrutividade,
modalidades próximas à pulsão de morte.
Castiel34 parte de suas observações sobre a clínica contemporânea – a qual lhe
permite constatar a emergência das neuroses graves, das patologias do narcisismo e
dos casos-limites – para discorrer sobre as formas de subjetivação e as modalidades
de encontro com o outro que estão priorizadas em nossa cultura. Desta maneira,
destaca que “a cultura de hoje é marcada pelo narcisismo e os sujeitos da atualidade,
prioritariamente, demandam o cuidado e o insistente olhar do outro sobre si, porque
necessitam ser investidos narcisicamente pelo outro”35. Como sabemos, a concepção
de um aparelho psíquico em Psicanálise refere-se à condição de “captura” de
intensidades advindas do mundo interno e externo. A partir do posterior trabalho
empreendido, no sentido de tramitação e metabolização destas intensidades, o
universo representacional consolida-se como modelo para as buscas de satisfação
pulsional. Na medida em que este sistema se complexifica – destaca-se aqui o já
exposto sobre o papel primordial que o outro exerce nesta dinâmica – o sujeito tem a
potencialidade de investir criativamente na realidade e contar com recursos para
lidar com as intensidades internas e externas. No campo dos padecimentos, por
exemplo, na neurose, observa-se a adesividade da libido a uma forma de satisfação, o
que restringe o acesso ao prazer. Já nas patologias do narcisismo, alinhadas às
contribuições freudianas de 1920, o sofrimento psíquico expressa outra ordem, a
destrutividade e o desinvestimento. A descarga da pulsão ocorre, muitas vezes, em
atuações auto e heterodestrutivas, e implicam no desinvestimento dos objetos. O
abalo narcísico, característico desta forma de padecimento psíquico, leva o sujeito a
depender do outro na regulação de sua autoestima e, assim, na medida em que este
ocupa lugar de protagonismo e dependência, o encontro com o outro implica
constante decepção e a experiência de alteridade é restringida36.

Ibidem, p. 21.
Ibidem.
35 Ibidem, p. 25.
36 Ibidem, 2019.
33
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Evidencia-se, ainda, frente a estas manifestações contemporâneas do malestar, o que Birman37 denominou de processo de psiquiatrização do mal-estar. O
autor destaca que, nas últimas décadas, houve um crescimento não apenas do tráfico
de drogas ilícitas, mas, também, uma expressiva expansão da comercialização e
utilização de psicotrópicos. Porém, estes números crescentes não se constituem como
um problema no discurso social, uma vez que são legitimados pela dita finalidade
terapêutica de tais medicações. A psiquiatrização ostensiva é outorgada pelos
discursos vigentes das neurociências, da psicofarmacologia e do cognitivismo ao
realizarem uma leitura da subjetividade em que a dimensão do sujeito é
excluída 38 , 39 , 40 . Desta maneira, o sujeito é silenciado, sua singularidade e sua
narrativa são desconsideradas. Em contrapartida, o registro do comportamento
passa a ser o enfoque central no campo dos padecimentos, passível de ser “regulado”
e “ajustado” na medida em que se desvia da norma estabelecida. Para Birman 41, como
efeito do processo de regulação do mal-estar, observa-se a diminuição dos limiares
subjetivos para lidar com experiências de dor e angústia. Diante desta medicalização
ostensiva do mal-estar, a Psicanálise perde prestígio, passa a ser menos considerada
em seus propósitos de cuidado e, em alguns casos, até mesmo é “superada” por
outras práticas “terapêuticas”42. Deste modo, é necessário recuperar a potência da
leitura psicanalítica para ampliar e complexificar as discussões a respeito das
modalidades de padecimento psíquico presentes no laço social 43. Para tal, é preciso,
também, compreender os elementos que motivam os ataques à Psicanálise. Nesta
ascensão dos discursos da neurobiologia e do cognitivismo, em detrimento da
Psicanálise como campo de saber privilegiado sobre o psíquico e o padecimento
humano, percebe-se a articulação dos campos do saber, do poder e do mercado44.
Os processos de psiquiatrização da existência humana, de regulação das
experiências de dor e angústia e de normalização dos comportamentos, destacados
BIRMAN, Joel. “Drogas, performance e psiquiatrização na contemporaneidade”. Ágora, Rio de
Janeiro, v. 17, n. spe, ago. 2014, p. 23-37.
38 Ibidem, p. 23-37.
39 PEREIRA, Mário Eduardo Costa. “Freud, o sujeito da psicopatologia e o futuro da psiquiatria”.
KUPERMANN, D. (Org.). Por que Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 167-190.
40 SANTI, Pedro de. “Linguagem, história e desejo – sobre a atualidade de Freud”. KUPERMANN, D.
(Org.). Por que Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 123-136.
41 BIRMAN, Joel. “Drogas, performance e psiquiatrização na contemporaneidade”, op. cit., p. 23-37.
42 Ibidem.
43 Ibidem, p. 23-37.
44 BIRMAN, Joel. “Discurso freudiano e contemporaneidade”. KUPERMANN, D. (Org.). Por que
Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 25-46.
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no presente capítulo, convocam a articular a leitura apresentada sobre o mal-estar
com o campo da biopolítica, conforme proposto por Foucault45. Tendo em vista que a
biopolítica tem como objetivo o controle da vida em seus diversos âmbitos, tais como
da sexualidade, da natalidade, da educação e da saúde, cabe aqui analisar os
instrumentos de poder utilizados na contemporaneidade, mais especificamente, os
referentes ao campo dos padecimentos psíquicos. Destaca-se, portanto, o que
Foucault46 denominou de biopoder. Esta forma de poder tem como ênfase a proteção
da vida e regulação dos corpos, transformando preocupações antes consideradas de
âmbito individual em questões de ordem política. Em contraste com outras formas
de exercício de poder, mais utilizadas em outros tempos, tal como o uso da força
física, o biopoder envolve práticas disciplinares mais efetivas na medida em que a
população se torna tanto alvo quanto instrumento das relações de poder. Desta
maneira, é possível aplicar medidas de controle que atingem populações inteiras.
A psiquiatrização e, consequentemente, a medicalização ostensiva constituemse, desta maneira, dispositivos eficazes de controle do que é tido como “normal” e
como “patológico”. A especialidade psiquiátrica passa a funcionar como importante
dispositivo do biopoder na medida em que é capaz de manter certa ordem e
normalização social 47. Por meio da medicalização é possível, então, agir sobre os
corpos “desviantes” e transformar os comportamentos considerados indesejados.
Gambetti48 destaca que
ao transformar o sujeito portador de direitos em população (e em espécies), o
biopoder altera as modalidades da subjetivação. A população é uma entidade
construída a partir de curvas estatísticas e desvios-padrão. Seu espaço de
existência não é definido pela lei, mas pela normalização.

Ao articular os campos do mal-estar e da biopolítica, Birman 49 destaca a
transformação ocorrida nas formas de avaliar a riqueza dos Estados. Se antes o fator
principal constituía-se na extensão territorial e acúmulo de riquezas, agora, segundo
o autor, o que está em pauta são os indicadores de qualidade de vida, os quais
enfocam, principalmente, a saúde da população. Deste modo, o uso político do
sofrimento torna-se ainda mais evidente, na medida em que sujeitos considerados
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
Ibidem.
47 PEREIRA, Mário Eduardo Costa. “Freud, o sujeito da psicopatologia e o futuro da psiquiatria”.
KUPERMANN, D. (Org.). Por que Freud hoje?. São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 167-190.
48 GAMBETTI, Zeynep. Agir em tempos sombrios. Porto Alegre: Criação Humana, 2019, p. 34.
49 BIRMAN, Joel. “Drogas, performance e psiquiatrização na contemporaneidade”, op. cit., p. 23-37.
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desviantes da norma estabelecida passam a ser cada vez mais medicados a fim de
serem novamente enquadrados no modelo de normalização vigente. A medicalização
aparece, assim, como um meio de controle e homogeneização dos sujeitos desviantes
dos parâmetros de qualidade de vida estabelecidos.
Neste sentido, Santi 50 argumenta que o uso da medicação como forma
primordial de lidar com toda e qualquer dor psíquica faz o sujeito se poupar dos
incômodos, mas, ao mesmo tempo, o priva da possibilidade de lidar com as angústias
advindas do mundo das relações. Assim, conflitos que sempre existiram ganham
contornos de intolerância cada vez mais acentuados. O autor questiona os
imperativos de felicidade, onde o ser feliz – ou o parecer feliz – passa a ser uma
obrigação e, não mais uma potencialidade. Na esteira destas reflexões, Pereira 51
denuncia o uso de psicofármacos com o objetivo de melhorar desempenhos já
considerados dentro da norma e de, também, provocar, assim, estados contínuos de
bem-estar. Neste cenário, sujeitos que não teriam indicação para um tratamento
psiquiátrico, acabam recebendo a prescrição de medicações como única alternativa
de incremento à performatização na forma de ser. Este fenômeno tem, inclusive,
recebido o nome de “psiquiatria cosmética”52.
A partir do exposto, percebe-se a crescente medicalização e homogeneização
do sofrimento dos sujeitos, em detrimento da atenção e preocupação relativas aos
complexos fatores que compõem o padecimento humano e o peso que neles têm as
condições sociais, políticas e econômicas. Retomando-se a proposição de Bleichmar53
sobre a forma como cada cultura estabelece os parâmetros de pertença de um sujeito
ao laço social, cabe o questionamento sobre o sentido de práticas que visam o
apagamento do sujeito e o estímulo persistente à sua performatização. A produção
contemporânea de práticas normatizadoras e reguladoras impõe a reflexão sobre o
assujeitamento que se opera via ênfase do comportamento em detrimento da
problemática do sujeito. Bleichmar54 enfatiza a necessidade de não confundir um
sujeito disciplinado com um sujeito ético. O apagamento da condição de sujeito
incrementa, também, a crueldade para com o semelhante, fomentando violentas

SANTI, Pedro de. “Linguagem, história e desejo – sobre a atualidade de Freud”, op. cit., p. 123-136.
PEREIRA, Mário Eduardo Costa “Freud, o sujeito da psicopatologia e o futuro da psiquiatria”.
KUPERMANN, D. (Org.). Por que Freud hoje? São Paulo: Zagodoni, 2017, p. 167-190.
52 Ibidem.
53 BLEICHMAR, Silvia. El desmantelamiento de la subjetividad: estallido del yo, op. cit.
54 BLEICHMAR, Silvia. La construcción del sujeto ético. Buenos Aires: Paidós, 2011.
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justificativas para os privilégios de poucos frente à dramática precariedade de
muitos.
O mal-estar contemporâneo produz, assim, crescente vulnerabilidade e
violência no que diz respeito às expressões do campo intersubjetivo e nas condições
intrapsíquicas. O sujeito, em seu encapsulamento narcísico, padece e tem
comprometida sua capacidade de reconhecimento do outro em sua diferença, ou seja,
as relações alteritárias são superadas por relações calcadas no registro da
destrutividade e da indiferença. Como afirma Bleichmar
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dessubjetivação

e

atuais

são

silenciosamente

violentas

“as formas de
se

expressam

fundamentalmente na marginalização e indiferença”.
Portanto, nos somamos a Joel Birman56, no reconhecimento da
posição estratégica de resistência representada pelo discurso freudiano na
contemporaneidade, desde que se considere o dispositivo analítico como um
dispositivo de poder, pelo qual o sujeito possa não apenas ser reconhecido, mas
que também possa efetivamente advir como singularidade.

A denúncia da complexidade que sustenta as transformações na definição de
mal-estar testemunha a intrincada relação entre o sujeito e a cultura. As modalidades
de mal-estar engendradas, tanto na modernidade como na contemporaneidade, dão
inegável testemunho do alto custo psíquico instaurado toda vez que um sujeito é
despojado de seu direito de ser frente aos imperativos de sujeição social.
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6. A conduta do profissional de saúde mental nas psicopatologias
contemporâneas
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Introdução
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a conduta do profissional de saúde
mental frente ao excesso de diagnósticos, normatizações, escalas psicométricas e
outras ferramentas da prática clínica e na hipótese de como criar uma consciência
ética a fim de evitar tais problemas, via tradição fenomenológica. Parece haver um
esquecimento por parte desses profissionais em priorizar a escuta e o entendimento
do paciente dentro de uma visão mais ampla no que se convencionou chamar de
biopsicossocial. A literatura em saúde mental é farta em pensar e reafirmar a
importância desse olhar que não nega a óbvia materialidade biológica, mas considera
a devida ênfase nas dimensões sociais e psicológicas do cuidado. Sendo assim, por
que ainda se percebe uma falha importante de conduta nesse aspecto? Não estaria
faltando às formações de profissionais em saúde mental dar relevo à dimensão ética
dessas profissões?
Há uma tensão entre pelo menos duas perspectivas, uma que destaca o
aspecto biológico de uma medicina baseada em evidências e outra que destaca uma
visão psicodinâmica nascida sobretudo nas ciências históricas (ou humanas como se
convencionou no Brasil). Tal tensão obscurece que qualquer concepção de saúde
filosoficamente consistente não possa deixar de lado nenhuma dessas dimensões, do
biológico ao psíquico, justamente porque o ser humano está no imbricamento delas.
Por mais que no âmbito acadêmico isso seja claro - e a literatura de referência o
mostra - claramente as novas gerações de profissionais da saúde mental não
espelham esse saber, desenvolvendo o hábito de restringirem-se a escalas
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psicométricas ou normatizações tais como o Manual Diagnóstico Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5, 2014) para intervir na situação do paciente.
A aposta do presente trabalho para o problema da conduta dos profissionais
de saúde mental, que acima identificamos de maneira sucinta, está na hipótese de
que a introdução da abordagem fenomenológica na formação desses profissionais
poderia mitigar o problema. O foco do trabalho não é provar que tal aposta é a mais
correta, mas esclarecer o que essa abordagem contribui para sensibilizar o
profissional de saúde mental a fim de que ele realmente tenha em vista o juramento
hipocrático de promoção de saúde e evitar o sofrimento.
A conduta do profissional de saúde mental e a pobreza da escuta ao
paciente
A conduta clínica atual, ao restringir-se a aplicar escalas psicométricas e
outros dispositivos de normalização, coisifica indiretamente o paciente e toma a
simplificação dos modelos diagnósticos como descrevendo o “ser humano real”.
Claramente houve uma redução no espaço acadêmico nas perspectivas teóricas que
tentavam compreender a saúde mental de maneira mais ampla para uma perspectiva
mais psicométrica. O reflexo disso tem sido a “universalização” do diagnóstico de
saúde mental, realizado de maneira simplista e sem efeitos na qualidade de vida do
paciente. Abordar o sofrimento psíquico unicamente como consequência de aspectos
biológicos, somente supre demandas políticas, ideológicas e de cunho mercadológico.
A consideração da dimensão sócio-familiar e a preservação dos vínculos, desse modo,
têm sido negligenciadas e a vulgarização de escalas e diagnósticos sendo usadas para
justificar demandas alheias a situação do paciente. O que acontece na prática é um
modelo de saúde mental mal estruturado, com falhas importantes e ineficazes se
considerarmos a baixa resolução em aliviar o sofrimento psíquico da maioria dos
pacientes.
Em um primeiro momento, problemas de conduta desses profissionais são
problemas comuns da esfera da prática clínica e, em geral, resolvem-se em instâncias
da ética profissional e, em casos extremos, na esfera jurídica. Poderíamos parar nesse
ponto e reduzir toda conduta dos profissionais de saúde mental a somente um
conjunto de protocolos que foram durante muito tempo debatidos, testados e
aprovados mais ou menos consensualmente pela comunidade desses profissionais.
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Porém, se fizermos isso – e esse é um modo padrão de agir no campo da saúde –
ainda assim, não eliminaríamos certas dificuldades que encontramos. Que
dificuldades são essas e em que medida elas importam problemas de dimensão
filosófica?
As dificuldades surgem quando nos perguntamos pelo o que sustenta os
critérios diagnósticos que, em grande parte, moldam as condutas dos profissionais de
saúde mental, ou, para dizer o mínimo, as práticas de diagnose orientam fortemente
as condutas do profissional de saúde mental3. É claro que os critérios diagnósticos
não são feitos de maneira displicente ou irresponsável, e que há uma preocupação em
entender o fenômeno da doença mental para melhor responder às queixas e
problemas reais que muitas pessoas trazem ao consultório4. Dentro dessa motivação
que surgem iniciativas como a do DSM em fazer um levantamento estatístico dos
transtornos e doenças que afetam a saúde mental das pessoas. Contudo, o que em
geral não passa para o nível de reflexão do profissional de saúde mental é o quanto
essas categorias estabelecidas em um DSM ou em um CID, são indícios de fenômenos
ainda mal compreendidos e não claramente estabelecidos.
O problema aqui é que um DSM ou um CID, ou ainda as mais variadas escalas
psicométricas e outras – vamos chamar assim – ferramentas da prática clínica
acabam sendo tomadas não como um indício para auxiliar o profissional de saúde
mental a compreender o sofrimento mental que lhe chega no consultório, mas acaba
sendo tomado como uma norma, um registro da realidade da doença, uma “prova”
do que “realmente” o paciente está vivenciando. Esse equívoco, e por que não dizer,
esse esquecimento de que o DSM, o CID e as escalas psicométricas não representam
a realidade da doença, levam o profissional frequentemente a rotular o sofrimento
alheio, a normatizar e normalizar esse sofrimento.
Essa conduta do profissional de saúde mental tem de ser posta em causa,
justamente porque uma consequência dessa normatização e normalização do
sofrimento mental parece estar desembocando em um excesso de diagnósticos, em
uma sobrediagnóse, para usar um termo mais frequente na medicina:

CANGUILHEM, Georges. O Normal e o Patológico. 7ªed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2018 [1943].
4 DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ªed. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
3
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Como não existem testes biológicos ou definições claras que distinguem o
transtorno normal do transtorno mental, tudo no diagnóstico psiquiátrico
depende de julgamentos subjetivos com influência muito fácil. Sempre que as
taxas de um distúrbio mental saltam explosivamente, a aposta segura está
sempre na moda. Suponha que muitos, se não a maioria, dos "pacientes" recémidentificados sejam realmente "normais o suficiente". Eles foram rotulados
incorretamente e provavelmente serão super tratados. 5

Tomando-se esse problema em particular da sobrediagnóse, é possível
mostrar alguns dados estatísticos para a questão da conduta do profissional de saúde
mental e o esquecimento de uma adequada escuta do sofrimento do paciente. Certas
condutas frequentemente tornam-se habituais em psiquiatria mais por força cultural
que por força de sua eficácia cientifica, e assim ocorre por ganharem chancela de
autoridades que lhes revestem de legitimidade. O Manual Estatístico Diagnóstico
(DSM em inglês) tem servido a essa função de esteio teórico no campo da saúde
mental, promovendo a legitimidade da diagnose por critérios externos ao paciente e
que lhe dão uma identificação no quadro dos transtornos mentais 6 . Podemos
remontar ao início da década de 1980, em que um estudo mostra como
aproximadamente um terço da população dos EUA havia sido classificada com algum
diagnóstico de transtorno mental pelo menos em uma vez na vida 7. Em 2005, outro
estudo, apresentou que aquela prevalência do estudo de 1980 alcançava agora a
metade da população8. Mesmo ampliando o locus geográfico, a fim de minimizar o
viés investigativo, a olhando para a Europa, não encontramos um quadro muito
diferente daquele constatado nos EUA: em 2012 a prevalência de pessoas
diagnosticadas com algum transtorno mental na Europa chegava a 40% da
população 9 . Outro tipo de estudo, abordando o problema em um corte etário,
encontrou-se que aproximadamente ao se alcançar a idade de 32 anos 50% da
FRANCES, Allen. Saving normal. New York, USA: William Morrow Paperbacks, 2013, p. 95.
Tradução minha do original: “Because there are no biological tests or clear definitions that distinguish
normal from mental disorder, everything in psychiatric diagnosis depends on very easily influenced
subjective judgments. Whenever rates of a mental disorder jump explosively, the safe bet is always on
fad. Assume that many, if not most, of the newly identified “patients” are really “normal enough.” They
have been mislabeled and will likely be overtreated.”.
6 FRANCES, Allen. Saving normal. New York, USA: William Morrow Paperbacks, 2013, p. 96
7 ROBINS, Lee N.; HELZER, John E.; WEISSMAN, Myrna M.; et alii. “Lifetime Prevalence of Specific
Psychiatric Disorders in Three Sites” In: Arch Gen Psychiatry, v. 41, no. 10 (1984): 949–58.
8 KESSLER; Ronald C.; BERGLUNG, Patricia; DEMLER, Olga; et alii, “Lifetime Prevalence and Ageof-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication” In: Arch
Gen Psychiatry, v. 62, no. 6 (2005): 593–602.
9 GRAAF, Ron; HAVE, Margreet; GOOL, Coen; et al. “Prevalence of Mental Disorders and Trends
from 1996 to 2009. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2” In:
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, v. 47, no. 2 (2012): 303–13.
5
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população já havia recebido algum diagnóstico de transtorno de ansiedade, sendo
que mais de 40% foram identificadas como possuindo transtorno de humor e pelo
menos 30% da população qualificada como dependendo de substâncias psicoativas 10.
Ainda outro estudo, este de 2011, na mesma linha da abordagem por corte etário,
apresenta resultados mais impactantes: estima-se que 80% dos jovens com até 21
anos já teriam sido qualificados segundo os critérios do DSM e “fechado critérios”
para transtorno mental de qualquer espécie 11 . Tais estudos mostram o crescente
problema da inflação diagnóstica nos últimos anos, levando à reflexão de se a maior
parte das condutas e práticas da vida cotidiana não estão sendo patologizadas.
Agora, talvez essa crítica não fosse escandalosa se pensarmos no médico
traumatologista que, por força de sua especialidade ter de lidar com a concretude e a
urgência dos problemas que se propõe a resolver, e ainda que boa parte desses
problemas são tomados desde uma perspectiva mecanicista do corpo biológico; mas,
deve soar estranho que haja esse esquecimento por parte de profissionais que lidam
com o imaterial do sofrimento, que lidam – como já se disse na tradição filosófica –
com a alma das pessoas. Como esses profissionais podem estar falhando nessa
conduta, como podem estar reduzindo o sofrimento mental a critérios e rótulos que
naturalizam o sofrimento em termos supostamente científicos como transtorno,
síndrome e doença?
É claro que uma resposta satisfatória a essa questão não pode ser dada de
maneira simplista e reducionista e, certamente, ela, essa resposta, deverá dar conta
do caráter multifatorial desse problema. Aqui, para propósitos mais modestos,
gostaríamos de pensar ao menos alguns aspectos que contribuem para o problema.
Como pode-se notar, até agora falamos do profissional de saúde mental e sua
conduta baseada em manuais diagnósticos e escalas que fornecem a base de muitos
protocolos no campo de saúde mental; porém, o que tem ficado apagado na presente
discussão até agora é, possivelmente, o cerne do esquecimento desses profissionais: a
pessoa com o sofrimento mental. Embora soe uma trivialidade abissal tal afirmação,
podemos chegar a essa questão de que parte do problema da sobrediagnóse deve-se

MOFFITT, T. E.; CASPI, A.; TAYLOR, A.; et alii. “How Common Are Common Mental Disorders?
Evidence That Lifetime Prevalence Rates Are Doubled by Prospective Versus Retrospective
Ascertainment” In: Psychological Medicine, v. 40, no. 6 (2010): 899–909.
11 COPELAND, William; SHANAHAN, Lilly; COSTELLO, E. Jane; et al., “Cumulative Prevalence of
Psychiatric Disorders by Young Adulthood: A Prospective Cohort Analysis from the Great Smoky
Mountains Study” In: J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, v. 50, no. 3 (2011): 252–61.
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ao esquecimento de se fazer uma adequada escuta e acolhimento daquele que nos
traz seu sofrimento e deposita em nossa formação a confiança de que possivelmente
poderemos ajudá-lo, quando percebemos como esses profissionais têm agido na
prática clínica.
O que estamos afirmando é que parece haver um esquecimento por parte
desses profissionais em priorizar a escuta e o entendimento do paciente dentro de
uma visão mais ampla no que se convencionou chamar de biopsicossocial. A
literatura em saúde mental é farta em pensar e reafirmar a importância desse olhar
que não nega a óbvia materialidade biológica, mas que considera a devida ênfase nas
dimensões sociais e psicológicas do cuidado. Mas, se é assim, a questão de por que
ainda se percebe uma falha importante de conduta nesse aspecto acaba retornando.
Então, aqui cabe a proposta a uma direção possível para perseguirmos o problema:
Não estaria faltando às formações de profissionais em saúde mental dar maior relevo
à dimensão ética dessas profissões? E ética sendo entendida não de maneira
normativa e protocolar, mas como algo central e orientador das demais práticas de
saúde. Para dizer melhor ainda, uma ética que não vise encontrar um imperativo
categórico universal do qual deduziríamos as regras de conduta, mas uma ética em
que nos orientamos pelo que o Outro nos traz – esse outro com O maiúsculo – uma
ética pautada na abertura para a diferença.
Parece-nos que falta ao profissional de saúde mental reafirmar o compromisso
hipocrático de evitar causar danos ao paciente. Pensando no paciente psiquiátrico, o
que é mais importante é o alívio de sofrimento, pois o tratamento de sintomas não
requer a posse de um “diagnóstico fechado” e a falta dele não enfraquece a conduta
profissional. Pelo contrário, manter um diagnóstico flutuante, ou conscientemente
aberto, pode assegurar um compromisso maior com aquilo que é vivido pelo paciente
e que nos chega somente através de uma escuta qualificada. A fim de dar conta dessa
perspectiva que indicamos acima, propomos a abordagem fenomenológica aos
profissionais de saúde mental como modo de dar esteio a uma ética no campo da
saúde mental. Dessa maneira, apresentamos a seguir os traços fundamentais da
fenomenologia que podem pavimentar uma conduta ética.
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Os traços fundamentais da fenomenologia para uma conduta ética em
saúde mental
Importante iniciar o presente ponto esclarecendo que a fenomenologia não é
uma teoria psicológica entre outras, ou uma teoria filosófica aplicada à psiquiatria ou
ao campo da saúde mental. Também não é mera descrição do que é vivido na
consciência. Ela é, sobretudo, uma atitude, uma “maneira de abordar o homem, seus
estados e suas obras sem preconceito”12. 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 do sofrimento mental é dado como co-experiência (Mit-erfahrung) em
que não a recebemos passivamente; e, sim, com um “pensamento receptivo”,
portanto, um movimento unindo atividade e passividade13. Tal atitude não visa que o
profissional de saúde mental perca de vista o objetivo “positivista” da prática médica
ou do campo da saúde, qual seja, o de agir e intervir em grande parte com intuito de
produzir efeitos restauradores de um modo de ser sadio, mas ampliar ou ao menos
propiciar uma relação que encontre o Outro compreendido na doença.
Nosso modo de ser-no-mundo somente ganha em compreensão quando sua
constituição essencial é vista enquanto ser-em-junto-aos-outros 14 . É por isso que
nossa experiência cotidiana, dentro das descrições da psiquiatria tradicional, “admite

TATOSSIAN, A. “A fenomenologia: uma epistemologia para a psiquiatria?”, In: TATOSSIAN, A.;
MOREIRA, V. Clínica do Lebenswelt: psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. Trad. Virgínia
Moreira. São Paulo: Escuta, 2012 [1996], p. 151.
13 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. Trad. Célio Freire; Rev. Virgínia Moreira. São
Paulo: Escuta, 2006 [1979], p. 115.
14 HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. 19. Faksimile-Ausgabe der 1. Ausgabe. Tübingen: Verlag, 2006
[1927], p. 62.
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que temos experiência de que alguém [está em sofrimento]” 15 . Ainda que a
psiquiatria não nos forneça o que é um sofrimento mental, nossa experiência com
alguém em sofrimento fornece os requisitos mínimos para essa compreensão. Não
significa com isso, é claro, que uma compreensão plena da do sofrimento mental
esteja disponível, somente que tenhamos já desde sempre uma experiência com a
qual nos habilitamos a seguir tematizando essa vivência.
Arthur 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 natural da qual escreveu Husserl 17 : 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 da qual serve de material para a reflexão filosófica.
A leitura fenomenológica do sofrimento psíquico não deve conferir
importância em demasia ao complexo de sintomas vividos, pois a solicitação da
atitude fenomenológica implica compreender o “fundamento temporal
subjetividade”; como afirma Tatossian

19

da

. 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 no
sofrimento psíquico. Tenta-se escapar do equívoco de uma “filosofia aplicada”
pensando a “doença” mais como uma espécie de evento, ou melhor, um modo
TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. Trad. Célio Freire; Rev. Virgínia Moreira. São
Paulo: Escuta, 2006 [1979], p. 114.
16 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. Trad. Célio Freire; Rev. Virgínia Moreira. São
Paulo: Escuta, 2006 [1979], p. 24.
17 HUSSERL, E. Ideias para uma Fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica:
Introdução geral à fenomenologia pura. Trad. Márcio Suzuki. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006
[1913], p. 74.
18 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. Trad. Célio Freire; Rev. Virgínia Moreira. São
Paulo: Escuta, 2006 [1979], p. 26.
19 TATOSSIAN, A. A Fenomenologia das Psicoses. Trad. Célio Freire; Rev. Virgínia Moreira. São
Paulo: Escuta, 2006 [1979], p. 28.
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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 sofrido pelo paciente. 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
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. A fenomenologia deve ser compreendida também 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” 20 . Portanto, a vivência do corpo é

TATOSSIAN, A. “Fenomenologia do Corpo”, In: TATOSSIAN, A.; MOREIRA, V. Clínica do
Lebenswelt: psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. Trad. Virgínia Moreira. São Paulo:
Escuta, 2012 [1982], p. 101.
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fundamental para uma conduta em saúde mental fenomenológica, convergindo nesse
aspecto com a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty.
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 tenho21. 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 (p.3). A vivência do sofrimento mental, 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 pode-se ver isso, a
título de exemplo, no 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.
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 do
sofrimento psíquico 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 saúde mental 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.
A atitude fenomenológica propicia a compreensão psicopatológica dos
movimentos de uma experiência vivida. É claro que o trabalho clínico se torna mais
TATOSSIAN, A. “Fenomenologia do Corpo”, In: TATOSSIAN, A.; MOREIRA, V. Clínica do
Lebenswelt: psicoterapia e psicopatologia fenomenológica. Trad. Virgínia Moreira. São Paulo:
Escuta, 2012 [1982], p. 103.
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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. O sofrimento
psíquico, então, mostra-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 sofrimento psíquico.
Conclusão
Compreender fenomenologicamente a relação dos elementos responsáveis
pela produção de certo sofrimento psíquico é compreendê-los fora de em uma chave
de leitura causal, contudo também não é a simples recusa do conhecimento causal
que as ciências produzem. 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. Uma
concepção fenomenológica do vivido do paciente somente ocorre no interstício entre
clínica e atitude teorética, na relação entre experiência presentada e atitude
fenomenológica. Ao fenomenólogo, cabe o trabalho de capturar, uma vez mais e a
cada nova tentativa, o não dito do fenômeno em relação – trata-se também da
questão do círculo hermenêutico, do qual não abordamos aqui. Essa circularidade na
apreensão do vivido remete à impossibilidade de constituirmos um conceito estático
do vivido em sofrimento. Assim, a compreensão do sofrimento psíquico de maneira
fenomenológica estabelece-se através da experiência do transtorno mental no vivido
de um sujeito/paciente. A compreensão do sofrido do paciente pelo profissional de
saúde mental forma-se a partir dessa relação, e essa compreensão mantém-se aberta.
A relação com o Outro em sofrimento, em uma atitude de abertura e hospitalidade é
o núcleo de uma proposta de conduta ética no campo da saúde mental que se
desejaria fosse trabalhada na formação dos profissionais que lidam nesse campo
social.
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7. Entre a biopolítica e a psicopolítica: o deslocamento topológico da
violência em Byung-Chul Han
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Guilherme de Brito Primo1
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 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.
Doutorando em Filosofia – Programa de Pós-Graduação em Filosofia - PUCRS. E-mail:
guiprimo_@hotmail.com
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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.
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.
1 Desempenho e transparência: uma sociedade cansada
Se pudéssemos delimitar um dos aspectos centrais da obra do filósofo sulcoreano Byung-Chul Han, talvez devêssemos aludir à sua proposição fundamental de
que nos encontramos, atualmente, numa sociedade de desempenho caracterizada por
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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-direito2.
A atual 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,
2

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 24.
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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 normação3 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” 4 . 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”5, 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 refere-se 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”6, 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”7. 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 violência,

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 (19771978). 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).
4 Ibidem, p. 29.
5 Ibidem, p. 30.
6 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 7.
7 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 30.
3
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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.8
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 Negri 9 sobre a transição ao nível da
produção que, desde meados do século 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

8
9

HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 9-10.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.
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mediante uma revolução comunista, nem mesmo sob a categoria da Multidão10, 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” 11. 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 espetáculo 12 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 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 livre13.

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
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.
HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Barcelona: Herder, 2015, p. 22. (Todas as traduções da edição
espanhola para o português são de minha responsabilidade).
12 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
13 Ibidem, p. 25, grifo nosso.
10
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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”14. Neste sentido, as enfermidades psíquicas atuais como a
depressão não estão propriamente relacionadas com um esgotamento do eu em
relação 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” 15. 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.
2 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 desempenho16. Neste novo cenário, a violência, que
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 101.
Ibidem, p. 97.
16 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
14
15
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outrora necessitava dos pares binários amigo/inimigo, já não faz sentido,
prescindindo de qualquer relação de inimizade. Desenvolve-se numa sociedade
permissiva, positiva e 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”17. 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 Esposito18, 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” 19 . O paradigma
imunológico não se coaduna com o processo de globalização e suspensão das
barreiras, ou, dito de outro modo, a imunorreação à alteridade atuaria contrapondose a este processo, pois a atual sociedade de desempenho não é dominada pelo

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.
17 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 79.
18 ESPOSITO, Roberto. Bios – biopolítica e filosofia. 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.
19 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 10-11.
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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 acessíveis 20.
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”21. Nem mesmo a biopolítica expressa uma
forma de poder. Para Han, Foucault tem em mente uma relação de poder desubjetivada, 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” 22 . A “teoria do biopoder” 23 de Foucault não pode
compreender a violência mortal do campo de concentração, 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” 24. Em
outras palavras,
HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital. Lisboa: Relógio D’água Editores, p. 89.
HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 174.
22 Ibidem, p. 178.
23 Foucault não elabora uma teoria do biopoder.
24 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Barcelona: Herder, 2015, p. 37.
20
21
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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 opsicograma coletivo, quiça inclusive o
psicograma do inconsciente”25.

Han também questiona a atualidade da categoria do homo sacer26 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, se tornou “radicalmente transitória”: contra o diagnóstico
de Agamben de que o estado de exceção se estende para um estado de normalidade, a
positivação geral da sociedade hoje absorve todo e qualquer estado de exceção.
“Assim, o estado de normalidade torna-se totalitário”27.
Ainda, conforme Han, “a teoria de Agamben do homo sacer se mantém presa
no esquema da negatividade”28. 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”29. 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
Ibidem, p. 38.
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2014.
27 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço, op. cit., p. 55.
28 Ibidem, p. 104.
29 Ibidem, p. 105.
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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”30. A violência da positividade
expressa-se através da 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.31
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” 32 . Pelo
contrário, são 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
HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 131.
Ibidem, p. 131-132.
32 Ibidem, p. 195.
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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”33.
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” 34. 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.35

3 Psicopolítica da transparência: um panóptico digital
Fazendo uma analogia ao panóptico bentaminiano analisado por Foucault em
Vigiar e punir (1975)36, 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

Ibidem, p. 244.
Ibidem, p. 250-251.
35 HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital, op. cit., p. 25.
36 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2014.
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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” 37.
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 imagem38.
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” 39.
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”40.
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

HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 210-211.
HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Petrópolis: Vozes, 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..
39 Ibidem, p. 113.
40 Ibidem, p. 29.
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não se submete à visibilidade. E é nisso que está seu poder e sua violência” 41 .
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 permite uma intervenção sútil na dimensão
psíquica dos seres humanos.42

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”43.
Desta

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”44.
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 matabilidade 45 , nem de sua mera reprodutibilidade, mas em sua
Ibidem, p. 35.
HAN, Byung-Chul. No enxame. Reflexões sobre o digital, op. cit., p. 90, grifo nosso.
43 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica, op. cit., p. 21-22.
44 Ibidem, p. 23.
45 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
41
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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”46.

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 psíquicos 47.
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”48.
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, 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
partir de sua equidistante exclusão, e quem cria esse espaço anômico, ou, em outras palavras, quem
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.
46 Ibidem, p. 41.
47 Ibidem, p. 42.
48 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência, op. cit., p. 211, grifo nosso.
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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,
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
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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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8. Metáfora: Uma Linguagem para o não-dito

https://doi.org/10.36592/9786587424026-8

Ricardo Siqueira Remião1
Introdução
A concepção do que é metáfora é um tema que tem sido abordado ao longo da
história, adotando diferentes sentidos e, consequentemente, funções no discurso e
pensamento humano. A primeira definição ocidental foi cunhada por Aristóteles2,
que definiu essa figura de linguagem da seguinte forma: "metáfora é o transporte do
nome de uma coisa para outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o
gênero, ou de uma espécie para outra, ou por analogia."
Por meio desse trecho, temos uma introdução ao pensamento do filósofo a
respeito da utilidade da metáfora. Para Aristóteles, esse recurso linguístico se
resumiria a uma forma de ornamentação do discurso. Em outras palavras, os desvios
de sentido proporcionados pela metáfora, teriam como objetivo dar "beleza" a uma
fala (como visto na Poética), ou adicionar força persuasiva a um argumento (como
visto na Retórica). Sendo assim, o filósofo advertia a respeito do emprego de tal
recurso em outros campos da argumentação, tendo em vista que ele poderia
facilmente levar a equívocos na interpretação.
O resumo da noção de metáfora como a mera substituição de uma palavra
"própria" por uma "imprópria", se manteve em vigor até o século 20. Quando autores
como Richards 3 começam a questionar o emprego da metáfora, como sendo
meramente substitutivo. No seu livro A filosofia da retórica, o autor postula que o
sentido das palavras não se encontra nelas próprias, mas sim no contexto ao qual elas
estão sendo empregadas. E que a flutuação de sentidos das palavras, perderia sua
ambiguidade uma vez aplicada num determinado contexto. Sendo assim, a função da
metáfora estaria para além do exclusivamente estético, teria também uma função

Graduando em Psicologia pela Ponstifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
ARISTÓTELES. Poética: Os Pensadores. São Paulo, SP: Abril, 1999.
3 RICHARDS. I. A. A filosofia da retórica. São Paulo: Feltrinelli, 1967.
1
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simbólica e cognitiva, a de comportar numa mesma sentença, a interação de dois
pensamentos diferentes.
Expandindo esse conceito, David Leary no livro Metáfora na história da
Psicologia, postula que: "Todo o conhecimento está, em última análise, enraizado em
modos metafóricos de se pensar e de se perceber”4. Sendo assim, a metáfora não
seria o fruto de jogos da linguagem, mas sim a expressão linguística do modo de
funcionar analítico e comparativo da mente humana. O autor vai mais a fundo em
sua tese ao dizer: "Quando nos confrontamos com qualquer aspecto da nossa
experiência que julgamos digno de entendimento, seja pela primeira vez ou de uma
forma diferente, nós começamos a pesquisar por instâncias semelhantes”5.
Em outras palavras, esse conceito propulsiona a importância da metáfora,
como uma das formas mais comuns e eficazes de produção e apreensão do
conhecimento. Sendo relevante em todas as áreas do saber, e possuindo importância
especial na construção dos saberes psicológicos.
Por fim, é importante fazer a distinção entre diferentes categorias de metáfora.
De acordo com o filósofo norte-americano John Searle 6 , podemos distinguir as
metáforas em três categorias:
1) Metáforas mortas: São as metáforas que pelo uso popular extensivo,
perderam o seu sentido ambíguo e passaram a ter significado literal. Nessa categoria,
não é mais necessário o uso da interpretação para se entender a sentença exprimida.
Ex.: O "pé" da mesa, o "braço" do sofá;
2) Metáforas simples: São as mais próximas da definição clássica de
Aristóteles. As metáforas dessa categoria são aquelas em que ocorre a substituição de
uma palavra por outra, com o objetivo de atribuir um significado específico. Porém
ainda se mantém a ambuiguidade e, consequentemente, a necessidade de uma
interpretação do que foi falado. Ex.: A "chave" do problema. A chave nesse sentido,
simboliza a questão central para a resolução do problema;
3) Metáforas abertas: Representam as metáforas criativas e inovadoras. Na
maioria das vezes, comportam mais de um significado, os quais variam de acordo
com a leitura subjetiva daquele que as interpreta. Consequentemente, são frases
LEARY, D. Metaphors in the history of psychology. Cambridge University Press, 1994, p. 2.
LEARY, D. Metaphors in the history of psychology. Cambridge University Press, 1994, p. 4.
6 SEARLE, J. Expressão e Significado: Estudos da Teoria dos Atos da Fala. São Paulo: Marins Fontes,
1995.
4
5
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altamente ambíguas. Ex.: "Amor é fogo que arde sem ver". Nesse caso, pode-se
interpretar que o amor é algo que consome a alma humana, ou, o fogo pode
simbolizar algo que aquece o espírito, ou, algo que tanto quanto belo, também pode
provocar grande sofrimento. Fora estes significados apresentados, a metáfora do
poeta Luís de Camões ainda pode comportar outras mais, e é este justamente o
processo de pensamento (aspecto cognitivo das metáforas) que as metáforas abertas
proporcionam ao pensamento humano.
É no sentido da metáfora aberta (na sua natureza criativa), que a terapia
psicanalítica vai de encontro com o que vem sendo exposto no presente artigo. Dessa
relação Psicanálise-metáfora se pode apreender dois dos seus recursos mais valiosos
do trabalho clínico, são eles: 1) A associação livre: Processo por parte do paciente, de
trazer ao campo analítico o conteúdo que vem sua mente, na tentativa de fazê-lo de
forma livre de censuras; 2) A atenção flutuante: Uma modalidade de escuta do
terapeuta, na qual não se privilegia elementos específicos do discurso do paciente.
Observa-se aqui, o processo criativo e interpretativo que se constrói em terapia. O
qual, em certa medida, é análogo ao processo de pensar metaforicamente. Através da
aproximação de dois termos que outrora não estabeleceriam nenhuma relação
evidente, é aberto um novo campo, o do não-saber. E é precisamente esse não-saber
que promove a possibilidade de se construir espaços e conceitos novos, de
reinterpretar, e de reviver experiências mentais de uma forma alternativa. É
importante ressaltar, que o propósito dessa construção não é colocar a metáfora
como o principal recurso da Psicanálise. Mas sim, demonstrá-la como um recurso
clínico o qual possui grande potencial terapêutico.
Portanto, o presente artigo tem como objetivo demonstrar, por meio de
exemplos clínicos, a potencialidade benéfica dos "encontros simbólicos" promovidos
pelo uso da linguagem metafórica na clínica psicanalítica. Apresentar a metáfora
como uma alternativa de abordagem dos temas os quais são alvo de alta resistência
do paciente. Bem como evidenciar os aspectos negativos que o uso extensivo e/ou
inadvertido desse recurso pode promover na relação terapeuta-paciente.
1 Metáfora e Psicanálise
O uso da metáfora, como uma forma alegórica de apresentação de conceitos
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complexos ou inteiramente novos, é um recurso praticamente unânime entre os
grandes autores da Psicanálise. O próprio preceptor da teoria psicanalítica, Sigmund
Freud, um assíduo leitor de literatura clássica, utilizou de alusões e referências a
mitos e contos ao longo de toda a sua obra. Termos como Édipo ou Narcisismo,
empregados por Freud com base na mitologia grega, passaram a ser vastamente
utilizados na sociedade contemporânea, a ponto de terem passado por um processo
de ressignificação. Se pensarmos na classificação metafórica de Searle7, previamente
exposta, tais mitos, graças a popularidade e disseminação dos conceitos freudianos,
passaram a ser "metáforas mortas". Tendo em vista que o sentido outrora alegórico,
se tornou literal por conta do uso extensivo, tanto entre psicanalistas, mas também
na sociedade em geral. Todavia, a "morte", ou seja, perda de ambiguidade de tais
termos, não necessariamente corresponde a algo necessariamente negativo. Pelo
contrário, tais efeitos demonstram a potencialidade de disseminação que as
metáforas possuem, tornando mais inteligíveis conceitos que em primeiro momento,
não são de fácil acesso ao pensamento.
Se é correto afirmar que Freud disseminou os ensinos da psicanálise com o
auxílio das metáforas, o autor francês Jacques Lacan 8 elevou o uso dessa forma de
comunicação para outra ordem. Suas obras são marcadas pelo uso maciço de
metáforas, que constituem um discurso de alta complexidade e, muitas vezes,
deliberadamente enigmático. Para além da metáfora como alegoria explicativa, Lacan
atribui esse conceito, juntamente com a noção de metonímia, ao próprio
funcionamento da psique. Introduzindo assim, a noção do "inconsciente estruturado
como linguagem". Em consonância com Freud, o autor postula que os conteúdos
inconscientes, barrados à consciência por conta do processo de recalcamento, se
manifestariam sob a forma de sintoma. Assim como a metáfora, que visa expressar
uma mensagem pelo uso de termos alegóricos. Nas palavras do autor sobre a origem
do sintoma: "é o significante de um significado recalcado da consciência do sujeito".
O autor Wilfred Bion 9 , apesar de não tratar diretamente da questão da
metáfora, enaltece uma característica diretamente relacionada com essa figura de

SEARLE, J. Expressão e Significado: Estudos da Teoria dos Atos da Fala. São Paulo: Marins Fontes,
1995.
8 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1998.
9 BION, W. O Aprender com a Experiência. Rio de janeiro: Imago, 1991.
7
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linguagem, a capacidade de pensar. Na sua teoria, Bion sugere que "o pensar surge
como uma saída, uma espécie de solução para se lidar com a frustração." Ele introduz
o conceito de função alfa, que seria a capacidade do sujeito de compor símbolos para
representar as suas vivencias, principalmente as de desprazer. E através dessas
representações, o psiquismo tema possibilidade de integrar a sua experiência com a
realidade, aumentando sua tolerância de frustração e flexibilidade diante a situações
adversas. Todavia, o autor evidencia que o desenvolvimento da "capacidade de
pensar pensamentos" não atende somente a uma necessidade racional, mas também
liga esses pensamentos a dimensão emocional do sujeito. Conforme Fochessato10: "O
pensar ao qual Bion se refere não fala de uma função meramente cognitiva, mas da
inauguração de um espaço de autoria que acontece desde muito cedo".
Esse espaço de autoria, ou o ingresso no campo simbólico, é o ponto onde o
tema do presente artigo entra em contato com a teoria bioniana. Na possiblidade de
desenvolver novos significados no presente, acerca de experiências vividas no passado,
encontra um dos maiores potenciais terapêuticos da psicanálise. O indivíduo se torna
capaz de ocupar esse espaço de autoria da própria vida, é consequentemente aquele
que está apto a expandir a sua capacidade de pensar, que se encontra no mundo
simbólico. Nesse sentido, o indivíduo se apropria da metáfora da vida, percebendo
suas múltiplas possiblidades, e as atribuindo os significados que dizem dele próprio,
do seu desejo.
Por fim, é necessário apresentar um processo semelhante ao de metáfora, o
qual não se limita exclusivamente ao uso da palavra. O conceito de "agregado
funcional" introduzido pelo psicanalista Antonino Ferro 11 , trata de um diálogo
analítico, onde podem surgir imagens, personagens e sequências narrativas, que dizem
de conteúdos primordiais do paciente. E através do seu aparecimento, modificação
pelo campo analítico e decorrente dissolução, se torna possível o processo de
simbolização

de elementos emocionais.

Conforme menciona Ferro: “destas

experiências emergirão, por transformações sucessivas, afetos e significados mais bem
definíveis”.12 Em outras palavras, através desse processo de significação primordial,
FOCHESATTO, W. Reflexões sobre a" teoria do pensar", de Bion. In: Estudos de Psicanálise, 40,
2013, pp. 113-117. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n40/n40a15.pdf> Acessado em:
05 de agosto de 2018.
11 FERRO, A. A técnica na psicanálise infantil: A criança e o analista: Da relação ao campo
emocional. Imago, 1995.
12 FERRO, A. A técnica na psicanálise infantil: A criança e o analista: Da relação ao campo
emocional. Imago, 1995, p. 41.
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pode-se expandir a capacidade de pensador do sujeito, de figurabilidade dos afetos, e,
consequentemente, se inauguram pensamentos mais refinados do sujeito a respeito de
si, e da realidade ao seu redor. Através desse conceito, os autores abordam um
fenômeno clínico de ordem mais primitiva, que, todavia, está intimamente ligado ao
desenvolvimento da capacidade reflexiva do par analítico, e de suas derivações, sendo
o uso da metáfora (um processo simbolização compartilhada conforme menciona A.
Ferro) uma delas.
2 Método
Foi utilizado um método qualitativo de pesquisa, onde foi realizada a coleta de
dados de três casos clínicos. Os quais foram acompanhados durante o período de um
ano, com frequência de uma sessão semanal, de terapia de orientação psicanalítica.
Os casos foram supervisionados semanalmente, por uma psicanalista titular da
instituição, com o uso de relatos dialogados.
A opção por uma investigação qualitativa se mostrou imperativa, tendo em
vista o pequeno número da amostra de sujeitos participante da investigação, mas por
outro lado, a riqueza dos dados que obtidos ao longo do período de trabalho.
Mantendo em perspectiva também, de que o propósito do presente artigo é
demonstrar as repercussões subjetivas das intervenções metafóricas. Conforme
menciona Turato a respeito da natureza da pesquisa qualitativa em ciências
humanas:
...não se busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado
individual ou coletivo para a vida das pessoas. Torna-se indispensável assim
saber o que os fenômenos da doença e da vida em geral representam para elas.
O significado tem função estruturante: em torno do que as coisas significam, as
pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo seus próprios cuidados
com a saúde13.

Com o objetivo de realizar uma crítica a respeito da eficácia das intervenções
empregadas, ao longo desse processo de aproximadamente um ano. Serão expostos e
comentados recortes dessa trajetória, os quais foram julgados relevantes e que
exemplificam do tema da metáfora na clínica psicanalítica.
TURATO, E. (2005). Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e
seus objetos de pesquisa. In: Revista de Saúde pública, 39, 2005, pp. 507-514. Disponível em:
<https://www.scielosp.org/scielo.php=S0034-89102005000300025&script=sci_arttext&tlng=en>
Acessado em: 25 de setembro de 2018.
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3 Análise de Dados
Nessa seção do artigo, será analisado o trabalho realizado com três pacientes,
onde se exemplificam diferentes experiências do uso da metáfora (ou de mecanismos
semelhantes). Serão verificadas quais as metáforas utilizadas por parte do paciente,
por parte do terapeuta, qual a função desse recurso linguístico no campo analítico.
Bem como quais foram as repercussões dessa modalidade de intervenção.
Paciente "F"
A primeira paciente que trago a análise é uma jovem de 13 anos, e cursa o 5º
ano do ensino fundamental. Sua mãe oscila num constante movimento de idas e
vindas de clínicas de reabilitação, por conta de um longo histórico de
toxicodependência. E a identidade de seu pai foi mantida em segredo até seus 12 anos
de idade. Trata-se de uma menina infantilizada para a sua faixa etária, tanto no
aspecto físico quanto de personalidade, demonstrando um discurso fantasioso. O
motivo do encaminhamento foi seu baixo rendimento escolar, o qual ocasionou na
repetição o ano letivo.
Apesar das poucas sessões em que compareceu, antes de sua avó interromper
seu tratamento, F. apresentou um mundo interior rico em detalhes e personagens. O
universo da "micronésia", conforme a própria paciente denominava, era uma
representação alegórica dos acontecimentos de sua vida real. A paciente relatava com
muito entusiasmo a importância de uma batalha que ocorria na micronésia, entre a
Princesa e "Afonso", um personagem que deseja tornar tudo triste ao seu redor - "Ele
é a depressão da micronésia", menciona a menina. Ao tentar investigar qual era a
origem de "Afonso", a resposta da menina foi somente: "- É só um nome que eu dei
pra ele". Quando a nomeação desse personagem, pode ser feito um paralelo a obra "A
técnica na psicanálise infantil" de A. Ferro, no seguinte trecho:
Enquanto a instauração de construir os sentidos, junto com o paciente, é
garantia de fertilidade; se uma criança me fala de "Henrique", este pode ser o
irmão do paciente (histórico referencial)/uma parte cindida do paciente/ o
modo de chamar o analista na transferência/ uma parte cindida do analista etc.,
mas se o deixo "Henrique" e o considero como agregado funcional, tudo isto
acrescido da indicação de uma particular modalidade de funcionamento do par
que comporta a entrada em cena de "Henrique" para ser explicitada: poderia
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tratar-se, por exemplo, mais íntimo no funcionamento de par, que é "nomeado"
justamente por meio da entrada de Henrique14.

Nesse sentido, para além do referencial "Afonso", está em questão o que o
surgimento dessa figura da tristeza da paciente diz do contexto da sessão. O
surgimento da depressão (Afonso) em terapia, fala justamente da impossibilidade da
paciente de se conectar com a figura dos seus pais, os quais ficam encobertos numa
excessiva proteção por parte de seus avós.
Ao longo de toda a sua vida, F. teve uma presença muito forte do não-dito, seja
ele a condição de sua mãe, ou a identidade do seu pai. Sendo assim, os recursos da
imaginação, ou seja, a construção de pontes entre as lacunas da realidade, se
tornaram forte aliados da paciente, na tentativa de apreender algum sentido do
"real". Nesse caso, ao crescer num mundo de segredos, as metáforas que a paciente
traz (seu mundo interno) não falam do real, elas são real. Se fazia necessário, antes
da possibilidade do uso da metáfora, a construção de uma base firme do pensamento.
Tendo em vista que nesse caso, as ligações entre o real e o imaginário, ainda se
confundiam em grande medida.
Nas últimas sessões, antes da interrupção do tratamento, F. já trazia questões
da vida externa para a terapia. Como por exemplo, o desejo de ir em festas na casa de
seus amigos, ou de ir assistir um show de sua cantora favorita. Por uma perspectiva
freudiana, os investimentos libidinais da paciente demonstravam um breve ensaio de
ligação com eventos da vida externa, ao invés de se voltarem somente para a vida
intrapsíquica. Talvez um princípio de saída da "micronésia" (mundo interno), para a
vastidão da "macronésia" do mundo exterior.
Paciente "H"
A segunda paciente a ser apresentada nesse artigo é uma adolescente de 17
anos, a qual reside numa casa com os pais e o irmão mais velho, e cursa o 2º ano do
ensino médio. H. foi encaminha ao tratamento por conta de uma dificuldade de
manter atenção nas aulas, pela tristeza que relata sentir, e por desenhar "monstros".
A paciente relata também, ter realizado no passado cortes na região do pulso, como
FERRO, A. A técnica na psicanálise infantil: A criança e o analista: Da relação ao campo
emocional. Imago, 1995, p. 40.
14
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forma de aliviar as angústias que sentia. Trata-se de uma jovem de estatura baixa e
físico frágil, possui uma expressão cabisbaixa e raramente estabelece contato visual
com os outros. Porém, ao relatar seus sonhos, ou a mostrar os seus desenhos, os
quais são ricos de detalhes e simbologia, a adolescente se mostra empolgada.
Apesar de ter crescido com a presença de ambos os pais, a sua mãe, professora
de artes, retornou ao trabalho 6 meses depois do nascimento H. Sendo assim, a
paciente ficava predominantemente sob os cuidados do pai e dos avós. A adolescente
relatava chorar quando criança, ao perceber que se aproximava a hora de sua mãe
retornar para casa, com o objetivo que ela a cuidasse. Em entrevista com os pais, a
mãe de H. relatou acreditar que a situação atual da menina se deve a elas não terem
convivido mais na infância.
A paciente, relata “não saber o que dizer”, e por esse motivo se comunica
predominantemente pelo uso de seus desenhos, sonhos, filmes, animes e das músicas
que gosta. H. demonstra uma ligação muito grande com a figura de aranhas, elas
estão presentes nos seus desenhos e sonhos, sempre alguma função conteúdo
simbólica importante para a paciente.
Certa vez, discutíamos sobre a sua admiração pelas aranhas, seu ódio pelas
formigas, e da sua dificuldade de se conectar com as pessoas e as coisas:
H: Eu gosto das aranhas porque elas são seres mais tranquilos, solitários. Já as
formigas são muitos chatas, eles aparecem e todo o lugar, e além disso são muito
burras!
T: Pois é, eu também acho que as formigas sozinhas são burras, mas unidas
elas podem construir coisas grandiosas.
H: Tu preferiria ser uma formiga ou uma aranha?
T: Eu não sei te responder. Mas acredito que assim como a aranha, que tece
muitos fios na sua teia, pra se sentir mais segura nos ventos e nas tempestades, nós
humanos tecemos relações pelo mesmo motivo. Nós temos amigos, família, hobbies,
trabalho... todos esses lados da nossa vida nos ajudam nas tempestades da vida.
Alguns “fios” podem se romper, mas nós estamos sempre tecendo novos, até mesmo
quando não percebemos.
A paciente reflete um pouco, e responde.
H: Eu acho que por esse lado é bom ser uma aranha!
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Em outro momento, falávamos sobre as dificuldades da adolescente em poder
lidar com os problemas de sua vida e do mundo em geral. Mas, como é de costume
com essa paciente, ao abordar uma questão a qual lhe causa certo desconforto, após
uns momentos de silêncio, ela tangencia o assunto:
H: Olha que diferente essa almofada aqui.
Diz H., me passando uma almofada preta com branco, que formava um padrão
de grade na sua costura.
Nesse momento, por algum motivo que não podia entender, comecei a pensar
numa música que havia ouvido naquela semana, a letra seguia: “O reflexo vira
matéria, atinge a idade da invisível grade a porta só abre por fora, são Noites de
Cabíria, sob o céu do enigma...” A princípio pensei que essa seria uma resistência,
uma forma de distração da relação que ocorria naquele momento da sessão. Porém,
com o decorrer do assunto, me lembrei das dificuldades de H. relatava, e então me
dei conta do motivo dessa música habitar meus pensamentos, após esse insight falei
involuntariamente:
T: Ah! Entendi.
A paciente parece sair do seu mundo interno para perguntar:
H: O que?
Ao perceber que expressei a minha reação em voz alta, tentei explica-la para
paciente.
T: É que eu estava me lembrando de uma música e não sabia por que. E essa
canção diz que existem algumas portas que só abrem por fora...
H: Não entendi.
T: Eu acho que essa letra que eu estava pensando tem muito a ver com a
situação que nós viemos discutindo.
H: Como assim?
T: Existem algumas questões da nossa vida que nós não conseguimos resolver
sozinhos, daí nós precisamos da ajuda do outro. Como se nós estivéssemos trancados
num quarto, em que a porta só abre por fora, só se abre pelo trabalho com o outro.
A adolescente pensa por uns momentos. E quando começo a pensar que a
intervenção havia sido confusa demais, ela pergunta:
H: E se eu não quiser abrir esse quarto?
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Percebendo como H. designou a esse espaço de sua mente um conteúdo
sombrio e de dolorido acesso, prossigo com a metáfora:
T: Nós podemos pensar na nossa mente sendo formado por vários quartos,
tem aqueles que são os quartos da brincadeira ou dos amigos. Tem os quartos dos
assuntos “sérios” como estudo e trabalho. Mas também tem os quartos dos assuntos
difíceis, aqueles de tristeza ou de dor. A questão é que esses quartos vão se enchendo
com coisas novas a todos os dias, e cabe a nós organizar esses espaços, se não, eles
acabam “transbordando”. E eu acho que é isso que acontece contigo nesse quarto
trancado, as vezes ele transborda e são nesses momentos em que tu tem essas
angústias que tu me relata.
H: Não tem como eu só trancar esse quarto pra sempre?
T: Olha H., na minha opinião, essas portas sempre acham um jeito de se
abrirem, mais cedo ou mais tarde. Mas o que nós podemos fazer, é justamente
aprender a manejar e criar mais espaços.
A paciente reserva uns momentos para refletir, e seguimos na conversa sobre
os quartos de sua mente. O uso dessa metáfora ficou com a paciente, pois ela passou
a utilizar e expandir por conta própria esse conceito nas sessões que vieram. Como se
esse conceito de “espaços mentais”, tivesse inaugurado uma nova maneira de H. se
perceber e de se ver na relação com os outros.
O uso da metáfora com essa paciente, poderia facilmente se enquadrar em
qualquer categoria previamente citada nesse artigo. Porém, o aspecto que mais se
destaca no presente caso, é a dinâmica que se estabelece entre paciente-terapeuta, e
os ganhos que são fornecidos pelo uso do pensamento metafórico como estratégia de
aproximação de temas difíceis para a paciente. A capacidade de pensar de H.
claramente se beneficia, com as aproximações conceituais, e mais importante do que
isso, aproximações afetivas que as alegorias fornecem. Pois as fortes cargas
emocionais e capacidade simbólica já se encontram na paciente, de forma latente, o
trabalho do terapeuta nesse caso, é oferecer um fio condutor, uma capacidade de
Reverie15, a qual possibilita a ligação desses dois fatores (a função alfa da paciente).

15

BION, W. O Aprender com a Experiência. Rio de janeiro: Imago, 1991.
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Paciente "N"
Por fim, apresento N., uma adolescente de 15 anos, que cursa o 9º ano do
ensino fundamental. Filha caçula de uma família de quatro irmãos, foi criada a maior
parte da vida por sua mãe, uma servidora pública. Seu pai, passou grande parte do
período de infância e princípio da adolescência encarcerado numa penitenciária.
Sendo assim, as recordações que N. possui de seu pai são aquelas idealizadas da
infância, de extremo carinho e cuidado. As quais são colocadas em contraste com o
retorno do pai, no seu início de adolescência, fazendo com que ela se deparasse com
um homem truculento, "amargurado da vida" conforme as palavras dela, e que não
consegue estabelecer uma conversa sem discutir.
No início da terapia, as sessões eram tomadas por relatos da paciente a
respeito da sua relação com o pai. Reclamações de como ele se comportava de forma
desagradável com ela, e com os demais membros da família. Em todas as sessões
inicias N. relatava, de forma repetitiva, os eventos de brigas e discussões que
ocorriam em sua casa, tendo o seu pai como centro das desavenças. Com o decorrer
do tratamento, a figura do pai, passou a se tornar cada vez menos frequente nas
sessões, enquanto o foco gradativamente se tornou os rapazes com quem a
adolescente se relacionava. N. falava de diferentes rapazes com diferentes perfis de
personalidade e qualidades, num ciclo de idealização e de desidealização.
Diferentemente dos outros casos previamente citados, o discurso dessa
paciente é predominantemente concreto, o foco eram as relações físicas e os
acontecimentos da vida "real". Apesar de utilizar um dialeto marcado pelo uso
constante de gírias (as quais podem ser consideradas metáforas simples), o uso da
metáfora, quando voltada para a sua história, não causava repercussões no seu
pensamento. Com o objetivo de exemplificar essas metáforas perdidas, seguem
algumas passagens de diálogos da clínica:
Certa vez, busquei fazer uma alegoria entre as relações humanas e nossas
preferencias alimentares:
N: Eu não sei porque, mas apesar do Gustavo ser muito legal também, eu
prefiro ficar com o Rafael...
T: É como se tu fosse numa pizzaria muito boa, em que o chef se esforça para
fazer pizzas saborosas. Mas, na verdade tu prefere churrasco, e não importa o quão
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bem feita a pizza é, ela nunca vai substituir um churrasco. Porque o que fala mais alto
é a nossa preferência pessoal, é daí que nós fazemos as nossas escolhas.
A paciente para, olha para o terapeuta, e reponde:
N: Pois é, pode ser...
E continua a falar de suas questões.
Em outra oportunidade, estávamos conversando sobre rapazes que a paciente
conhecia, mas dessa vez a metáfora empregada, foi simples, através do uso de gírias:
N: Com o Bernardo eu posso falar que fiquei com outros guris, que ele nem se
importa. Ele é mais como eu sabe? O Gustavo não, se eu menciono outro menino ele
já fica cheio de ciúmes.
T: Tu acha que o Gustavo não consegue "aquentar o rojão", então?
N: Exato! Eu não posso falar nada que ele já fica irritado, com o Bernardo é
diferente...
Foi surpreendente perceber a facilidade com que N. se ligou a minha fala. O
que demonstra uma boa capacidade de interpretação da paciente. O aspecto que
difere as duas intervenções, é a direção para qual a metáfora foi aplicada. No caso de
gírias, eles se mostram um bom mecanismo para se conectar com a realidade do
paciente, porém, elas sempre estão voltadas para a realidade externa, do uso social. A
metáfora anterior, está voltada para a vida de N., para seu funcionamento. E,
consequentemente a convida a refletir sobre as suas questões, o que demanda uma
ligação emocional a qual a paciente ainda não demonstrava.
De certa forma, os rapazes com quem a paciente se relaciona, são a metáfora
de seu pai. Com eles, N. pode viver repetidamente uma alegoria da relação primária,
de idealização (infância) no começo dos relacionamentos, e de desidealização
(adolescência) conforme o casal começa a ser conhecer. Porém, na ausência da
possiblidade de reflexão, de se encontrar novos significantes (possibilidades), para o
significado pai, figura impossível e barrada pelo processo de recalcamento, N. acaba
presa ao ciclo sintomático de repetição.
Novamente, é importante ressaltar, que o objetivo da terapia não é que os
pacientes se tornem proficientes no uso do pensamento metafórico. Mas sim,
conforme menciona Bion, que possam conjugar as suas experiências emocionais, a
representações correspondentes no mundo real. Que a metáfora saia do corpo, da
concretude, para o mundo simbólico. Que as metáforas mortas, ou seja, aquelas que
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estão fadadas a repetição sem pensamento, possam se tornar abertas, aquelas em que
a construção, o espaço para o desconhecido, permite sempre a possiblidade do
surgimento de novos significados para a vida.
Ao longo das últimas sessões, N. demonstrou uma preocupação maior com as
consequências de seus atos, tanto em relação a sua saúde quanto em relação a esta
busca constante por novos parceiros. A princípio pode parecer um pensamento
simples, mas conforme Bion, essa reflexão inaugura um espaço de autoria do sujeito
em relação a sua existência.
Considerações finais
A metáfora é um recurso versátil, que tem o potencial de alcançar uma vasta
gama de pacientes. Conforme foi exposto ao longo do artigo, ela transcende a
linguagem, e a Psicanálise, pois representa um processo de grande importância do
pensamento humano. O potencial metafórico de se aproximar do estranho, do novo,
ou aquilo que não permite se revelar, através do uso de termos familiares
(disponíveis a consciência), da nascimento a capacidade de todo o ser humano de
interpretar e imaginar o mundo. Seja pela ótica da criança e seus mitos a respeito da
vida e da morte, ou até mesmo do cientista que formula suas complexas teorias. Mais
do que um jogo de palavras, a metáfora é um processo humano de evolução, e de
complexificação pulsional e acordo com a lógica psicanalítica.
Cabe ressaltar, que nesse caso a força da metáfora também representa o seu
maior risco. Pois a popularização de conceitos complexos que esse recurso
proporciona, pode facilmente levar a distorções ou concepções errôneas do que a
verdadeira ideia pretende representar. Mais especificamente para a teoria
psicanalítica, pode ser utilizada como um mecanismo de resistência pelos pacientes.
Pois ao invés de proporcionar a aproximação de conceitos e afetos, pode o efeito de
afastar o sujeito de suas questões mais íntimas, mantendo sempre um grau de
separação no encadeamento do discurso. Como quem diz: “Não estou falando de
mim, mas sim do outro. Estou protegido da metáfora”. É por esse motivo, que é de
responsabilidade do terapeuta relembrar que os discursos que se produzem em
análise, sempre dizem da dupla terapeuta-paciente.
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Ao longo desse ano de trabalho, a metáfora se mostrou uma ferramenta
eficiente para o desenvolvimento de vínculos terapeuta-paciente, bem como, para
colocar em palavras os conteúdos do afeto que muitas vezes carecem de
representação exata. Todavia, esse recurso não se mostrou o mais efetivo, nem
sequer o mais aconselhável perante determinados perfis de paciente. Sendo assim,
como é recomendado para qualquer forma de intervenção no âmbito da Psicologia, é
importante que o terapeuta tenha sensibilidade de reconhecer quais são os
momentos adequados para sua aplicação. Pois se utilizada de forma correta, a
metáfora pode conceitualizar o obscuro, simbolizar afetos outrora inomináveis e
expressar, em certa medida, o aquilo que não poderia ser dito de outra forma.
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9. Modos de ver e sentir na contemporaneidade e a literatura como
espaço transicional para a experiência
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Camilla Biazus1
Vitória Cougo2
Palavras iniciais
Sabe-se que a contemporaneidade se encontra marcada por um excesso de
informações que acabam contribuindo para a banalização da violência, para a
impotência e impossibilidade efetiva de participação social, produzindo uma espécie
de anestesiamento dos sentidos. Esse cenário atual produz marcas significativas nas
maneiras de olhar, ser e sentir do sujeito contemporâneo. Neste sentido, segundo
Haroche3, as transformações sociais e políticas vêm provocando um apagamento das
dimensões não visíveis do sujeito, condicionando-o a enxergar somente o que está
exposto, afastando-o assim do tempo da reflexão e emperrando o exercício da
consciência. Dessa forma, observamos um culto à aparência, ao individualismo e um
declínio da/na capacidade de sentir, fomentados por uma dimensão característica da
modernidade, a qual produz uma movimentação permanente. Assim, o sujeito se
encontra refém de um excesso de informações e estímulos que controlam sua
capacidade de atenção e reflexão, através de fluxos ininterruptos, propagados pelas
mídias/tecnologias, que estimulam a superficialidade e que provocam sensações que
incitam continuamente a busca de outras sensações ainda mais fortes e inéditas.
A vida passa então a ser vivenciada por meio de um fluxo contínuo de
sensações, que por seu excesso e imediatez, acabam destituídas de sentido, afetando
a capacidade de vivenciar sentimentos e, em particular, o sentimento de existência do
eu e do outro, produzindo o que Haroche nomeia como desengajamento e
despossessão de si. Nas palavras da autora, “Um indivíduo não tem consciência dos
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3 HAROCHE, C. A condição sensível. Tradução de Jacy Alves de Seixas e Vera Avellar Ribeiro. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2008.
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seus atos quando não tem sentimentos em relação à eles”4. Dessa forma, as sensações
contínuas às quais estamos submetidos nos conduzem à atividades automáticas,
reflexas, impregnadas de compulsividade, apatia e inércia, provocando o cansaço do
eu. Neste sentido, a autora nos indaga: A elaboração de uma dimensão pessoal e
subjetiva na percepção é possível no interior de fluxos sensoriais contínuos?
Não pretendemos responder a esse questionamento, mas sim nos utilizarmos
dele como forma de movimentar nossas reflexões neste trabalho. De acordo com
Haroche5, viver na contemporaneidade exige do sujeito um deslocamento incessante
na busca por se adaptar ou se submeter a esse movimento contínuo, o que por sua
vez gera o empobrecimento da interioridade, diminuindo sua sensibilidade e sua
possibilidade de experienciar a vida e contar histórias, como bem discorre Walter
Benjamin6. De fato, parece ser a dimensão pessoal e subjetiva o que se torna difícil
acessar/expressar nos processos de subjetivação na contemporaneidade.
Desta forma, este estudo busca analisar os modos de ver e sentir do sujeito na
sociedade contemporânea a partir de discussões teóricas sustentadas pelas ideias da
historiadora francesa Claudine Haroche7, do filósofo alemão Walter Benjamin8 9 e do
psicanalista inglês Donald Winnicott10. O encontro entre esses três autores tem por
objetivo tecer reflexões sobre o lugar da experiência na contemporaneidade e sua
importância para uma existência criativa, de onde deriva a capacidade de narrar e de
nos sentirmos vivos. Como forma de elucidar nossas discussões nos utilizaremos da
literatura através do conto “O rosto”, do escritor português Valter Hugo Mãe11 que
nos aproxima, por meio da sua escrita, do tempo da infância e sua capacidade de
questionar a imediatez e as superfícies, (re)encontrando assim a capacidade para a
experiência e para uma presença emocional viva frente à realidade.

HAROCHE, C. A condição sensível. Tradução de Jacy Alves de Seixas e Vera Avellar Ribeiro. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2008, p.206.
5 HAROCHE, C. A condição sensível. Tradução de Jacy Alves de Seixas e Vera Avellar Ribeiro. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2008.
6 BENJAMIN, W. O narrador. In: Obras Escolhidas v.1. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo:
Brasiliense, 1985b.
7 HAROCHE, C. A condição sensível. Tradução de Jacy Alves de Seixas e Vera Avellar Ribeiro. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2008.
8 BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. In: Obras Escolhidas 1. Magia e Técnica. Arte e Política. São
Paulo: Brasiliense, 1985a.
9 BENJAMIN, W.O narrador. In: Obras Escolhidas v.1. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo:
Brasiliense, 1985b.
10 WINNICOTT, D. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975
11 MÃE, V. H. Contos de cães e lobos. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2019.
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Notas sobre a experiência em Benjamin, Winnicott e Haroche
Em seu ensaio “Experiência e pobreza”, Benjamin 12 promove uma reflexão
crítica sobre o homem moderno que se contenta com o imediato e o fugaz,
desvalorizando a tradição e a história dos seus antepassados. A escrita de Benjamin é
provocada em muito pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Neste cenário, o
autor observa que os combatentes da guerra, ao retornarem dos campos de batalha
para as suas casas, vieram emudecidos e mais pobres de experiências. Isso leva o
autor a problematizar o lugar e a importância da experiência para a constituição
subjetiva dos sujeitos. Para Benjamin, a experiência está ligada à transmissão de
conhecimento que uma geração propõe à outra. Às palavras, histórias e sentidos que
podem ser compartilhados e que, aos poucos, em nossa cultura, foram sendo
substituídos por relações virtuais, marcadas pelo avanço da tecnologia e pelo excesso
de informações.
No seu texto “O narrador”, Benjamin 13 discorre que um dos reflexos da
pobreza de experiência seria então a ausência do narrador. Diz ele:
Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente
responsável por esse declínio (...) cada manhã recebemos notícias de todo o
mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que
os fatos já nos chegam carregados de explicações. Em outras palavras: quase
nada do que acontece está à serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da
informação.

A pobreza da experiência na contemporaneidade e, consequentemente o
declínio da capacidade de contar histórias se encontram soterrados por esse excesso
de informações e estímulos que Haroche e Benjamin nos falam. A experiência assim
como a narrativa requerem tempo, disponibilidade de abertura ao outro, reflexão,
imaginação, engajamento. O ritmo acelerado do cotidiano não permite que as
vivências se transformem em experiências uma vez que não há tempo para que o
olhar repouse e se demore nas coisas, nos seres e situações para além de suas
superfícies. A sociedade nos diz que não podemos mais perder tempo e, assim,
acabamos por abolir “o tempo das passagens e seus ritos, já não experienciamos
BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. In: Obras Escolhidas 1. Magia e Técnica. Arte e Política. São
Paulo: Brasiliense, 1985a.
13 BENJAMIN, W. O narrador. In: Obras Escolhidas v.1. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo:
Brasiliense, 1985b, p. 203.
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momentos de indecisão, de indecibilidade com afago e acolhimento para uma outra
experiência do tempo e da memória”. 14
Neste sentido Benjamin discorre sobre duas formas de olhar: a primeira diz
respeito ao olhar do observador que quer estabelecer distinções, tratando o que está
longe como algo próximo, buscando semelhantizar aquilo que é diferente de si; já a
segunda forma de olhar, refere-se ao espectador que contempla até mesmo o objeto
mais próximo como se fosse longínquo. É essa segunda forma de olhar que possibilita
ao sujeito, segundo o autor, experienciar as coisas, duvidando daquilo que vê,
produzindo incertezas e questionamentos, abrindo espaço para o estranhamento e,
por isso, para a produção de outros sentidos, de outras maneiras de ver e sentir.
É a partir dessa segunda forma de olhar que o sujeito consegue vivenciar o que
Winnicott

15

nomeou como “espaço transicional”, isto é, uma terceira área de

existência que se localiza entre a realidade interior e a realidade do mundo que é
exterior. Esse modo de existir intermediário, segundo o autor, é a base para os
processos de simbolização e criação, os quais sustentam toda a existência
experiencial do homem. O espaço transicional winnicottiano possibilita ao sujeito
experienciar a realidade contemplando o longínquo sem ter que aproximá-lo ou
submeter-se à ele, mas respeitando a diferença e a semelhança.
De acordo com Naffah Neto16, a noção de experiência constitui uma espécie de
eixo em torno do qual gravita a psicanálise winnicottiana, tanto no nível teórico
quanto clínico. A noção de experiência para Winnicott está ancorada no contato do
psicossoma e, portanto, do corpo com o ambiente. Experienciar a realidade é poder
se apropriar subjetivamente dela, jogar com ela no espaço entre o tempo subjetivo e
objetivo, experimentando e criando novas formas de ver, ser e sentir. Nas palavras de
Winnicott17, “a experiência é um trafegar constante na ilusão, uma repetida procura
da interação entre a criatividade e aquilo que o mundo tem a oferecer”. Assim, podese dizer que a experiência, na perspectiva winnicottiana, acontece nesse espaço
“entre” do tempo subjetivo, da experimentação, do repouso, onde se localizam as

FONSECA, T. M. G., ALBUQUERQUE, A. S., CARDOSO FILHO, C. A. & SIEGMANN, C. O cotidiano
frente à experiência liminar. Fractal: revista de psicologia, v. 30, n. 2, 2018, p. 181.
15 WINNICOTT, D. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
16 NAFFAH NETO, A. Winnicott: uma psicanálise da experiência humana em seu devir próprio.
Natureza
Humana,
v.
7,
n.
2,
2005.
Disponível
em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S24302005000300005>.
Acessado
em: 20 de outubro de 2019.
17 WINNICOTT, D. O gesto espontâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 38.
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experiências do brincar, da criatividade e da cultura. A experiência seria essa terceira
área de subjetivação que demanda um corpo vivo e intensivo aberto a possibilidade
de se afetar e ser afetado pela exterioridade.
Buscando uma articulação teórica entre os três autores aqui convocados a
partir do que até então foi exposto, acredita-se que há entre eles um lugar-comum,
partilhado para se pensar o sujeito e os efeitos da contemporaneidade nos seus
modos de ver e sentir. Haroche fala da despossessão de si, de um sujeito que se perde
de si mesmo pelo ritmo acelerado e ininterrupto da vida na sociedade de hoje.
Benjamin nos fala de um sujeito que perde, ao longo do tempo, a capacidade de
narrar a sua história, de experienciar a vida a partir da sua subjetividade, da sua
imaginação. E Winnicott nos comunica que a capacidade de estar vivo depende da
possibilidade de nos utilizarmos de um espaço transicional que suporte e sustente
nosso sentimento de que a vida é real, nos possibilitando criar o mundo para além de
suas superfícies. Assim, os três autores parecem discorrer sobre a importância de um
modo de existir que não se deixe soterrar por uma submissão excessiva ao
ambiente/à exterioridade que acaba por eclipsar o que há de singular no sujeito,
extinguindo o tempo para a imaginação e, assim, reduzindo a vida a uma espécie de
encarceramento em si mesmo.
No movimento dessas discussões, faz-se uso do questionamento provocado
por Fonseca, Albuquerque, Cardoso Filho & Siegmann18 em recente artigo intitulado
“O cotidiano frente à experiência liminar”. Os autores nos questionam: “Como ir a
contrapelo do que nos pedem os ritmos enlouquecidos da contemporaneidade, a
esmagadora força das conclusões apressadas e o aplainamento do sentido?”.
Perguntamos nós: Como encontrar, buscar ou criar espaços que nos permitam
experienciar a realidade e não apenas passar por ela ou reagir à ela? Pois é
justamente nesse lugar que convocamos a arte, em sua versão literária, como
dispositivo capaz de criar terrenos/espaços transicionais em que seja possível olhar e
sentir de um outro plano, ao avesso do que está determinado pelos modos de
subjetivação contemporâneos.

FONSECA, T. M. G., ALBUQUERQUE, A. S., CARDOSO FILHO, C. A. e SIEGMANN, C. O cotidiano
frente à experiência liminar. Fractal: revista de psicologia, v. 30, n. 2, 2018, p. 180. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S198402922018000200180&lng=en&nr
m=iso&tlng=pt>. Acessado em: 1 de novembro de 2019.
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A literatura e a experiência de “ver ao longe”
O conto “O rosto”, de Valter Hugo Mãe19, vem nos falar sobre essa experiência
que se tem em meio às sutilezas do cotidiano, nos fazendo sentir o tempo e o espaço à
contrapelo dos ritmos acelerados que esmagam nosso gesto espontâneo frente ao
mundo e às coisas. O conto traz a narrativa de uma criança que nos conta com
detalhes como é a sua vida junto à família:
Durante muitos anos, vivemos sozinhos no cimo de um monte onde apenas
estava a nossa casa, doze árvores e muitos pássaros (...) explicaram-me que a
nossa tarefa era ver ao longe, e eu via ao longe sem saber o que esperar e
esperava que um dia pudesse entender melhor porque tínhamos de o fazer”.20

Ao longo do conto a criança descobre que o pai era guarda florestal e que, por
isso, a vigia constante, o “ver ao longe” era parte do modo de viver daquela família.
Porém, o mais interessante no início da história é a maneira como a criança narra
essa tarefa de “ver ao longe” e o quanto isso a possibilita se conectar com a tradição
da família e o ambiente no qual vive e, ao mesmo tempo, criar a sua própria versão
sobre as coisas que vê:
Víamos como chegava o sol e depois como partia. Como fazia para se erguer de
um lado, ali arregaçado de entre o fundo distante da pedreira, e como seguia o
dia inteiro para se ir meter quase pelo riacho adentro. No verão, o sol acertava
sempre no riacho, parecia até que se ia refrescar.21

Talvez fosse possível dizer, através das palavras da própria criança que nos
narra essa história, que “ver ao longe” é “ver pela cor das coisas, pelo movimento e
até pelos odores o que pode estar a acontecer”.22 Ver ao longe aproxima-se assim com
a criação de um espaço transicional, que possibilita ao sujeito experienciar e narrar a
sua realidade, conferindo-lhe sentidos próprios, apropriando-se subjetivamente do
mundo que o cerca. Não é possível ver ao longe sozinho, pois estamos diante de um
acontecimento que precisa ser compartilhado para se tornar experiência, pois nesse
espaço transicional não há como prescindir do encontro com o outro.

MÃE, V. H. Contos de cães e lobos. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2019.
Ibidem, p. 49.
21 Ibidem, p. 50.
22 Ibidem, p. 51.
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Contudo, ao longo da história, o convívio restrito à esfera do lar é quebrado
com a entrada da criança na escola. Agora em um novo ambiente, com pessoas
diferentes a criança que aprendeu a “ver ao longe” passa a ser surpreendida por uma
outra paisagem: a paisagem do humano. Assim, quando indagada pela professora
sobre seu trabalho junto aos pais, a criança respondeu que se “sentava nos bancos,
virado ora para o sul, ora para o norte” e que “a paisagem mudava de cores e
movimentos, tinha ruídos grandes e outros discretos e que havia que saber para onde
olhar”.23 Após explicar à professora do que se tratava o “ver ao longe” disse que “na
sala de aula tudo era perto e que nada se distanciava de nada como nos montes da
paisagem”24, a que estava acostumado a ver. Nesse momento então, a professora diz
à criança que “o rosto de cada um também era imenso como a paisagem e, visto com
atenção, tinha distâncias até infinitas que importava tentar percorrer”. 25 Assim, “ver
ao longe” passa a não ser mais uma condição apenas de ver a paisagem, mas também
as pessoas, a vida. Depois dessa experiência a criança diz:
Percebi que para dentro de nós há um longo caminho e muita distância. Não
somos nada feitos do mais imediato que se vê à superfície. Somos feitos daquilo
que chega à alma e a alma tem um tamanho muito diferente do corpo (...) Por
isso, por mais que observemos, ainda muita coisa nos há-de escapar. 26

O “ver ao longe” nos diz do tempo da experiência de Benjamin e da sua busca
por um olhar que abre espaço para o estranhamento e para a imaginação. Nos diz do
espaço transicional de Winnicott 27 que nos permite não ficar à mercê de uma
percepção puramente objetiva e racional da realidade, mas sim poder criar a vida,
dar vida às coisas e, por fim, experimentá-las em um encontro afetivo. E nos diz
também, da possibilidade de resgatar/reencontrar nossa condição sensível frente ao
humano. Ver ao longe é nas palavras de Fonseca, Albuquerque, Cardoso Filho &
Siegmann28 “desconstruir a aparência lisa e bem-comportada do real”, é construir
um “espaço-tempo de descoberta, de magia, de experiência e de futuros por vir,
Ibidem, p. 53.
Ibidem.
25 Ibidem.
26 MÃE, V. H. Contos de cães e lobos. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2019, p. 54-56.
27 WINNICOTT, D. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
28 FONSECA, T. M. G., ALBUQUERQUE, A. S., CARDOSO FILHO, C. A. e SIEGMANN, C. O cotidiano
frente à experiência liminar. Fractal: revista de psicologia, v. 30, n. 2, 2018, p. 187-188. Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&S198402922018000200180&lng.pt>.
Acessado em: 1 de novembro de 2019.
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construção essa realizada a partir de uma maior atenção aos ruídos, às hesitações e
aos respiros”.
A experiência de “ver ao longe” na contemporaneidade
Conforme reflexões já tecidas aqui, a partir de Haroche 29, podemos destacar
que a contemporaneidade se encontra marcada por um excesso de informações, pela
falta de tempo para refletir e contemplar e por uma exigência de produtividade. Essas
características, segundo Bondía30 rompem com a nossa possibilidade de experienciar
a vida, uma vez que nas palavras do autor: “A experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos
acontece”. É preciso tempo para que a experiência se dê. Um tempo à contrapelo da
imediatez produzida pelas tecnologias, do fluxo contínuo de sensações que o virtual
nos permite e nos demanda, nos assujeitando a uma “forma de vivência instantânea,
pontual e fragmentada”.31 O tempo da experiência é outro, é o tempo da dúvida, do
não-saber, do demorar-se frente às coisas e ao mundo, do “ver ao longe” em busca de
outros sentidos, do perder-se e redescobrir-se em si mesmo.
O sujeito na contemporaneidade tem sua subjetividade marcada por excessos
que comprimem seu tempo e a sua memória, sua possibilidade de solidão e a
quietude: “tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe
acontece”.32 Ver ao longe nesse cenário se torna algo praticamente impossível, pois
quando as coisas se passam demasiadamente depressa sobre nossos olhos não há
como registrar sentidos, imagens, sons, tudo se torna a mesma coisa, um borrão no
espaço. Não há experiência de ver ao longe, que seja capaz de nos tocar, de nos
produzir afetos e memórias, se não houver um gesto de interrupção. Ver ao longe
requer um tempo onde é possível parar,

HAROCHE, C. A condição sensível. Tradução de Jacy Alves de Seixas e Vera Avellar Ribeiro. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2008.
30 BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação,
n. 19, 2002, p. 21. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&tlng=pt.
Acessado em: 3 de novembro de 2019.
31 Ibidem, p. 23.
32 Ibidem.
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Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo,
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter
paciência e dar-se tempo e espaço. 33

A experiência, no sentido que nos traz Bondía, se aproxima das ideias
anteriormente tecidas e refletidas aqui a partir de Benjamin e Winnicott, ganhando
amparo e repouso na literatura poética e sensível de Valter Hugo Mãe, nos
permitindo assim dizer que é preciso ao sujeito contemporâneo, que se encontra em
permanente movimento e agitação, encontrar espaços em que seja possível
experienciar a realidade a partir de um olhar que se propõe contemplar ao longe.
Tomando o olhar como metáfora para a possibilidade de abertura do campo da
experiência na contemporaneidade, retomamos aqui o texto “A experiência como
intervalo para novas visibilidades”, de Mello & Sousa. 34 Neste texto, os autores
discorrem sobre as verdades produzidas pela lógica dominante capitalista e propõem
a experiência como possibilidade de singularização do olhar, de um intervalo capaz
de dar lugar ao novo.
As reflexões de Mello e Sousa35 se dão a partir das ideias do filósofo e fotógrafo
Evgen Bavcar,36 em seu texto “Um outro olhar”, onde irá buscar nas figuras míticas
greco-romanas uma arqueologia do olhar. Neste texto, Bavcar,37 retoma as figuras
míticas de Cíclope, Ulisses, Édipo, Tirésias e Argus a fim de mostrar ao leitor as
diferenças existentes entre as diversas formas de olhar na contemporaneidade.
Cíclope representaria o “arquétipo da visão intuitiva a mais rudimentar, dotado de
um olho só, vê de uma maneira unidimensional”. Com Ulisses temos a representação
do olhar do saber, “ele vê o que sabe e nada mais”, o binocular perfeito. Já Édipo, por
ter perdido a visão, se dirige para uma terceira possibilidade de olhar, aquela que se
33
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Acessado em: 5 de novembro de 2019.
35 Ibidem.
36 BAVCAR, E. Um outro olhar. Correio da APPOA, Porto Alegre, n. 93, 2001. Disponível em: <
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/bavcar_evgen._um_outro_olhar__cartografias
_e_devires_2003.pdf > Acessado em: 29 de outubro de 2019.
37 BAVCAR, E. Um outro olhar. Correio da APPOA, Porto Alegre, n. 93, 2001, p. 17-19. Disponível em:
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direciona ao invisível, à representação interior. A partir dessa nova qualidade da
visão humana, de perceber o que não é visível aos olhos, surge Tirésias, arquétipo dos
olhares-limites, isto é, “das visões que nunca aceitam o mundo como está e sim como
poderia ser”. Olhar esse que parece questionar, criar e libertar a realidade de sua
submissão aos determinismos. Contudo, nesse processo dos olhares tão bem narrado
por Bavcar,38 ainda resta Argus, o gigante com o corpo coberto por cem olhos que,
mesmo ao adormecer, mantém metade dos seus olhos abertos em constante vigia.
Para o autor, Argus seria o protótipo da visão moderna que tem na tecnologia a ilusão
de tudo ver e controlar:
As câmaras que nos observam desde o céu, mas também aquelas instaladas nos
nossos lares terrestres, são a expressão de um Argus tecnológico, que voltou seus
inúmeros olhos para o interior, isto é, para a autossatisfação narcísica do olhar
sobre si. Nós nos observamos, tendo esquecido que esses olhares já são
manipulados e não nos permitem ver-nos como somos verdadeiramente.39

A partir dessas diferentes formas de olhar propostas pelos autores destaca-se o
olhar de Ulisses e Argus, representando aqui, respectivamente, aquele que sabe e
aquele que tudo vê, como formas de ver do sujeito na contemporaneidade. Herdeiro
das proposições iluministas, o mundo contemporâneo privilegia o olhar que pretende
erradicar o erro, é o olhar das certezas, que nega a incompletude ou a existência
daquilo que é invisível. É preciso garantir o controle daquilo que se vê e os sentidos
que

daí

emergem,

privando

o

sujeito

de

qualquer

trabalho

subjetivo:

“Aparentemente, tudo é visível e reconhecível; mesmo nossa intimidade passa a ser
cada vez mais falada e mostrada, e câmeras nos perscrutam desde o céu ou do
interior dos prédios - qual Argos tecnológicos cumprindo com total eficácia a função
de vigilância do Panóptico”.40
Poderíamos incluir dentro dessa história do olhar proposta por Bavcar, a
forma de olhar narrada por Mãe 41 como “ver ao longe” e que, no interior dessa
escrita, se constituiu como uma possibilidade de entrar em contato com o campo da

BAVCAR, E. Um outro olhar. Correio da APPOA, Porto Alegre, n. 93, 2001. Disponível em: <
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/bavcar_evgen._um_outro_olhar__cartografias
_e_devires_2003.pdf > Acessado em: 29 de outubro de 2019.
39 BAVCAR, E. Um outro olhar. Correio da APPOA, Porto Alegre, n. 93, 2001 p. 20. Disponível em: <
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/bavcar_evgen._um_outro_olhar__cartografias
_e_devires_2003.pdf > Acessado em: 29 de outubro de 2019.
40 MELLO, E. D.; SOUSA, E. A. L. A experiência como intervalo para novas visibilidades, op. cit.
41 MÃE, V. H. Contos de cães e lobos, op. cit.
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experiência na contemporaneidade. Ver ao longe seria reconhecer e aceitar a cegueira
de Édipo, o olhar-limite de Tirésias, a não transparência absoluta do todo-visível.
Olhar ao longe no atual cenário social e político que nos encontramos significa
acreditar que é possível criar para além do que já existe e é determinado pela lógica
dominante, é resgatar o eu e a sua possibilidade de experienciar o cotidiano.
Para essa forma de olhar, vendo ao longe, encontramos na arte uma aliada, um
espaço transicional possível de intervalo, de ruptura, fazendo desfalecer nossas
certezas e, nos permitindo assim, exceder o campo das visões mais imediatas. É
próprio da arte desestabilizar a ordem do comum, os já-ditos, abrindo espaço para
que a experiência do eu componha a cena, a obra, a música, a escrita, nos desafiando
assim com a sua potência poética sobre a vida. Na arte, o sujeito é convocado a
pensar, a mobilizar suas memórias/histórias a fim de criar outros sentidos, a fim de
significar o que vê. É a partir desse lugar que a arte proporciona o tempo de
parada/contemplação necessário para a experiência, permitindo ao sujeito (re)existir
num espaço transicional entre o seu mundo interno e a realidade que o cerca. Desse
lugar, o olhar não apenas passa pelo que vê, mas se demora, repousa, produzindo
assim marcas, sensações, lembranças que rompem com o tempo cronológico, criando
novos territórios existenciais, provocando uma outra forma de pensar que não mais
se aproxima do raciocínio ou da argumentação, mas sim da criação de sentidos para
o que somos e para o que nos acontece.
Palavras finais
Buscamos através dessa escrita tecer uma breve articulação entre as ideias de
Haroche, Benjamin e Winnicott, construindo um espaço de reflexão sobre como
estamos acessando a realidade e sobre a importância de cuidarmos da experiência no
nosso cotidiano, utilizando a literatura como dispositivo capaz de criar terrenos
transicionais/potenciais, dos quais emerjam linhas de fuga como resistência aos
modos homogeneizantes de pensar, olhar, sentir e viver.
Nos apoiamos na metáfora de “ver ao longe”, criada a partir do conto “O
rosto”, para mobilizar o leitor a (re)pensar suas formas de olhar e se relacionar não
só com aquilo que o cerca externamente, mas também com a sua realidade interior,
buscando proporcionar a partir da leitura e da literatura um tempo possível para
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experienciar as palavras em busca de produzir seus próprios sentidos. Mais do que
um propósito teórico/informativo, o foco dessa escrita se deu no âmbito do poético e
do político, com o objetivo de criar um espaço transicional a partir do qual o sujeitoleitor pudesse retomar suas memórias/histórias, movimentando e recriando novos
modos de ver e sentir na contemporaneidade. Encerramos com as palavras de
Winnicott42 quando diz que:
Em algum lugar do esquema de coisas pode haver espaço para que alguém viva
criativamente. Isso envolve preservar algo de pessoal, talvez algo de secreto, que
é inconfundivelmente você mesmo. Tente respirar pelo menos – é algo que
ninguém pode fazer por você. Ou talvez seja você mesmo quando escreve para
um amigo.
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10. A ascensão das patologias do narcisismo na Modernidade Líquida

https://doi.org/10.36592/9786587424026-10

Bryan Menger dos Santos1
Introdução
A virada do século proporcionou a Psicologia a oportunidade de repensar o seu
rótulo de ciência exclusiva do ramo da saúde, voltando-se também para a influência
dos aspectos sociais na promoção de saúde. Independentemente da abordagem
utilizada, prioriza-se a ideia de um sujeito produto e produtor de si mesmo e da
própria cultura, sendo o conceito de natureza humana indissociável do contexto
social. Diante disso, questiona-se: quais foram as modificações macrossociais que
culminaram na ascensão das patologias do narcisismo na Modernidade Líquida? Para
tal, há de se realizar, primeiramente, uma revisão histórica a respeito das mudanças
paradigmáticas desde o advento freudiano da Psicanálise.
Desde a segunda metade do século XIX, a macrossociedade segue passando
por múltiplas transformações no que diz respeito ao modelo econômico e a forma
como se organiza socialmente. Isto posto, Marx e Engels2 declaram que a burguesia,
como classe dominante, não poderia existir sem revolucionar de maneira constante
os meios de produções vigentes, num processo que teve como grande característica, a
destituição das relações cristalizadas. Seguindo o mesmo raciocínio, Dardot e Laval 3
ressaltam que a ascensão do neoliberalismo ao final do século XX, ultrapassou os
limites de uma mera ideologia política, deslocando valores da lógica de capital, como
o individualismo e o racionalismo, para o interior dos tratos sociais, processo que
reestruturou o modus operandi.

1 Discente do curso de Psicologia pela Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail:
bryan.santos@acad.pucrs.br
2 MARX, Karl, Engels, Friedrich. Manifesto Comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2005.
3 DARDOT, Pierre, LAVAL, Christian. A Nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal.
São Paulo: Boitempo, 2006.
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Dessa maneira, Bauman4 realiza essa leitura da pós-modernidade a partir de
uma concepção líquida e de caráter destrutivo frente a quaisquer aspectos que
representem um entrave para a livre-iniciativa do mundo capitalista. As agências
afetivas, o conceito de identidade, assim como a predominância de um padrão de
comportamento firmado na segurança e na estabilidade acabaram substituídos pela
ideia da livre fluidez. A globalização pariu em si, uma lógica extraterritorial, baseada
nos ideais de liberdade, na realização instantânea do desejo, além da ausência de uma
delimitação entre o público e o privado, que pautam as relações cotidianas à nível
macrossocial.
No que se refere as repercussões no âmbito da saúde mental, os psicanalistas
atentam cada vez mais para uma mudança no modo como o sofrimento psíquico vem
sendo vivenciado na atualidade, que passa cada vez menos a ser explicado pela
formação de compromisso, e mais pelas crises de identidade e o vazio
representacional. Lipovetsky5 reitera que a configuração psíquica das psicopatologias
emergentes está diretamente ligada as leis culturais empregadas na época. Isto posto,
uma vez que as instituições tradicionais foram substituídas pelo viver imediatista, a
expressão narcísica que fora censurada nos séculos anteriores converte-se no
constituinte máximo do psiquismo, cambiando os tradicionais conflitos edípicos
atrelados ao recalcamento do desejo intolerável. Além disso, percebe-se como uma
característica predominante, a ausência das “bordas de ego”, que Freud6 denominou
sob a luz do recalcamento originário. Assim sendo, a função de contrainvestimento à
pulsão interditada, propriedade fundamental deste mecanismo psíquico, acaba por
fracassar, forçando o ego, segundo Bergeret 7 , a lançar mão de formas mais
regressivas e parapsicóticas para defender-se das excitações produzidas.
Levando em consideração que durante a virada para o século XXI a Psicologia
passa factualmente a reconhecer a magnitude dos aspectos sociais em relação a
subjetividade humana, há de se repensar com urgência, os fundamentos pelos quais a
cultura passa a ser interpretada. Neste ensaio, objetiva-se compreender quais foram

BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Barueri:
Manole, 1983.
6 FREUD, Sigmund. Sobre o narcisismo: uma introdução. Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
7 BERGERET, Jean. Personalidade normal e patológica. Rio Grande do Sul: Editora Artes Médicas
Sul Ltda, 1988.
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as modificações macrossociais, que de tempos para cá, culminaram na ascensão das
patologias do narcisismo na Modernidade Líquida; refletir sobre a importância das
configurações macrossociais na vivência do sofrimento psíquico; e levantar uma série
de características metapsicológicas no que tange ao perfil psíquico da clínica
psicanalítica contemporânea.
Elegeu-se o método de pesquisa bibliográfico como forma ideal de responder
aos objetivos de pesquisa, devido ao alto números de conceitos utilizados com
significados controversos, a fim de definir com clareza sobre as características do
assunto que está sendo abordado. De acordo com Gil8, pesquisa bibliográfica se refere
a coleta de informações fundamentadas em materiais elaborados a priori.
A pesquisa foi elaborada entre o período de março de 2017 até outubro de
2018. Constituíram-se como seus instrumentos de busca: livros de épocas distintas,
artigos entre as datas de 2012 e 2017 e revistas científicas. As bases de dados
escolhidas foram: Scielo e PePSIC, levando em consideração as seguintes palavraschaves: Clínica do Vazio; Patologias do Narcisismo; Psicanálise; Modernidade
Líquida.
Tudo que é sólido se desmancha no ar
Hobsbawm9 afirma que Graças a Revolução Industrial, o homem foi capaz de
transcender os desafios impostos por uma tecnologia deficiente, rompendo com os
grilhões da produtividade humana. Pela primeira vez na história das sociedades, as
mercadorias e a distribuição dos serviços tornaram-se passíveis de serem avolumados
de modo tão ágil e constante. A irrupção simultânea da Dupla Revolução e a
substituição do regime absolutista pela classe burguesa, apesar de que fenômenos
surgidos individualmente na esfera franco-britânica, representaram para a histórica
uma

série

de

repercussões

mundiais

que

seguem

se

traduzindo

na

contemporaneidade. Enquanto a Revolução Industrial-Inglesa tratou de sofisticar e
multiplicar os meios de produção vigentes à época, couberam aos franceses constituir
as bases econômicas da sociedade capitalista, na busca desenfreada por egalité,
fraternité e liberté.

8
9

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6ª ed. São Paulo: Atlas S.A, 2002.
HOBSBAWN, Eric J. (1996). A era das revoluções. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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A partir da influência de múltiplos movimentos de ecos mundiais,
essencialmente os que foram situados no espectro da Europa Ocidental, Giddens &
Pierson10 ressalta que deu-se o ponto de partida para a civilização moderna, que tem
como condição sine qua non a industrialização do corpo macrossocial. Em
consonância com o desenvolvimento da economia de mercado, valores como a
racionalidade e o individualismo foram incorporados nas relações sociais, em
detrimento das tradições e o teocentrismo, propriedades vinculadas a Idade Média.
Mais do que um modo de organização econômica ou uma ideologia política,
Dardot e Laval11 apontam que atualmente, o neoliberalismo se impõe como uma força
macrossocial que organiza e regimenta novos modelos de convivência humana,
deslocando a lógica de capital para os laços sociais. Muito embora não represente um
rompimento direto com o liberalismo clássico, sua intensidade estruturante se afirma
na produção de novas formas de subjetivação individuais e coletivas, resultado direto
do emaranhamento entre a balbúrdia mercantil e as comunidades.
Bauman12 coloca que assim como os fluídos químicos, capazes de modificar,
vazar e derreter os sólidos, a “Modernidade Líquida” apresenta-se como a metáfora
para o cenário contemporâneo, captando com precisão certeira as sucessivas
transformações aplicadas ao modus operandi, no que diz respeito as narrativas
humanas. Tipifica-se como um modelo de sociedade incapaz de permanecer estável
por grandes quantidades de tempo, elaborando um ciclo sucessivo de reinícios
abruptos e indolores. À vista disso, os primeiros sólidos a serem derretidos estariam
atrelados aos impedimentos que produziam na capacidade da livre-iniciativa do
mundo capitalista. Tudo o que na velha ordem implicasse na restrição de movimentos
relacionados ao desenvolvimento econômico, instantaneamente passava a ser visto
como entulho a ser descartado ou substituído.
Como apontaram, Marx e Engels13:

GIDDENS, Anthony., PIERSON, Christopher. (2000). Conversas com Anthony Giddens: o sentido
da modernidade. Rio de Janeiro: FGV, p.73-88.
11 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal,
op. cit.
12 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit.
13 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista, op. cit., p. 13.
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A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de
produção e, por conseguinte, as relações de produção e, com elas, todas as
relações sociais. Ao contrário, a conservação do antigo modo de produção
constituía a primeira condição de existência de todas as classes industriais
anteriores. A revolução contínua da produção, o abalo constante de todas as
condições sociais, a eterna agitação e certeza distinguem a época burguesa de
todas as precedentes. Suprimem-se todas as relações fixas, cristalizadas, com seu
cortejo de preconceitos e idéias antigas e veneradas; todas as novas relações se
tornam antiquadas, antes mesmo de se consolidar. Tudo o que era sólido se
evapora no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e por fim o homem é obrigado
a encarar com serenidade suas verdadeiras condições de vida e suas relações com
a espécie.

Neste sentido, a complexa rede das relações humanas foi deixada nua e
desprotegida, inscrevendo gradualmente um processo de liquidificação cultural,
reflexo da adaptação social aos critérios de racionalidade14. Quaisquer padrões de
estabilidade que outrora haviam sido vistos como relevantes, reduto de equilíbrio
entre as relações sociais, acabaram cedendo espaço à lógica da extraterritorialidade.
Consequentemente,

as

sociedades

passaram

a

apresentar

um

estilo

de

comportamento baseado na liberdade do desejo imediatista, em detrimento do
sedentarismo típico das comunidades clássicas. Uma “necessidade desesperada” é
forjada, no sentido de fazer parte da rede pública, livre das barricadas que separam os
limites entre o público e o privado. Compromissos estáveis, acordos firmados e a
maioria das promessas rapidamente perderam o significado, dada a velocidade que os
eventos acontecem e se invalidam, gerando uma angustiante sensação de incerteza15.
Para Bauman16, ainda, a parceria nos negócios ou nas relações humanas, tornou-se
apenas abrigo de coalização de interesses momentâneos, a fim de burlar as aflições
acometidas pela vida líquida. Neste contexto de impermanência, a Modernidade
Líquida pode ser definida como arauto da experiência coletiva, na medida em que
desintegrou as comunidades, afastou os entulhos das agências afetivas, permutandoas por mais racionalidade.
Debord17 considera esse tipo de comportamento como dormente ou alienado.
A partir de múltiplas formas de bombardeamento publicitário, o telespectador passa
a ser condicionado a reeditar protótipos exportados da realidade externa, como
desejos e modos de agir, tornando-se incapaz de acessar o seu mundo interno.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit.
BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
16 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2004.
17 DEBORD, Guy. Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
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Quanto mais esse modelo se reproduz, mais a sociedade se vê hipnotizada pelo
mundo das imagens, sendo obrigada a realizar uma adaptação forçada aos
espetáculos sociais expostos pela grande mídia, responsáveis por dizimar quaisquer
princípios de motivação espontânea.
De acordo com este pensamento, Mocellin 18 (2007) demonstra como a
característica fixa e essencial das identidades é suprimida pelo modelo de sociedade
fluída, refém do contexto cultural da época. Nesse sentido, ampliam-se as
possibilidades de identificação, entretanto, apenas por um curto período, até que tais
referências venham a desatualizar-se. A partir disto, a sociedade contemporânea tem
como grande característica um estado de reformulação contínua que sustenta as
relações sociais.
Cultura & Psicanálise: a Revolução Narcísica
Freud19 afirmou em Mal-Estar na Civilização que o ser humano é obrigado a
lidar psiquicamente com o antagonismo entre o desejo pulsional e as exigências da
civilização. Isto implicaria em postergar a satisfação imediata, adequando-se a um
conjunto de normas impostas pela realidade externa, com o objetivo de facilitar as
relações sociais. Trata-se, em outras palavras, de uma renúncia ao individual em prol
da coalização de interesses autoconservativos, de ordem narcísica, as quais foram
denominadas por “princípio da realidade”. Por consequência, a sociedade foi capaz de
desenvolver-se, regida por uma cultura opressora, porém, a custos de um sacrifício
pulsional, que encontrava sua solução econômica na expressão camuflada em um
objeto substituto.
Junior & Moreira20 acrescentam que na atualidade, esse caminho é realizado
pela via oposta, na medida em que a flexibilização da cultura e a escassez de
referências externas retira o pano de fundo, obrigando o cada sujeito a construir-se
compulsoriamente. Nesse sentido, o dilema sobre a identidade passa a estruturar o
MOCELLIM, Alan. “A questão da identidade em Giddens e Bauman”. Revista Eletrônica dos PósGraduandos em Sociologia Política da UFSC. Vol. 5. n. 1, agosto-dezembro, 2008. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/13443/12340>. Acessado em: 4 de
setembro de 2018.
19 FREUD, Sigmund. (1930). O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras
Completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
20 SILVA JR., Nelson da, MOREIRA, Luiz Eduardo de Vasconcelos. “O sacrifício do corpo como
tomada da palavra e seu cálculo para a identidade. Uma reflexão psicanalítica sobre as modificações
corporais”. Sig Revista de psicanálise. Porto Alegre, v.1, n.2. p. 99-106, jan./jun, 2013.
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homem moderno. Os autores citam como grande exemgente coplo, que a
contemporaneidade não obriga que um filho exerça os mesmos ofícios do pai, lhe
fornecendo a possibilidade de escolher por si próprio entre uma multiplicidade de
alternativas, passando a ser o responsável por si mesmo.
Para Lipovetsky 21 , a configuração das psicopatologias em Psicanálise está
diretamente ligada as leis culturais empregadas na época. Do mesmo modo, Birman22
aponta que o saber psicanalítico está em constante diálogo com o contexto social,
visto que a atual cultura substituiu as típicas interdições sexuais, cedendo espaço
para novas subjetividades reguladas por um ego exteriorizado, seja pelo culto a
performance ou pelo excesso pulsional, que o instiga para o ato.
Na medida em que as formas de se relacionar foram transformadas pela
ruptura com as instituições vigentes, a exigência por autonomia particular avançou
de maneira desenfreada, transformando também a interação entre o Eu e o Outro. A
partir desta lógica, reafirmou-se o discurso do “direito de ser a si mesmo” que
privilegia o viver imediatista em detrimento do controle, processo denominado por
Lipovetsky 23 como Personalização. Sobre uma leitura psicanalítica, o desejo passa
menos a se realizar por veículos substitutivos e simbolizados, uma vez que se
multiplicam as opções de escolhas ao nosso alcance. De acordo com esta teoria, o
narcisismo que fora barrado nos séculos anteriores, agora passa a ser o constituinte
máximo do psiquismo, livrando-se das amarras edípicas que o limitavam e tornandose praticamente irrestrito.
Cardoso24 complementa que esse achatamento do mundo introspectivo deixou
de exprimir estados de culpa e já não tem o recalcamento como principal mecanismo
de defesa. Além disso, as técnicas de escuta flutuante, associação livre e interpretação
tornaram-se insuficientes para abordarem as novas manifestações psicopatológicas,
necessitando novos meios de compreensão.

LIPOVETSKI, Gilles (1983). A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo.
Barueri: Manole, 2005.
22 BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. In: Os
destinos do desejo no mal-estar na atualidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
23 LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo, op. cit.
24 CARDOSO, Ana Carla S. F. Narcisismo e Contemporaneidade: repercussões para o dispositivo
analítico. Dissertação (Mestrado em Teoria Psicanalítica) – Instituto de Psicologia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
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Metapsicologia do Vazio
Junqueira & Coelho 25 atestam a importância das relações primárias para o
desenvolvimento do aparelho psíquico e suas repercussões metapsicológicas,
ressaltando que tanto a teoria winnicotiana, como a greeniana, evidenciam que a
inconsistência nesta etapa está na etiologia das patologias-limite, uma vez que as
falhas de objeto provocam um represamento da pulsão para fora do aparelho
psíquico, característica chave deste tipo de funcionamento.
Winnicott26 justifica a importância fundamental da mãe suficientemente boa
nos processos de maturação do ego, no tocante ao reconhecimento dos gestos
autênticos expressados pelo lactente e a complementação de sua onipotência ilusória
nas primeiras relações objetais. Porém, mais do que as satisfações, são as frustrações
inerentes a esta relação que atuam como força motriz do espaço mental, no sentido
de inscrever gradualmente o rompimento da fusão primária. É somente através deste
caminho, que criança estará habilitada a constituir um verdadeiro-self e, portanto,
desenvolver a capacidade de simbolização. A partir disto, ela poderá prosperar
psiquicamente, estando capacitada a renunciar a sua plenitude e gerando a
possibilidade de encontrar-se com o seu próprio desejo. Em compensação, caso a mãe
se encontre obsoleta nesta tarefa, ao eleger formas imprecisas de satisfazer o desejo
do lactente baseadas em seu próprio narcisismo, o psiquismo em questão tornar-se-á
submisso ao desejo do objeto, adaptando-se passivamente a realidade externa.
Já Green 27 , aborda sofre o complexo da mãe morta, metaforizando o
matricídio psíquico sofrido pelo ego do bebê quando envolvido por um objeto
primário incapaz de libidinizá-lo, em virtude de uma depressão ou um processo de
luto. Não se trata de uma morte real ou concreta do objeto, mas de uma fantasia
infantil que transforma sua mãe, fonte de vitalidade e reconhecimento especular,
uma figura inanimada e apagada dentro do psiquismo. A não-resposta do objeto e a
consequente ausência de uma experiência afetiva satisfatória, força-o a se identificar
negativamente com a parte morta da mãe, visto que os objetos transicionais são
JUNQUEIRA, Camila, COELHO JR., Nelson Ernersto. “Acerca da metapsicologia dos limites”.
Ágora:
Estudos
em
Teoria
Psicanalítica,
20(1),
85-101,
2017.
Disponível
em:
<https://dx.doi.org/10.1590/s1516-14982017001005>. Acesso em: 18 de setembro de 2018.
26 WINNICOT, Donald W. “Distorções do ego em termos de falso e verdadeiro self”. In D. W.
Winnicott: O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983. p. 128-140.
27 GREEN, André. “A mãe morta”. In: Green, A. Narcisismo de vida narcisismo de morte. São Paulo:
Editora Escuta Ltda, 1988, p. 239-273.
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incapazes de lidarem com o excesso de excitação. Isso produz um vazio constitucional
que repercute diretamente na evolução do aparelho psíquico, tanto quanto no futuro
dos investimentos libidinais.
Promovendo um retorno a Freud28, no consagrado Interpretação dos Sonhos,
o autor desenvolve o seu primeiro modelo do aparelho psíquico. Nesta perspectiva,
fundamenta a “teoria do apoio” como precursora fundante da fronteira entre corpo e
psiquismo, ao promover um desvio/descolamento do campo das necessidades básicas
para o campo do desejo, além de elaborar um conflito ad aeternum entre as pulsões
autoconservativas e as pulsões sexuais. A partir da constituição do objeto fonte da
pulsão, no autoerotismo, dispõe-se de um objeto internalizado, porém desintegrado
parcial e corporalmente.
Cardoso e Garcia29 se utilizam destes conceitos para declarar a importância do
advento do narcisismo primário em sua função de assimilação objetal, visto que uma
constituição mais estável da fronteira eu-outro é diretamente dependente da
integração do ego. Como Freud 30 bem salienta em Sobre o Narcisismo: uma
Introdução, o ego (ainda não categorizado “oficialmente” como instância psíquica),
também poderia ser tomado como objeto, fazendo menção ao modelo de
investimento narcísico. Esta “nova ação psíquica” possuiria a função de transportar
os investimentos destinados a realidade externa, os direcionando para si mesmo e
unificando o aparelho psíquico. Isto posto, Cardoso e Garcia31 avançam afirmando
que nos estados limites, uma vez que o autoerotismo não seja corretamente
substituído em resultado de uma falha narcísica, deve-se pressupor uma ausência na
delimitação efetiva entre o eu e a realidade externa, déficit motivador de uma série de
distúrbios psíquicos.
Como demonstram Winnicott32 e Villa33, o aparelho psíquico é dotado de um
espaço que subdivide a realidade externa e o mundo inconsciente, estabelecendo um
FREUD, Sigmund. (1900). A interpretação dos sonhos. Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. IV e V, Rio de Janeiro, Imago, 1969.
29 CARDOSO, Marta Rezende; GARCIA, Cláudia Amorim. Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços.
Curitiba: Juruá Editora, 2010.
30 FREUD, S. (1914b). Sobre o narcisismo: uma introdução. In: FREUD, S. Edição standard brasileira
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 14. Rio de Janeiro: Imago, 1990, p. 83-119.
31 CARDOSO, Marta Rezende; GARCIA, Cláudia Amorim. Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços,
op. cit.
32 WINNICOTT, W. (1975). Objetos e fenômenos transicionais. In D. W. Winnicott: Textos
selecionados: Da pediatria à psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1988.
33 VILLA, C. Violência e alteridade: a questão das fronteiras nos “estados limites”. Dissertação de
Mestrado. Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica, UFRJ. Rio de Janeiro, 2004.
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trânsito intenso de comunicações que visam o equilíbrio mental e o ajustamento das
tensões. Winnicott, em sua teoria sobre o objeto transicional, menciona a criação de
um espaço intermediário e paradoxal, onde os objetos são igualmente internos e
externos, responsável pela administração do potencial de criatividade. Já Villa,
descreve sobre a noção de espaço fronteiriço a partir da conjectura freudiana, com a
função de propiciar a diferenciação entre os sistemas primário e secundário, ao
estabelecer uma zona de compromisso e conflitualidade.
Para Cardoso e Garcia34, um psiquismo que fracassou em desenvolver estes
espaços é conduzido a uma certa passividade pulsional, sempre que se depara com
um excesso. Como a interioridade se vê suplantada pela ausência de um espaço
fronteiriço efetivamente consolidado, percebe-se uma tendência a exteriorização das
pulsões, que transbordam o psiquismo e invadem de modo descontrolado o espaço
egóico. Além disso, a não-ligação desta força tende a insurgir pelo ato, característica
própria de um cenário traumático.
Persistindo em diálogo com Freud35 em Pulsão e suas vicissitudes, o objeto
apresenta-se como o que há de mais variável na pulsão, lançando mão de
mecanismos de deslocamento, no intuito de promover deslizes associativos para
ideias substitutivas dotadas de um quantum afetivo de menor intensidade. Dessa
forma, capazes de serem aceitas na consciência. Para Cardoso e Garcia 36 , este
processo dinâmico, facilmente encontrado em estruturas neuróticas, é impassível de
ser realizada nos estados limites. O autor explica que o aparelho psíquico sem
fronteiras costuma tornar um único objeto fixo como fonte generalizada de toda a
satisfação. Este objeto é visto como indiferenciado a si, num circuito imutável de
fascinação e servidão, conservando um funcionamento psíquico de tipo absoluto,
correspondente a uma “paixão mortífera”. A partir desta lógica, pode-se pensar nos
casos limites para além de uma de ideia de indiscriminação eu-outro, mas como uma
escravização ao outro; ao “objeto único”. Por diante, impõe-se uma descontinuidade
referente a “teoria do apoio”, demonstrando, ao invés de uma evolução para o campo
do desejo, sua fixação às das necessidades autoconservativas.

CARDOSO, Marta Rezende; GARCIA, Cláudia Amorim. Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços,
op. cit.
35 FREUD, Sigmund. 1915. Pulsões e suas Vicissitudes. Vol. XIV Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
36 CARDOSO, Marta Rezende; GARCIA, Cláudia Amorim. Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços,
op. cit.
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À vista disso, o tronco comum dos estados limítrofes, como afirma Bergeret 37,
ocorre a partir da vivência edípica precoce e anormal, numa etapa onde o ego ainda é
bastante insipiente para dispor de mecanismos maduros o suficiente para lidar com a
iminência de perda do objeto. Isto posto, a relação triangular é vivenciada com um
impacto demasiadamente frustrante, incapaz de ser registrada. Ao invés de
estabelecer um contato gradual com a cena edípica no momento correto do
desenvolvimento psíquico, o ego é alçado de maneira abrupta, sentida como uma
emoção pulsional intensa e originária do “trauma psíquico precoce”. Em
concordância, Villa 38 expõe a impossibilidade por parte dos estados limites no
tocante a elaboração da perda do Outro. O Eu é incapaz de assimilar a perda de
objeto, produzindo uma fixação de caráter dependente que se torna vital para o
funcionamento psíquico.
A partir destas questões, Bergeret39 sublinha que tornar-se-á impossível que o
ego acesse os mecanismos de defesa edípicos para lidar com as angústias promovidas
com a percepção dos sentimentos hostis em relação as figuras materna e paterna. Não
se pode defender do ódio sentido pela mãe com o amor do pai, e nem do ódio sentido
pelo pai com o amor da mãe. Para tanto, somente é capaz de lançar mão de
recalcamentos imperfeitos, extremamente suscetíveis ao fracasso, forçando o ego a
apelar para defesas de natureza mais primitivas e parapsicóticas, no intuito de livrar
sua consciência do excesso de tensão sexual ou agressiva.
Cardoso & Monteiro 40 levam em consideração que os estados limites são
marcados pela dimensão do traumático devido a incapacidade de estabelecer
representações, o traumatismo primário ocasiona em marcas impassíveis de serem
elaboradas, e que consequentemente, estão fadadas a compulsão a repetição. Diante
da ameaça do intolerável ao narcisismo, o ego pode lançar mão de defesas que
atestam um caráter radical como a clivagem. Apesar disso, ela tão é tida como
insuficiente para livrar o ego do sofrimento psíquico, visto que as marcas traumáticas
permanecem conservadas. Para isso, o ego pode tanto repetir o processo de clivagem
ou estabelecer defesas complementares.
BERGERET, Jean. Personalidade normal e patológica, op. cit.
VILLA, C. Violência e alteridade: a questão das fronteiras nos “estados limites”. Dissertação de
Mestrado. Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica, UFRJ. Rio de Janeiro, 2004.
39 BERGERET, J. Personalidade normal e patológica. Rio Grande do Sul: Editora Artes Médicas Sul
Ltda, 1988.
40 MONTEIRO, Raquel Rubim G., CARDOSO, Marta Rezende. “A relação eu/outro nos estados limites:
aspectos teóricos e clínicos”. Sig Revista de psicanálise. Porto Alegre, v.1, n.1, p. 75-87, ago, 2010.
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Green41 aponta que o trabalho do negativo é responsável por apagar a presença
do objeto primordial, cedendo espaço para o surgimento de um movimento
estruturante do psiquismo. Quando realizado através de um objeto falível e
insatisfatório, sua negativização torna-se qualificada o suficiente para recalcá-lo, e
assim, transfigurá-lo sob forma de representação psíquica. É este caráter simbólico
que permite a admissão paradoxal do objeto primordial como presença-ausência,
inscrito igualmente como estrutura e vazio dentro do aparelho psíquico. Ao contrário,
quando o objeto não é apagado, conservando, assim, seu caráter absoluto, o aparelho
psíquico é incapaz de elaborar a perda do objeto primordial, que fracassa em
estabelecer sua tarefa constitutiva de amansamento pulsional. Consequentemente, a
onipresença do objeto caracteriza uma fragilidade narcísica devido as contradições
entre a ameaça de aniquilamento por parte do ego não fronteiriço e o medo de ser
abandonado pela inacessibilidade do investimento objetal. Daí resulta o padrão
oscilante dos afetos: quando o outro é sentido de maneira distante, é buscado
voluntariosamente de volta, mas quando passa a aproximar-se em excesso, sua
presença torna-se muito sufocante.
Para explicar as falhas na integração do Eu, Bick42 parte do pressuposto de que
a integração de self está diretamente relacionada com as experiências sensoriais de
espelhamento que o bebê vivencia em seus tempos primitivos. É graças ao contato
com o objeto que o bebê se torna capaz de estabelecer fronteiras entre o mundo
interno e o externo, relação passível de unificar estes dois lados que aparecem
cindidos ao início da vida. Porém, mediante a um fracasso da função objetal, o sujeito
é levado a constituir um processo defensivo denominado “segunda pele”, a fim de
lidar com o déficit na habilidade de identificação. Dessa forma, o self apega-se
artificialmente em atributos de um objeto externo e concreto, constituindo uma
relação adesiva e estando apto a lidar com as angústias derivadas de sua
impossibilidade de pensar. Este processo equilibra o aparelho psíquico, através de
uma rígida relação de dependência com o objeto. Por este mesmo motivo, caso o
objeto seja perdido, isso é sentido de um jeito avassalador, como a perda de uma
parte de si mesmo.

GREEN, André. (1993). O trabalho do negativo. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BICK, Edgar M. “The experiencie of the skin in early object relations”. The International Journal of
Psycho-Analysis, London, v.49, 1968, p.484-486.
41
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Diante disto, desenvolve-se que o ponto chave das patologias limites reside na
impossibilidade do Eu interiorizar o objeto primário, efeito resultante de uma relação
precária entre a díade43.
Relação de Objeto e Angústia de Perda
Bergeret44 afirma que as organizações limítrofes se relacionam com o objeto de
maneira anaclítica, termo que descende do grego “anaklitos”, cujo significado está
relacionado a um estilo de comportamento passivo: “deitar-se contra”, “inclinar-se
para”, “deitado sobre o dorso”, entre outros. Atualmente, compreende-se o termo em
Psicanálise como “espreguiçadeira”, referente a necessidade vital do objeto para o
equilíbrio psíquico do ego.
Este modelo de relação objetal é visto primeiramente em Freud 45 como a
sobreposição das pulsões sexuais diante das pulsões autoconservativas, estabelecidas
a partir do padrão de relacionamento primário, em especial com o seio materno. No
caso de um congelamento na evolução libidinal, a libido narcísica, anteriormente
destinada ao próprio ego, é desviada para uma nova instância denominada ideal de
ego, que passa a trabalhar intensamente no sentido de recuperar a completude
primária. Isto posto, as bases dos investimentos objetais serão baseadas no sentido de
suprir o que foi perdido e ludibriar a ferida narcísica. A satisfação psíquica,
aprisionada neste protótipo, somente se dará quando houver condições para que este
ideal de retorno possa ser alcançado. Assim, o sujeito torna-se extremamente
dependente ao objeto, permanecendo em demanda constante de satisfações positivas
e revelando um caráter particular de apego baseado no modelo de relação com os
pais.
Bergeret46 aprofunda o raciocínio, explicando que o psiquismo limítrofe se vale
desta forma drástica de investimento como um mecanismo desenvolvido para
enfrentar a angústia subjacente da perda do objeto. Prefere correr o risco de ser
engolfado com uma grande e desconfortável proximidade do que permanecer só,
MONTEIRO, Raquel Rubim G., CARDOSO, Marta Rezende. “A relação eu/outro nos estados limites:
aspectos teóricos e clínicos”, op. cit.
44 BERGERET, Jean. Personalidade normal e patológica, op. cit.
45 FREUD, Sigmund. (1914b). Sobre o narcisismo: uma introdução. In: FREUD, S. Edição standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 14. Rio de Janeiro: Imago, 1990, p.
83-119.
46 BERGERET, Jean. Personalidade normal e patológica, op. cit.
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livrando-se de cair em depressão, cujo luto se tornaria impossível de ser elaborado.
Para Hornstein 47 , esta busca por fusão cria uma série de relações narcísicas, no
intuito de negar a alteridade e preservar os limites, dessa maneira, lidando com a
angústia de perda. Por outro lado, acaba por criar um jogo paradoxal, pois a
aproximação do objeto também é capaz de produzir efeitos maléficos para o aparelho
psíquico, borrando as fronteiras e destruindo a noção de si. Este quadro é visto em
Bergeret48, transmitido a partir de investimentos narcísicos por parte dos pais em
relação a criança, sobre a qual depositam expectativas e ideais insaciáveis baseados
no próprio narcisismo, encorajando uma dimensão psíquica adaptativa e dependente.
Em relação aos desvios de investimentos para o ideal de ego mencionados por
Freud anteriormente, o autor49 expõe sobre uma noção de inflação do ideal de ego,
principalmente

pela

ausência

de

um

superego

solidamente

constituído.

Fundamentado em Bibring (1964 em Bergeret) 50 , o autor utiliza a ideia de uma
regressão pré-edipiana, devido ao medo de vivenciar um período edípico precoce.
Isso faz com que fragmentos do superego insipiente sejam fixados ao ideal de ego,
que o fazem trabalhar intensamente. Este estilo de funcionamento costuma ser
extremamente benevolente, “heroico”, no sentido de fazer o bem e preservar o amor
do objeto, no intuito de receber validação externa. Entretanto, a mínima frustração
em suas ambições ideais, muitas vezes inalcançáveis, acaba por ocasionar em uma
situação de vergonha, sucedidas por manifestações depressivas e passagens ao ato,
descritas por Hornstein 51 pela noção de “hemorragia narcísica”. Deste modo, o
reconhecimento do Outro assume contornos vitais, caracterizando uma autoestima
flutuante e estavelmente instável. O superego insipiente, por sua vez, torna-se
extremamente autoritário e punitivo ao ego, desmembrando o ordenamento psíquico
até que as relações anaclíticas venham a ser retomadas.
Considerações Finais
Verifica-se então, sobre a indissociabilidade entre cultura e Psicanálise, visto

HORNSTEIN, Luis. Autoestima, identidade, alteridade. In: Hornstein, L. Narcisismo: identidade,
auto-estima e alteridade. São Paulo: Via lettera, 2009.
48 BERGERET, Jean. Personalidade normal e patológica, op. cit.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 HORNSTEIN, Luis. Autoestima, identidade, alteridade, op. cit.
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que ambas estão diretamente relacionadas e se retro influenciam. As transformações
no conceito de identidade, a dissolução das tradições e a ascensão do neoliberalismo,
levantaram gradualmente um modelo de sociedade que se liquefaz diante de
quaisquer obstáculos para o mercado capitalista. Tais movimentos colaboraram para
a transposição da lógica de mercado para as relações sociais, afirmando também, que
o mal-estar na civilização depende do estilo de civilização vigente, e que a forma
como ser humano se configura psiquicamente sofre forte ação da realidade externa.
Esta hipótese pôde ser aferida através da ascensão das Patologias do Narcisismo na
Modernidade Líquida, que de tempos freudianos para cá, dissolveram as conflitivas
edípicas relacionadas ao retorno do recalcado e a formação de compromisso, cedendo
espaço novas formas de sofrimento baseadas no vazio representacional e déficit na
constituição da identidade.
No que diz respeito ao campo da psicopatologia, trata-se predominantemente
de um congelamento na evolução libidinal fixado as fases arcaicas do narcisismo. A
flexibilização da cultura, a alforria narcísica e escassez de referências externas são
expressões da cultura neoliberal que repercutem diretamente na constituição
psíquica do homem moderno, e que lhe obrigam a edificar-se compulsoriamente. Isto
posto, estes fatores reforçam um ambiente primário baseado na onipresença do
objeto, que conserva o seu caráter absoluto, impedindo-o de ser apagado do aparelho
psíquico. Além disso, o recalcamento originário sofre imensas dificuldades para ser
inscrito, sinalizando uma indiferenciação eu-outro, e costumeiramente falhando em
sua função de contrainvestimento pulsional.
Nesse sentido, as relações coletivas tornam-se um espaço para o retorno
ilusório da completude primária, com fins de defender-se da fragilidade narcísica. O
ideal de ego trabalha intensamente para produzir investimentos de ordem anaclítica
que ocultem a angústia depressiva, demonstrando sua indiscriminação e escravização
ao objeto. Do mesmo modo, procura-se vincular narcisicamente à objetos que
remetam uma validação externa constante, no sentido de suturar a fragilidade egóica.
Dessa forma, conclui-se que, embora o outro seja extremamente requisitado, não há
relação de alteridade.
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11. A liquefação da psicopatologia psiquiátrica: uma estratégia
psicopolítica de estimulação ao consumo de psicofármacos
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Artur Santos Cardoso1
Introdução
Os altos gastos financeiros com saúde é uma característica de nossos tempos
contemporâneos. Nunca investiu-se tanto em dietas, exercícios, procedimentos
cirúrgicos, e principalmente, em medicamentos farmacêuticos. É muito comum, por
exemplo, termos nossas próprias “farmácias” em casa, composta por remédios que
julgamos ser indispensáveis – e alguns deles realmente o são. Dentre esses produtos
farmacêuticos, uma classe tem visto seu mercado se expandir de maneira rápida e
desmedida: a dos psicofármacos.
Os psicofármacos são medicamentos psiquiátricos usados, principalmente, em
casos de transtornos mentais e/ou sofrimento psíquico. Essa categoria de remédios
pode ser dividida em subcategorias, compostas por: neurolépticos, antidepressivos e
ansiolíticos. Entretanto, mesmo dispondo de tantos recursos, a incidência de pessoas
em sofrimento psíquico, ou diagnosticadas com algum transtorno mental, não para
de crescer, o que nos põe diante de grandes questões: estaria a população
sofrendo/adoecendo mais? Seriam os comportamentos humanos – outrora normais
– que estão cada vez mais sendo patologizados pelo saber médico, a fim de vender
mais medicamentos? Poderiam estar as duas hipóteses corretas ou erradas
igualmente?
Em Anatomia de Uma Epidemia, lançado no Brasil em 2017, o jornalista
Robert Whitaker nos mostra o crescimento estrondoso na venda de psicofármacos
em boa parte do mundo nos últimos anos. Isso ocorre, principalmente, em países
onde a psiquiatria tem uma importância considerável, como é o caso dos EUA e do
Brasil. O autor traz à tona dados que revelam os ganhos bilionários de empresas
farmacêuticas de uma maneira geral, e o enriquecimento de muitos médicos
psiquiatras, sobretudo, norte-americanos. Uma das hipóteses trabalhadas pelo
Artur Santos Cardoso é graduando em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá em Petrópolis –
RJ, e estudante pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Byung-Chul Han (GEPEB).
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jornalista, para justificar esse aumento na comercialização de medicamentos
psiquiátricos, seria a quantidade, também enorme, de diagnósticos psiquiátricos
dados e de comportamentos humanos considerados como fenômenos patológicos.
Whitaker 2 expõe de que forma a indústria farmacêutica e a psiquiatria se
ajudam mutuamente há alguns anos. Essa parceria consiste, basicamente, em
incentivos diversos – dentre eles, financeiros – por parte dessas empresas
farmacêuticas, na direção de médicos psiquiatras. Em troca, a psiquiatria contribui
para a propagação e consolidação da “ideia de que os problemas ora chamados de
problemas mentais podem e devem ser curado por drogas”3.
Se olharmos para as receitas econômicas bilionárias dessas empresas que
fabricam medicamentos psiquiátricos, para os médicos psiquiatras que lucraram
muito com essa parceria e para a quantidade enorme de pessoas ao redor do mundo
que fazem uso de psicofármacos, veremos que essa aliança entre indústria
farmacêutica e psiquiatria, parece ter dado muito certo. Contudo, outro dado
também é digno de atenção pela sua potencial relação com essa união: o acervo
enorme de categorias diagnósticas reconhecidas pelo saber psiquiátrico. Na versão
mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5),
se encontram incríveis 446 psicopatologias diferentes4.
O DSM é uma nosografia psiquiátrica na qual se encontra o que o saber
médico compreende como psicopatologia. Desde seu lançamento em 1952, esse
manual já passou por seis revisões diferentes até chegar no DSM-5, versão mais
recente lançada em 2013. Nessas reformulações, muitas das categorias diagnósticas
que se encontram dentro do DSM, também passam por mudanças entre uma edição e
outra, além de aumentar sua variedade. Como mostraremos nesse texto, até a própria
narrativa psiquiátrica acerca do fenômeno psicopatológico se altera, nesse processo
de revisão do DSM.
Contudo, esse cenário de mudanças constantes dentro do campo da
psicopatologia psiquiátrica, pouco ou nada tem a ver com uma ideia de progresso

WHITAKER, Robert. Anatomia de Uma Epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o
aumento assombroso da doença mental. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2017.
3 FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2017, p.15, grifo do autor.
4 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos
Mentais – DSM 5. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento et al. Porto Alegre: Artmed, 2013.
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científico. Na verdade, por detrás dessas transformações existem muitos interesses
envolvidos: sociais, políticos, e sobretudo, econômicos.
A psicopatologia psiquiátrica movimenta todo um mercado, que envolvem
consultas a médicos psiquiatras e comercialização de psicofármacos. Portanto, para a
psiquiatria e para a indústria farmacêutica, é muito interessante ter ao seu dispor,
um conceito de psicopatologia que seja flexível, pois assim, a mesma poderá estar
sempre se adequando e se expandindo. Isso se desdobra em mais pessoas sendo
representadas

por

alguma

categoria

diagnóstica.

Basicamente,

com

mais

psicopatologias surgindo e com mais diagnósticos sendo dados, automaticamente se
tem mais medicamentos psiquiátricos sendo vendidos, e por conseguinte, mais lucro
sendo gerado5. Essas lógicas mercadológicas presentes no campo da psicopatologia
psiquiátrica, encontram representação na ideia de psicopolítica, elaborada pelo
filósofo sul-coreano Byung-Chul Han.
A psicopolítica, de acordo com Han 6 , é uma das técnicas de controle
modernas, usadas pelas instâncias de poder neoliberais para dominar a população.
Os mecanismos psicopolíticos agem sobre a psique humana, produzindo
subjetividades atravessadas por ideários capitalistas. Ou seja, o que a psicopolítica
faz, entre outras coisas, é garantir que as vidas das pessoas estejam totalmente
imersas em lógicas mercadológicas. Uma das artimanhas psicopolíticas para tal,
envolve criar demandas sociais para a população, ao mesmo tempo em que se oferece
produtos e mercadorias que prometem ir ao encontro dessas demandas. Podemos ver
essas técnicas psicopolíticas dentro do campo da psicopatologia psiquiátrica. Na
medida em que as categorias diagnósticas da psiquiatria são flexíveis, cada vez mais
comportamentos – outrora “normais” - vão sendo alcançados pelo DSM. Isso produz
um número crescente de pessoas diagnosticadas e introduz nelas, uma necessidade
de consumir psicofármacos. Essa vontade/urgência pelo consumo de tais drogas se
consolida na ideia transmitida pela psiquiatria, de que o tratamento para qualquer
“problema” mental é mais eficaz com o uso de tais substâncias.
Essa flexibilidade presente no campo da psicopatologia psiquiátrica nos
remete ao conceito de liquidez elaborado pelo sociólogo Zygmunt Bauman (19252017). O autor entende que nossos tempos modernos apresentam a mesma
FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit.
HAN, Byung-Chul. Psicopolítica – o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Trad. Maurício
Liesen. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.
5
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características de substâncias líquidas: ausência de forma bem delimitada,
transitoriedade, flexibilidade, movimento. As transformações constantes que
atingem todos os níveis sociais levam Bauman 7 a dizer que vivemos em uma
modernidade líquida. Isso nos leva a nos questionar se a psicopatologia psiquiátrica
não seria, igualmente, líquida.
Em razão disso, esse texto tem dois propósitos: o primeiro consiste em
mostrar como esse fenômeno da liquidez atinge o campo da psicopatologia
psiquiátrica; o segundo trata de expor de que forma, essa psicopatologia líquida se
configura como uma estratégia psicopolítica de estimulação ao consumo de
psicofármacos. Para tanto, vamos nesse primeiro momento, expor detalhadamente
os motivos que levam Bauman a dizer que nossa modernidade é líquida.
O conceito sociológico de liquidez
Vivemos em um período histórico caracterizado, principalmente, pelas
constantes mudanças e pela velocidade acelerada em que tudo acontece. Essas
transformações perpassam a sociedade e as pessoas que nela estão inseridas, de
modo que, todas “as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas
individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de
comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo” 8.
Dessa maneira, todas as esferas da vida social tendem a ter um prazo de validade
curto: o amor, o trabalho, a ética, a ciência, os padrões normativos de saúde, beleza e
felicidade, o desejo, entre outras coisas mais.
Essa conjuntura social apresenta as mesmas características de substâncias
líquidas. Isso porque tudo aquilo que é fluído, em sua natureza, é ausente de forma
fixa e bem delimitada. Sem o auxílio de uma estrutura física, é impossível segurar nas
mãos algo que é líquido, pois ele flui pelos espaços, sejam eles grandes ou mínimos.
Há volatilidade naquilo que é líquido, há movimento, há flexibilidade. Essas
premissas levam Bauman a “considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ como metáforas
adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase” 9.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2007,
p. 7.
9 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit., p. 9.
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Com o mundo globalizado, e com o avanço dos recursos tecnológicos que
permitem que grandes distâncias sejam encurtadas, a modernidade líquida se
espalha de forma viral, liquefazendo tudo por onde passa. Aquilo que em outros
tempos era considerado sólido, como por exemplo, crenças, tradições, normas,
relações amorosas e de amizade, se derrete em nossos tempos. Nossa sociedade
contemporânea é o lugar onde tudo que existe, só pode existir se souber ser flexível,
mudar de forma, se transformar, e principalmente, se desmanchar.
Para Bauman10, por detrás dessa onda de liquidez, existem novas formas de
poder que anseiam por fluir e penetrar nos mais ínfimos espaços. Para tanto,
precisam de um mundo sem muros, livre de linhas divisórias, de obrigações éticas, de
tradições, lealdades e compromissos que perduram por um longo prazo. Em um
cenário marcado pelas constantes transformações, deslocamentos e revisões,
mecanismos solidificados, lógicas cristalizadas e divisões firmes/impenetráveis
impedem qualquer possibilidade de movimento, de transição. Logo, a modernidade
líquida, tem como característica também, o apagamento de linhas divisórias, de
fronteiras.
O processo de modernização nasce a partir da rejeição à mesmidade das
coisas, ou seja, como elas são ou estão no mundo. Isso faz com que todos os aspectos
referentes a essas mesmas coisas, precisem estar em um processo de constante
averiguação, e, por conseguinte, mudança. As fronteiras não são uma exceção. Na
modernidade líquida, as divisas são constantemente mexidas, ou seja, deixam de ser
fixas e claras e passam a ser invisíveis e móveis. Assim, “a linha de fronteira entre
normalidade e patologia, saúde e doença, desejável e repulsivo, aceito e rejeitado, [...]
o dentro e o fora do universo humano”

11

, precisa estar sendo revisada

frequentemente.
Essas novas formas de poder, apontadas por Bauman 12 , estão atreladas
diretamente ao capitalismo e ao neoliberalismo. Portanto, para além da flexibilidade
das estruturas sociais e da plasticidade das fronteiras, outra característica acentuada
da modernidade líquida são os seus padrões de mercado, que invadem e dominam a
sociedade. Nessa conjuntura, quase todas as ações apresentam motivações de ordem
econômica, voltadas para a produção, reprodução e circulação do capital. Isso se
Ibidem.
BAUMAN, Zygmunt. Vidas Desperdiçadas. Trad. Carlos Aberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar,
2005, p. 39.
12 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit.
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manifesta através de sistemas que interpelam as pessoas a estarem sempre
consumindo algo. Assim, a sociedade líquido-moderna, é também uma sociedade de
consumo/consumidores.
Na sociedade de consumidores tudo se converte em mercadoria: produtos em
geral, estilos de vida, padrões de saúde, empregos, normas e etc. Ademais, pessoas
também podem – e devem – ser consumidas13. “O corpo, com seu valor expositivo
equipara-se a uma mercadoria. […] Não se pode amar o outro, a quem se privou de
sua alteridade; só se poderá consumi-lo”14. Precisamos levar em consideração que se
consumimos outras pessoas, nós também podemos e somos, consumidos por elas.
Logo, o Eu também se transforma em uma mercadoria. Assim, todos são
consumidores e produtos de mercado ao mesmo tempo.
Como toda mercadoria precisa estar sempre se atualizando para obter valor, o
consumidor enquanto produto de mercado, vive sua vida correndo atrás de
aprimoramentos diversos, na busca por ser desejado e consumido. Por isso, na
sociedade de consumidores líquido-moderna, os lugares mais populares são os
shopping centers, academias, clínicas de estética e terapia, entre outros15.
Partindo então da premissa de que a liquidez – enquanto conceito sociológico
– se manifesta, essencialmente, nesses três eixos apontados por nós (constantes
transformações, esfacelamento de fronteiras e lógicas de mercado/consumo), vamos
ver de que forma esse fenômeno está presente no campo da psicopatologia
psiquiátrica.
O DSM e suas constantes reformulações
Para que possamos demonstrar como o fenômeno da liquidez atravessa o
campo das psicopatologias psiquiátricas, é preciso que nos debrucemos sobre o DSM.
Nossa escolha por esse manual se dá pela compreensão da importância que o mesmo
adquiriu ao longo dos anos pelo mundo afora. Podemos ver com Alvarenga,
Mendonza e Gontijo, que “o DSM é indiscutivelmente um dos grandes sistemas de

BAUMAN, Z. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Trad. Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
14 HAN, Byung-Chul. Agonia do Eros. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 26-27.
15 BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, op. cit.
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classificação utilizado por pesquisadores de diversos países” 16. Apesar do DSM ter
sido elaborado nos EUA, ele extrapolou fronteiras e se globalizou. Seu sistema de
classificação tem a pretensão de ser livre de qualquer corrente teórica e se pauta
apenas em comportamentos observáveis. Isso contribuiu para que ele se tornasse o
mais importante manual nosográfico da atualidade17.
No DSM-I, lançado em 1952, se encontram dois conjuntos de categorias
diagnósticas: o primeiro é constituído por psicopatologias relacionadas à funções
cerebrais comprometidas, quadro causado geralmente por envenenamento, lesões
físicas e doenças do próprio corpo; o segundo apresenta uma subdivisão,
caracterizada por psicoses e neuroses (influência da psicanálise), composto por
psicopatologias “de origem psicogênica ou sem causa física claramente definida ou
mudança estrutural no cérebro”18. Ao todo o DSM-I dispõe de 102 psicopatologias
diferentes. As categorias diagnósticas descritas nele retratam, predominantemente,
quadros que dizem respeito à reações humanas das mais diversas aos desafios
adaptativos da vida19.
No DSM-II, lançado em 1968, ainda existe a divisão entre psicopatologias
orgânicas e psicogênicas, distribuídas agora, em 10 grupos de transtornos mentais.
Nesse manual a palavra ‘reação’ é excluída e o conceito de neurose ganha uma
importância maior. Isso ocorre, devido à aceitação, por parte dos organizadores do
DSM-II, “de que os sintomas têm natureza simbólica e são reflexos de condições
psíquicas subjacentes, relativas à história de vida e experiência pessoais” 20. Já nesse
manual podemos observar um aumento no número de psicopatologias, que vai de
102 no DSM-I, para 184 no DSM-II21.
Contudo, os diagnósticos dados com base, tanto no DSM-I quanto no DSM-II,
não pareciam muito precisos. De forma frequente haviam equívocos e discordâncias,
ALVARENGA, Marco A. S.; FLORES- MENDONZA, Carmen.; GONTIJO, Daniel F. “Evolução do
DSM quanto ao critério categorial de diagnóstico para o distúrbio da personalidade antissocial”.
Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 58, n. 4, pp. 258-266, 2009, p. 259.
17 CECCARELLI, Paulo. “O sofrimento psíquico na perspectiva da psicopatologia fundamental”.
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, pp. 471-477, 2005.
18 UHR, Débora. O apagamento do sujeito na clínica contemporânea: o exemplo da psiquiatria
biológica. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro, 2014, p. 94.
19 AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Washington DC: APA, 1952.
20 UHR, Débora. O apagamento do sujeito na clínica contemporânea: o exemplo da psiquiatria
biológica, op. cit, p. 95.
21 AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
II. Washington DC: APA, 1968.
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por parte dos médicos psiquiatras. Dessa forma, entre os anos de 1965 e 1975, a
psiquiatria começa a receber críticas de todos os lados. A American Psychiatric
Association (APA) tenta superar essa desaprovação social e acadêmica promovendo
uma reestruturação de seu manual. “Assim, em 1980 é publicado o DSM-III, uma
volumosa versão que rapidamente se torna ícone, best-seller e objeto de adoração,
sendo considerada a bíblia da psiquiatria”22.
A psiquiatria, durante boa parte de sua história, esteve aquém de outras áreas
da medicina. Isso se deu pela dificuldade em que o saber psiquiátrico sempre teve em
adaptar sua base epistemológica ao método racional-científico das outras
especialidades médicas. Enquanto outras áreas da medicina avançavam em
conhecimentos anatômicos e clínicos, a psiquiatria não conseguia ir para além das
causas ditas morais, das psicopatologias

23

. Inspirada então pelo avanço da

psicofarmacologia e das neurociências, a psiquiatria começa a enxergar nos processos
biológicos e neurológicos, possibilidades de explicações – nos padrões científicos –
para os fenômenos psicopatológicos.
Esse olhar biológico sobre as psicopatologias começa a ganhar força na década
de 1970, com a hipótese de que os transtornos mentais eram fenômenos oriundos de
uma neuroquímica que se encontra em desiquilíbrio no cérebro. Entretanto, tal
hipótese jamais seria comprovada cientificamente. Mesmo assim, a psiquiatria
adotou essa história e a vendeu em seu DSM-III. Isso fez com que o saber
psiquiátrico se recuperasse da crise em que foi colocada ao longo dessa década citada,
e conseguisse, enfim, se tornar una área da medicina valorizada24.
O DSM-III surge com a pretensão de ser ateórico e calçado de bases empíricas.
Os sintomas, síndromes e transtornos descritos nele poderiam ser averiguados por
qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Dessa forma as psicopatologias pela
primeira vez se tornam universais. As explicações de caráter biológico faz com que
essa versão do manual abandone a separação que existia anteriormente entre
psicopatologias orgânicas e não-orgânicas. A abordagem etiológica é substituída pela
descritiva.

FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2017, p.61, grifo do autor.
23 BIRMAN, Joel. “A psicopatologia na pós-modernidade: as alquimias no mal-estar da atualidade”.
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v.2, n.1, pp.35-49, 1999.
24 WHITAKER, Robert. Anatomia de Uma Epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o
aumento assombroso da doença mental. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2017.
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Ao se transformar em um manual descritivo, ele se propõe a uma exposição
exata, detalhada e criteriosa dos transtornos mentais. As psicopatologias passam a
ser definidas por critérios que envolvem inclusão e exclusão de sintomas, além de
prever a quantidade e a duração deles:
Em princípio, o método introduzido pelo DSM-III é simples. A descrição de cada
transtorno é acompanhada por um conjunto de critérios que lista em termos
pretensamente precisos quais os sintomas o definem, quantos sintomas devem
estar presentes e a sua duração. Por exemplo, um episódio de depressão maior é
definido como cinco ou mais dos seguintes sintomas que devem se apresentar
juntos por mais de duas semanas e que causem um significativo sofrimento ou
prejuízo psíquico: humor deprimido; perda de interesse; apetite reduzido; sono
alterado; fadiga; agitação; culpa; pensamento perturbado; e sentimentos de
suicídio. Daí resulta que a depressão clínica não seja diagnosticada caso haja
apenas quatro desses cinco sintomas, se eles estiverem presentes por apenas uma
semana, e não duas, ou se o prejuízo psíquico que os sintomas causam não seja
significativo25.No DSM-III, o número de categorias diagnósticas sobe mais

uma vez: agora se somam 265 psicopatologias reconhecidas pelo
manual26.

O DSM-III passa também, por uma revisão e em 1987 é lançado o DSM-III-R.
Cinco anos depois, em 1992, surge o DSM-IV. Nos anos 2000 ele é atualizado
novamente, surgindo assim, o DSM-IV-TR. As mudanças mais significativas ocorrem
no número de categorias diagnósticas, que sobem a cada nova revisão do DSM27.
Finalmente, em 2013 é lançado o DSM-5, a mais nova reformulação do
manual psiquiátrico. Sua principal mudança é a adoção da classificação dimensional.
Ela diz respeito a compreensão de que as psicopatologias podem apresentar níveis
distintos, como por exemplo: depressão moderada, distimia, depressão grave,
depressão bipolar, personalidade depressiva e depressão subclínica. É preciso
destacar também, que no DSM-5 se encontram 446 psicopatologias diferentes, o que
mostra um aumento de mais de 400% se comparado ao DSM-I28.
Podemos ver com esse breve resumo das versões do DSM, o quanto esse
manual se transforma no decorrer do tempo. É preciso levar em consideração que o
DSM é uma nosografia psiquiátrica, e como tal, ele é responsável por classificar e
FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2017, p. 62.
26 AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
III. Washington DC: APA, 1980.
27 UHR, Débora. O apagamento do sujeito na clínica contemporânea: o exemplo da psiquiatria
biológica, op. cit.
28 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos
Mentais – DSM 5. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento et al. Porto Alegre: Artmed, 2013.
25

186 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

sistematizar o que se sabe sobre as psicopatologias. Dessa forma, ele precisa estar
sempre se reformulando, na medida em que novos olhares sobre o fenômeno
psicopatológico vão surgindo.
A grande questão, é que esses novos olhares sobre os fenômenos
psicopatológicos surgem em demasia. Isso se desdobra da seguinte maneira: algumas
categorias diagnósticas que já existem, passam por reformulações em seus
respectivos quadros sintomáticos (Esquizofrenia e Transtornos Bipolares); outras
categorias diagnósticas deixam de ser consideradas como tal (Homossexualismo no
DSM-III); temos situações onde psicopatologias diferentes, por vezes, se fundem
(Autismo e Síndrome de Asperger no DSM-5), ou uma psicopatologia que vai se
fragmentando em várias, ao longo do tempo (Esquizofrenia, Transtorno do Espectro
Autista); e o que mais ocorre, como pudemos notar, é o aumento de comportamentos
humanos que passam a ser considerados como fenômenos psicopatológicos
(comportamentos infantis em geral, vícios, angústia, tristeza, luto, manias, ansiedade
e etc.).
Vamos exemplificar isso usando uma psicopatologia que mudou muito e que
se fragmentou ao longo do tempo: a esquizofrenia.
Esquizofrenia: um exemplo de psicopatologia líquida
O que hoje entendemos como esquizofrenia, foi denominado, desde a Grécia
Antiga, como loucura. Com Philippe Pinel (1745-1826) a loucura vira alienação
mental29. Com Emil Kraepelin (1856-1926) surge o conceito de dementia praecox e
com Eugen Bleuler (1857-1939), a loucura enfim, recebe o nome de esquizofrenia30.
Nos EUA, a partir da década de 1930, o conceito de esquizofrenia vai se expandido,
gerando variações na terminologia e no diagnóstico: com Jacob Kasanim (1897-1846)
surge a ideia de psicose esquizoafetiva; com Phillip Polatin (1905-1980) e Paul Hoch
(1902-1964) surge o conceito de esquizofrenia pseudoneurótica; com Hebert
Langfeld (1879-1958) surge o termo esquizofreniforme, só para citar alguns. O
alargamento no conceito de esquizofrenia contribui para que diversos tipos de

AMARANTE, Paulo. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2013.
30 PESSOTTI, Isaias. “Sobre a Teoria da Loucura no Século XX”. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto,
v. 14, n. 2, pp. 113-123, 2006.
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comportamentos diferentes fossem diagnosticados como esquizofrênicos, como é o
caso da bipolaridade31.
Já no DSM-III, a esquizofrenia é explicada através de critérios: no critério A
são introduzidos os sintomas, no critério B é avaliado o nível de deterioração, e no C
é estipulado um tempo mínimo de manifestação da doença para que seja dado um
diagnóstico32. Existe também a distinção entre sintomas negativos e positivos:
A dimensão ou síndrome positiva (tipo I) era representada por um quadro agudo,
reversível, com boa resposta ao tratamento neuroléptico, provável aumento de
receptores dopaminérgicos e ausência de alterações cerebrais estruturais. A
dimensão negativa (tipo II) associava-se a uma má resposta ao tratamento
neuroléptico, cronicidade, provável redução de receptores dopaminérgicos e
alterações cerebrais estruturais. Além disso, o conceito de sintomas negativos
passou a figurar oficialmente dentro dos critérios A do DSM-IV33.

Atualmente, no DSM-5, a esquizofrenia é categorizada, sobretudo, como um
espectro, dado a quantidade de categorias diagnósticas que surgem a partir dela. Isso
pode ser visualizado na seção 2 do DSM-5, denominada como: Critérios
Diagnósticos e Códigos. Nessa seção se encontra o Espectro da Esquizofrenia e
Outros Transtornos Psicóticos, que é composto pelas seguintes psicopatologias:
Transtorno da Personalidade Esquizotípica (que é também considerada como um dos
transtornos de personalidade); Transtorno Delirante; Transtorno Psicótico Breve;
Transtorno

Esquizofreniforme;

Esquizofrenia;

Transtorno

Esquizoafetivo;

Transtorno Psicótico Induzido por Substância/Medicamento; Transtorno Psicótico
Devido a Outra Condição Médica; Catatonia Associada a Outro Transtorno Mental
(Especificador de Catatonia); Outro Transtorno do Espectro da Esquizofrenia e Outro
Transtorno Psicótico Especificado; e por fim, Transtorno do Espectro da
Esquizofrenia e Outro Transtorno Psicótico Não Especificado34.
Poderíamos continuar dando exemplos relacionados a depressão, ansiedade e
muitas outras psicopatologias. Todas elas apresentam as mesmas características
líquidas, pois sofrem alterações – as vezes muitas, as vezes poucas – em cada nova
edição do DSM. Entretanto, por hora acreditamos que a esquizofrenia já nos oferece
ELKIS, Helio. “A Evolução do Conceito de Esquizofrenia Nesse Século”. Revista Brasileira de
Psiquiatria, São Paulo, v.22, s.1, pp.23-26, 2000.
32 AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
III. Washington DC: APA, 1980.
33 ELKIS, Helio. “A Evolução do Conceito de Esquizofrenia Nesse Século”, op. cit., p.25.
34 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos
Mentais – DSM 5. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento et al. Porto Alegre: Artmed, 2013.
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um panorama interessante acerca da inconstância das categorias diagnósticas do
DSM.
Talvez alguém nos questione aqui, dizendo que por detrás dessas mudanças
constantes que ocorrem no corpo do DSM e também nas psicopatologias
psiquiátricas, não tem nada além do que um progresso científico. Porém, cabe aqui
perguntar: será que de fato é correto pensar dessa forma?
O aprimoramento do DSM e de suas psicopatologias: um progresso
científico?
O termo progresso está associado a uma noção de desenvolvimento positivo,
melhora, sofisticação. No campo das psicopatologias psiquiátricas, o progresso que
ocorre, é prioritariamente na direção de médicos psiquiatras vão ganhando mais
fama, status e poder, e de empresas farmacêuticas que enriquecem cada vez mais.
Porém, na direção da sociedade, há algum progresso? De acordo com Whitaker 35,
esse “avanço” do saber psiquiátrico está intimamente ligado à epidemia de
diagnósticos que há na modernidade. Com um aumento de mais de 400% de
categorias diagnósticas entre o DSM-I e o DSM-5, é de se esperar que o número de
pessoas diagnosticadas aumente cada vez mais. Assim, fica claro que, enquanto de
um lado, o progresso se caracteriza pelo nível de lucro e influência, do outro lado (da
população), o progresso se revela apenas na precisão do diagnóstico que determinada
pessoa receberá.
O que pode ser dito é que há movimentações gananciosas por detrás dessas
transformações. As mudanças que ocorrem no DSM e também nas psicopatologias
psiquiátricas, são motivadas por interesses diversos, que exercem poder e influência
sobre os processos de construção/revisão de cada manual e de cada categoria
diagnóstica. Dentro do campo psiquiátrico “quem ganha é sempre quem detém o
poder de impor seus interesses e de construir alianças”36. As exclusões e inclusões
que ocorrem no manual, as alterações de categorias, grupos e nomes de transtornos e
até o planejamento de cada revisão, não ocorrem por motivos de pesquisas e estudos
científicos. Na verdade,

WHITAKER, Robert. Anatomia de Uma Epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o
aumento assombroso da doença mental, op. cit.
36 FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit., p. 45.
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Artur Santos Cardoso | 189
Cada uma delas resulta de lutas políticas, uma vez que existem fortes interesses
corporativos na área da psiquiatria. Além dos da indústria farmacêutica, há
também os dos grupos organizados de pacientes psiquiátricos. Para estes, o que
está em questão são direitos – desde o reembolso de tratamentos até os relativos
a benefícios previdenciários. E nisso tudo há, logicamente, atores sociais
importantes, como as empresas de planos e seguros de saúde, bem como o vasto
número de escritórios de advocacia, as diferentes instituições do Estado, os
diversos grupos religiosos, movimentos sociais e outros. Além da defesa dos
próprios interesses da corporação psiquiátrica no campo da medicina.37

Isso fica óbvio quando olhamos, por exemplo, para a inserção do Transtorno
de Estresse Pós-Tráumatico e para a exclusão do, até então, homossexualismo,
ambos no DSM-III. Tanto a inserção do primeiro, quanto a exclusão do segundo,
ocorrem através de lutas sociais e protestos na década de 1970, que exerceram
influência direta sobre o momento de construção do DSM-III38. Claro que, nesses
dois casos específicos, houve um ganho na direção da população. Entretanto, esses
acontecimentos revelam, tanto o caráter líquido das psicopatologias psiquiátricas,
como o quanto o DSM é um instrumento vulnerável à forças diversas.
Considerar que um determinado comportamento é ou não um fenômeno
psicopatológico, depende sempre de partes interessadas em tal situação, e isso é o
que sempre ocorre no campo das psicopatologias psiquiátricas.
Fato é, que esse olhar biológico sobre os fenômenos psicopatológicos,
consolidado pelo DSM-III, foi mais influenciado pelos interesses de organizações
poderosas do que por achados científicos. Isso ainda contribuiu para a “proliferação
diagnóstica e permitiu que os psiquiatras definissem como doença todo tipo de
comportamento considerado idiossincrático, ampliando o escopo dos transtornos
mentais” 39 . Uma consequência disso, é o apagamento da fronteira que separa o
normal do patológico.
Normal e patológico: uma fronteira esfacelada
Bauman 40 afirma quem em tempos anteriores ao da modernidade líquida,
existia uma obsessão por fronteiras. Essas divisas eram firmes, bem demarcadas,
quase sempre impenetráveis e estavam por todos os lugares: nas normas sociais que
FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit., p. 44-45.
Ibidem.
39 UHR, Débora. O apagamento do sujeito na clínica contemporânea: o exemplo da psiquiatria
biológica, op. cit., p. 95.
40 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit.
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estipulam o que é certo ou errado; nas instituições diversas e seus grandes muros
(prisões, manicômios, conventos, escolas, entre outras); nas cidades divididas em
bairros nobres, guetos e favelas; e, como não podemos deixar de mencionar, no
conceito de normal e patológico.
Essas fronteiras eram manifestações de uma conjuntura social muito diferente
da nossa. A modernidade sólida era um período caracterizado pelas certezas, pelas
tradições e crenças, todas muito bem estabelecidas. Existia uma sensação de
segurança, na medida em que, uma pessoa desde muito nova já sabia em que
trabalhar, o tipo de relação que iria ter, o que precisava ser feito e quando. Os
caminhos e os fins almejados eram claramente delimitados. Dessa forma, faz muito
sentido criar fronteiras e se esforçar para mantê-las, pois é através de lugares bem
delimitados que
sabemos quem somos, quem são os outros, quais são as expectativas a nosso
respeito e, portanto, onde nos localizamos na ordem geral das coisas. Sabemos o
que podemos razoavelmente esperar em cada situação e que expectativas seriam
ilegítimas e presunçosas41.

Porém, essas divisões que delimitam os espaços físicos e sociais, só são úteis
quando conseguem se manter fixas. Entretanto, não é isso que acontece em nossa
conjuntura social. As transformações frequentes que ocorrem nas diversas esferas da
sociedade impedem que fronteiras fiquem no mesmo lugar por muito tempo.
Podemos ver como essa característica se faz presente no campo das
psicopatologias psiquiátricas. O aumento vertiginoso na quantidade de categorias
diagnósticas e as mudanças constantes apresentadas por elas, desbotam a linha que
separava o normal do patológico. Claro que, essa divisão, em específico, sempre foi
muito questionada e discutida. Porém, cabe ressaltar que as análises sempre se
concentraram nos critérios que eram usados para definir o que era/é normalidade e o
que era/é patológico. Contudo, existia uma crença de que a linha de divisa entre os
dois conceitos era muito clara.
Essa fronteira que separava o normal do patológico sempre teve um papel
fundamental, na medida em que é ela que definia o que era o que. Pois, não são as
diferenças entre normalidade e anormalidade que criam uma linha que os separa, e
BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a Pensar Com a Sociologia. Trad. Alexandre
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p.153.
41
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sim, o contrário: é na criação da distinção que a diferença entre os dois conceitos é
invocada42.
Na medida em que “são inúmeras as experiências humanas que podem ser
convertidas em doença mental”43, e que novas categorias diagnósticas vão surgindo
sem parar, o território que outrora, era da normalidade, começa a ser invadido pelo
do patológico:
O status de todas as normas, inclusive a norma de saúde, foi severamente
abalado e se tornou frágil, numa sociedade de infinitas e indefinidas
possibilidades. O que ontem era considerado normal e, portanto, satisfatório,
pode hoje ser considerado preocupante, ou mesmo patológico, requerendo um
remédio Primeiro, estados do corpo sempre renovados tornam-se razões
legitimas para intervenções médicas. [...] Segundo, a ideia de “doença”, outrora
claramente circunscrita, torna-se cada vez mais confusa e nebulosa. Em vez de
ser percebida como um evento excepcional com um começo e um fim, tende a ser
vista como permanente companhia de saúde, seu “outro lado” e ameaça sempre
presente: clama por vigilância incessante e precisa ser combatida e repelida dia e
noite, sete dias por semana44.

A apropriação que a psiquiatria, por meio do DSM, tem feito dos
comportamentos humanos para patologizá-los, torna a linha que separa a
normalidade do patológico bem tênue. Um exemplo bem interessante disso é o
Transtorno de Oposição Desafiante (TOD). Essa categoria diagnóstica está incluída
no DSM-5, no capítulo que trata sobre Transtornos Disruptivos, do Controle de
Impulsos e da Conduta. Vejamos a descrição que o DSM-5 dá sobre o TOD:
Um
padrão
de
humor
raivoso/irritável,
de
comportamento
questionador/desafiante ou índole vingativa com duração de pelo menos seis
meses, como evidenciado por pelo menos quatro sintomas de qualquer das
categorias seguintes e exibido na interação com pelo menos um indivíduo que
não seja um irmão45.

Vejamos também alguns sintomas desse transtorno:
1. Com frequência perde a calma. 2. Com frequência é sensível ou facilmente
incomodado. 3. Com frequência é raivoso e ressentido. [...] 4. Frequentemente
questiona figuras de autoridade ou, no caso de crianças e adolescentes, adultos.
5. Frequentemente desafia acintosamente ou se recusa a obedecer a regras ou
BAUMAN, Zygmunt Vidas Desperdiçadas, op. cit.
FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit., p. 105.
44 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit., p.93.
45 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos
Mentais – DSM 5. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento et al. Porto Alegre: Artmed, 2013, p.462.
42
43

192 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1
pedidos de figuras de autoridade. 6. Frequentemente incomoda deliberadamente
outras pessoas. 7. Frequentemente culpa outros por seus erros ou mau
comportamento46.

O TOD é apenas um exemplo de psicopatologia psiquiátrica. Para crianças
existem também o TDAH, Transtornos Bipolares, Depressões, Autismo, entre outras.
As características que por gerações, definiam uma criança como normal, são as
mesmas que hoje são usadas para diagnosticá-las como doentes. Ser criança
atualmente, parece ser o suficiente para receber algum diagnóstico psiquiátrico.
Bauman afirma que esse esfacelamento que as fronteiras sofrem na
modernidade líquida, é “um resultado da nova técnica do poder, que tem como
ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga”47:
Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas,
barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Qualquer rede densa de laços
sociais, e em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um
obstáculo a ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a desmantelar tais
redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua
força e garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a fragilidade, o
quebradiço, o imediato dos laços e redes humanos que permitem que esses
poderes operem48.

Para que essas novas técnicas do poder se consolidassem, era preciso “libertar
a empresa de negócios dos grilhões dos deveres para com a família e o lar e da densa
trama de obrigações éticas”, deixando “toda a complexa rede de relações sociais no ar
– nua, desprotegida, desarmada e exposta”49. Para resumir, “esse desvio fatal deixou
o campo aberto para a invasão e dominação [...] da racionalidade instrumental, ou
[...] para o papel determinante da economia” agora, liberta “de seus tradicionais
embaraços políticos, éticos e culturais”50.
Para nós, é muito claro que o DSM pode ser considerado como parte dessa
racionalidade instrumental citada, já que ele é uma ferramenta considerada científica
e também invade e domina o cotidiano das relações sociais. Isso se mostra através de
suas

categorias

diagnósticas

que

buscam

representar

quase

todos

os

comportamentos e expressões relacionados ao ser humano. Resta saber de que forma
Ibidem.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, op. cit., p. 22.
48 Ibidem.
49 Ibidem, p. 10.
50 Ibidem.
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esse ‘papel determinante da economia’, apontado pelo autor, influencia o campo da
psicopatologia psiquiátrica.
O campo da psicopatologia psiquiátrica e suas lógicas capitalistas
Bauman51 entende que vivemos em uma sociedade de consumo, caracterizada
pelo ideário capitalista que busca por acumulação de capital, e por lógicas de
mercado que se manifestam através dos binômios compra/venda e lucro/prejuízo.
Ser um consumidor é a única maneira de existir na sociedade de
consumidores, pois ela “‘interpela’ seus membros [e] avalia – recompensa e penaliza
[...] segundo a prontidão e adequação deles à interpelação” 52 . Esse cenário nos
mostra que “os lugares obtidos ou alocados no eixo da excelência/inépcia do
desempenho consumista se transformam no principal fator de estratificação e no
maior critério de inclusão e exclusão”53 da modernidade líquida.
É importante destacar que na sociedade de consumo, a ideia de comunidade
vai, cada vez mais, perdendo espaço em detrimento da individualidade. O
consumidor é um ser solitário nesse cenário, já que a “vocação consumista se baseia,
em última instância, nos desempenhos individuais” 54 . As condições de saúde,
econômica, política, existencial, entre outras, do consumidor, são consequências
diretas de sua performance de consumo, pois, na sociedade de consumidores, tudo de
que se precisa para viver – e viver “bem” – está disponível para compra no mercado
– e por que não dizer nas farmácias?
Essa conjuntura social responsabiliza o sujeito por suas próprias vitórias e o
torna responsável também, por suas próprias derrotas e fracassos. Ou seja, na
sociedade de consumo, não existe uma instância externa ou uma razão social para
culpar. Apenas há causas internas e razões individuais. “Quem fracassa, além do
mais, acaba sendo culpado por seu fracasso. Não há ninguém que possa ser
responsabilizado por seu fracasso. Tampouco existe qualquer possibilidade de
desculpas ou de expiação” 55 . Qualquer mal-estar ou sofrimento que ocorreu – e

BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, op. cit.
Ibidem, p. 71-72.
53 Ibidem, p.71.
54 Ibidem, p.74.
55 HAN, Byung-Chul. Agonia do Eros, op. cit., p. 24.
51

52

194 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

continuará ocorrendo – se deve ao fraco desempenho consumista do membro da
sociedade de consumidores56.
Se olharmos para a mudança de paradigma que ocorre com a publicação do
DSM-III,

veremos

algumas

semelhanças.

Como

vimos

anteriormente,

as

psicopatologias deixam de ser consideradas como respostas a acontecimentos
ocorridos na vida e na sociedade, e se tornam expressões de uma anomalia de
natureza biológica. Em outras palavras: saem as causas sociais e externas, e entram
as razões internas e individuais57. Apenas nesse pequeno exemplo, já podemos notar
como a psicopatologia psiquiátrica vai se adequando aos moldes da sociedade de
consumo, principalmente se levarmos em conta que esse olhar biológico sobre as
psicopatologias se consolidou sem nunca ter sido validado cientificamente.
Essa mudança paradigmática que ocorre no DSM-III, não só desresponsabiliza
as estruturas sociais pelo surgimento do sofrimento psíquico. Ao jogar a
responsabilidade pelo ato de sofrer em cima do sujeito e de seu corpo, um mercado se
abre para a indústria farmacêutica. Como seus produtos atuavam/atuam sobre o
corpo, não existiam justificativas para tratar uma psicopatologia com medicamentos,
já que esse tipo de “problema” era oriundo de um sistema psicodinâmico, suscetível
aos horrores sociais. Porém, ao dizer que determinada psicopatologia nada mais é, do
que algum tipo de desfunção ou anomalia cerebral, o uso de medicamentos – que
atuam no biológico do ser humano – passa a fazer todo sentido. Assim, o mercado
psicofarmacológico se expande de tal maneira que logo o tratamento por
psicofármacos passa a ser considerado o principal e mais efetivo modo de lidar com o
sofrimento psíquico58.
Dessa forma, diagnosticar uma pessoa com essa ou aquela psicopatologia, é
um dos meios de integrá-la, através do saber técnico-cientifico, aos moldes da
sociedade de consumo. Em outras palavras: o sujeito em sofrimento psíquico, por
meio do diagnóstico, é condenado a ser um consumidor, que nesse caso, é de drogas
psiquiátricas, terapias e consultas médicas.
Esse movimento de “biologização” só ocorre dentro do campo da
psicopatologia psiquiátrica, graças ao caráter líquido presente no conceito de

BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, op. cit.
UHR, Débora. O apagamento do sujeito na clínica contemporânea: o exemplo da psiquiatria
biológica, op. cit.
58 FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit.
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psicopatologia. Dessa forma, as categorias diagnósticas do DSM puderam fluir na
direção que interessava indústria farmacêutica e a psiquiatria também.
É a partir da década de 1980, com o lançamento do DSM-III, que a aliança
entre médicos psiquiatras e indústria farmacêutica, ganha mais força. O “público
passou a ver ‘cientistas’ no palco, enquanto as empresas farmacêuticas forneciam em
silêncio as verbas para essa iniciativa capitalista”59. Em 1980, a APA concedeu
sua aprovação a que as farmacêuticas começassem a patrocinar simpósios
científicos em seu encontro anual. As empresas pagaram uma taxa à APA por
esse privilégio e, em pouco tempo, os eventos de maior frequência na reunião
anual passaram a ser os simpósios financiados pela indústria, que ofereciam aos
membros da plateia refeições suntuosas e faziam apresentações de “painéis
especialistas”. Os oradores eram generosamente pagos para fazer as palestras, e
as companhias farmacêuticas se certificavam de que suas apresentações
transcorressem sem o menor problema60.

A partir daí, a indústria farmacêutica passa a ser a principal patrocinadora da
APA, financiando congressos, simpósios, conferências, transformando os melhores
psiquiatras das melhores universidades em “mensageiros” e “embaixadores” das
empresas que produziam as drogas. Esses incentivos iam desde dinheiro à passagens,
hospedagens, comidas e bebidas gratuitas. De acordo com Whitaker,
não eram apenas uns poucos psiquiatras do meio acadêmico que a indústria
farmacêutica seduzia com seus dólares. Tal indústria compreendeu que esse era
um modo eficaz de comercializar seus produtos e, coletivamente, começou a dar
dinheiro a praticamente todas as figuras renomadas do campo61.

Todas essas informações nos mostram que o campo da psicopatologia
psiquiátrica é mais motivado por uma razão econômica do que científica. Isso se
desdobra em uma produção/descoberta de psicopatologias e de drogas psiquiátricas,
que ocorrem praticamente em uma mesma – e larga – escala.
Vemos aí o funcionamento de uma engrenagem capitalista: na medida que ao
ser diagnosticado com uma psicopatologia, o sujeito se transforma automaticamente
em consumidor. O discurso vigente é que sem drogas psiquiátricas, não é possível
haver um tratamento eficaz62. Tanto as terapias, quanto as drogas – que na maioria
WHITAKER, Robert. Anatomia de Uma Epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o
aumento assombroso da doença mental, op. cit., p. 283.
60 Ibidem, p. 283-284.
61 Ibidem, p. 285.
62 FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. Medicalização em Psiquiatria, op. cit.
59

196 | Filosofia e Psicanálise: Psicopolítica e as Patologias Contemporâneas, V. 1

dos casos são para toda a vida – estão inseridos no “código em que nossa ‘política de
vida’ está inscrito [que] deriva da pragmática do comprar”

63

, característica

indissociável do sujeito da modernidade líquida, e que vive em uma sociedade
inteiramente mergulhada em lógicas de mercado.
Partindo então dos critérios estabelecidos por Bauman 64 e utilizados por nós
aqui, não faltam motivos para dizer que a psicopatologia psiquiátrica é líquida. Nos
resta demonstrar como essa psicopatologia líquida se configura como uma estratégia
psicopolítica de estimulação ao consumo de psicofármacos.
Psicopatologia líquida: uma estratégia psicopolítica
Essas lógicas capitalistas e neoliberais que atravessam nossa sociedade
contemporânea, se consolidaram não foi por acaso. Durante toda a história da
modernidade, o Estado foi um soberano que dominou a população através do
controle sobre seus corpos. Contudo, as novas instâncias de poder não se interessam
mais pelo corpo, pois descobrem na mente/psique, um potencial produtivo jamais
imaginado. Isso faz com que em nossa conjuntura social, a mente dos indivíduos seja
o objeto de controle das novas formas de poder, enquanto o corpo é deixado,
comumente, para as iniciativas individuais.
Entretanto, se o corpo era o objeto de controle e domínio do Estado, ao ser
deixado de lado em detrimento da psique, o Estado enfraquece. Essa perda de força
abre caminho para o surgimento de um novo soberano: o mercado.
De acordo com Bauman,
O mercado de consumo de produtos, deve-se admitir, constitui um soberano
peculiar, bizarro, totalmente distinto daqueles que são conhecidos dos leitores
dos tratados de ciência política. Esse estranho soberano não tem agências
executivas ou legislativas, e muito menos tribunais de justiça – considerados a
parafernália indispensável dos soberanos autênticos examinados e descritos nos
livros-texto de ciência política. Em consequência, o mercado é, por assim dizer,
mais soberano do que os soberanos políticos, muito mais promovidos e ávidos
por autopromoção, já que, além de apresentar as sentenças de exclusão, não
permite apelação. Suas sentenças são tão rígidas e irrevogáveis quanto informais,
tácitas e raras vezes declaradas em público. A exclusão pelos órgãos de um
Estado soberano é passível de objeção e protesto, de modo que há uma chance de
ser anulada – mas não a deportação pelo mercado soberano, pois não há neste
um juiz nomeado presidindo o julgamento ou uma recepcionista para aceitar os
63
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documentos de apelação, ao mesmo tempo em que não se fornece um endereço
para o qual se possa remetê-los65.

O autor ainda segue dizendo que
o poder de agir, que agora flutua na direção dos mercados, e a política, que,
embora continue a ser domínio do Estado, é cada vez mais despida de sua
liberdade de manobra e de seu poder de estabelecer as regras e apitar o jogo. Essa
é, com certeza, a principal causa da erosão da soberania do Estado. Ainda que os
órgãos do Estado continuem a articular, divulgar e executar as sentenças de
exclusão ou expulsão, eles não têm mais a liberdade de escolher os critérios da
“política de exclusão” ou os princípios de sua aplicação. O Estado como um todo,
incluindo seus braços jurídico e legislativos, torna-se um executor da soberania
do mercado66.

Portanto, se o soberano é outro – o mercado ao invés do Estado –, e
igualmente outro é o seu objeto de intervenção – a psique ao invés do corpo –, logo,
toda a técnica e aparato de controle também se alteram. Han 67 chama esse novo
modelo de gestão – característico das lógicas de mercado e dos poderes
capitalistas/neoliberais – de psicopolítica.
Para que haja uma devida compreensão de como a psicopolítica age, é preciso
entender de que forma Han68 interpreta a sociedade. Primeiramente, não podemos
perder de vista que toda nossa estrutura social é regulada por ações de cunho
econômico. O ideário neoliberal que atravessa nossos tempos, com suas máximas de
liberdade ao mercado, menos Estado, livre competição, entre outras, produz um novo
processo de subjetivação na população. Isso ocorre porque as instituições e/ou
estruturas sociais, que outrora eram gigantes e que estavam à vista de todos, em um
sistema neoliberal, se deslocam para não-lugares, ou seja, espaços invisíveis e
subcutâneos. Ao perceber que tais instituições – muitas delas laborais – não estão
mais tão próximas, e o Estado também pouco intervém, o sujeito se enche daquilo
que o autor chama de sensação de liberdade.
As instâncias de poder capitalistas e neoliberais, ao se deslocarem para
espaços invisíveis e deixar a vida do sujeito ao seu próprio arrojo, passam a controlar
a sociedade por meio da liberdade. Dessa maneira surge um estado social marcado
BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, op. cit., p.
86.
66 Ibidem, p. 87.
67 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica – o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Trad. Maurício
Liesen. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.
68 Ibidem.
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pela positividade da liberdade, e não mais pela negatividade da repressão, da
proibição e da ordem. Enquanto os verbos imperativos da sociedade disciplinar eram
‘dever fazer’, os da sociedade de desempenho são ‘poder fazer’:
A sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo modal poder,
em contraposição à sociedade da disciplina, que profere proibições e conjuga o
verbo dever. A partir de um determinado ponto da produtividade, o dever se
choca rapidamente com seus limites. É substituído pelo verbo poder para a
elevação da produtividade. O apelo à motivação, à iniciativa e ao projeto é muito
mais efetivo para a exploração do que o chicote ou as ordens. Como
empreendedor de si mesmo, o sujeito de desempenho é livre, na medida em que
não está submisso a outras pessoas que lhe dão ordens e o exploram; mas
realmente livre ele não é, pois ele explora a si mesmo e quiçá por decisão pessoal.
O explorado é o mesmo explorador. A gente é vítima e algoz ao mesmo tempo. A
autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração alheia, pois caminha
de mãos dadas com o sentimento de liberdade. É possível, assim, haver
exploração, mesmo sem dominação69.

A sensação de que não há mais um poder de negatividade que coage e
interpela, se desdobra de duas maneiras: primeiro, o sujeito se legitima como senhor
de si mesmo, responsável agora por seu próprio corpo e sua própria vida; segundo, o
mesmo sujeito se vê diante de um imperativo – dado por si mesmo – que clama por
desempenho, na medida em que é levado a acreditar que sua vida depende de um
alto nível de produção, se quiser ter condições para viver bem. Assim, o sujeito de
desempenho precisa estar sempre produzindo, se quiser melhores salários, melhores
condições de vida, se quiser se manter no emprego. Essas lógicas são internalizadas
pela população e se manifestam em todas as esferas, como relacionamentos, saúde,
beleza, religiosidade, e não apenas em condições laborais.
Quaisquer que sejam as instâncias de poder que controlam a sociedade, o
fazem não mais pela repressão, e sim pela falsa sensação de liberdade. O
neoliberalismo é um sistema eficiente e inteligente por isso, pois percebeu que fazer a
população produzir contra a sua vontade não é tão proveitoso quanto fazer com que
eles achem que estão produzindo para si mesmos. O único movimento do mercado
nessa conjuntura, seria apenas produzir necessidades para a população. O resto
consiste apenas em deixá-la arrumando maneiras de saciar tais necessidades. Por
isso que Han afirma, que nos dias de hoje “já não trabalhamos por causa de nossas
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próprias necessidades, e sim pelo capital. O capital gera suas próprias necessidades,
que erroneamente percebemos como se fossem nossas”70.
Portanto, fica claro que na sociedade de desempenho, o objeto de intervenção
do mercado, é a psique, já que descobre nela, um grande potencial produtivo. Dessa
forma, as instâncias de poder atuam para imprimir no inconsciente da população,
necessidades que só podem ser saciadas, apenas, pelo desempenho/consumo
individual e cada vez maior de cada um. Logo, a “psicopolítica neoliberal é a técnica
de dominação que estabiliza e mantém o sistema dominante através da programação
e do controle psicológicos”71.
Esse imperativo de desempenho faz com que o indivíduo esteja sempre ávido
por maneiras de otimizar seu corpo e seus processos mentais. A psicopolítica
neoliberal se aproveita desse desejo para inventar
novas formas de exploração cada vez mais refinadas. Inúmeros workshops de
gestão pessoal, fins de semana motivacionais, seminários de desenvolvimento
pessoal e treinamentos de inteligência emocional prometem a otimização pessoal
e o aumento da eficiência sem limites72.

Dito isso, por que não pensarmos também nos psicofármacos como
mercadorias de otimização dos processos psíquicos? Afinal, não é isso que eles
prometem? Não é uma “melhoria”, um “desenvolvimento” ou um “fortalecimento”
que quem toma busca e quem prescreve assevera?
Como foi dito anteriormente, a população precisa achar que tais
medicamentos psiquiátricos são de fato necessários, precisam sentir o desejo de
comprá-los. Uma das maneiras em que isso pode ocorrer, é descobrindo que estão
doentes, que estão acometidos por alguma síndrome ou transtorno mental. Portanto,
se a ideia é comercializar medicamentos, é fundamental que haja psicopatologias
para toda espécie de comportamento. Logo, é preciso que o conceito de
psicopatologia seja líquido, para que possa se ajustar na medida em que convir aos
interesses econômicos por detrás dessas lógicas.
Sendo assim, o aumento demasiado citado nesse texto, de mais de 400% na
quantidade de categorias diagnósticas entre a primeira versão do DSM e a última,
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nos leva a conceber essa psicopatologia psiquiátrica, que afirmamos ser líquida,
como uma estratégia psicopolítica de estímulo ao consumo de psicofármacos.
Considerações finais
Podemos ver ao longo desse texto, o quanto o campo da psicopatologia
psiquiátrica é influenciado por interesses, sobretudo, econômicos. Empresas
farmacêuticas e médicos psiquiatras lucram com os desdobramentos sociais
produzidos pelas reformulações frequentes que ocorrem no DSM e em suas
categorias diagnósticas. Isso porque, essas transformações resultam sempre em uma
quantidade maior de comportamentos sociais convertidos em sintomas e/ou
transtornos.
A justificativa dada à sociedade para explicar tantas mudanças e tantas
categorias diagnósticas é que o saber sobre o fenômeno psicopatológico tem se
aprimorado ao longo dos anos. Entretanto, o que foi visto aqui, é que o único
progresso que ocorre nessa área é financeiro e exclusivo de uma minoria bastante
poderosa.
Isso ocorre porque os psicofármacos surgem na sociedade como alternativas –
oferecidas pelo mercado farmacêutico – de tratamento, de método de intervenção e
de otimização mental e corporal. Mas para que essas drogas psiquiátricas sejam
consumidas sempre em maior quantidade, é preciso que haja uma demanda por
esses produtos. Essa lacuna é preenchida por uma produção frequente de categorias
diagnósticas e de reformulações das mesmas. Circunstância que só é permitida
graças ao caráter líquido presente no campo da psicopatologia psiquiátrica.
Na medida em que essa liquidez permite que o conceito de psicopatologia se
alargue, mais pessoas e comportamentos vão sendo alcançados e patologizados. Com
isso, o sofrimento de outrora se transforma em doença/transtorno, abrindo espaço
para intervenções medicamentosas. Junto com o diagnóstico vem sempre uma
receita indicando qual medicamento usar.
Assim vemos que essa psicopatologia líquida se configura como uma
estratégia psicopolítica, na medida em que ela contribui para um número crescente
de pessoas diagnosticadas de um lado, e do outro assegura o poder dos médicos
psiquiatras e garante que empresas farmacêuticas continuem lucrando.
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Considerando que essas técnicas psicopolíticas se revelam, entre outras
formas,

através

de

demandas

apresentadas

(psicopatologias)

e

de

ofertas/mercadorias oferecidas (drogas psiquiátricas) que surgem de uma mesma
fonte, podemos concluir que o sofrimento, sobretudo, psíquico, não apenas emerge
de uma nova forma em nossos tempos, como também ganham uma nova função na
modernidade líquida: interpelar as pessoas ao consumo de psicofármacos. Dessa
maneira, a experiência do sofrimento e da dor, se transforma em uma espécie de
“despertador social”, que serve para nos lembrar que é hora de consumir.
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12. Psicanálise, Patologia, Política:
Perspectivismo e assembleias nos regimes de constituição de verdade

https://doi.org/10.36592/9786587424026-12

Léo Tietboehl
O presente capítulo procura transmitir, de maneira mais ou menos fiel, uma
apresentação oral realizada no dia 27 de setembro de 2019 no Colóquio de Filosofia e
Psicanálise – oferecido pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na ocasião desta comunicação, tomei
como ponto de partida o tema da minha pesquisa de mestrado, que circulava no
entorno do conceito de sobrevivência, cuja análise Didi-Huberman1 propõe a partir
da obra Atlas Mnemosyne2, de Aby Warburg.
Aby Warburg era um historiador da arte do início do século passado que
inventou maneiras muito particulares de ler os registros de uma história. O atlas a
que me refiro consiste em uma reunião sistemática de milhares de imagens em
painéis que oferecem o referencial de objetos e personagens históricos ou mitológicos
e, principalmente, o registro de obras de arte – ou de recortes dessas obras. O
historiador constrói este trabalho respeitando uma classificação que foge às formas
de uma historiografia tradicional – principalmente, porque essa classificação não se
organiza por uma cronologia unidirecional.
Honrando a tarefa do deus grego Atlas, de sustentar eternamente os céus
sobre os ombros, Warburg associa suas imagens por uma lógica de afinidade, por
critérios que se movimentam junto às esquemáticas que ele produz. A segunda parte
do nome desse atlas, Mnemosyne, referencia uma memória, talvez com o intuito de
mostrar o quanto esta dimensão e a de uma história se fazem incessantemente
conectadas. Talvez, ainda, com a ideia de que a construção de uma narrativa não se
pode dar senão pelas vias de uma associação.
Quando se dedica a pensar acerca das conexões entre o passado, a memória e
o esquecimento, o historiador Paolo Rossi contrapõe a reminiscência – este resto de
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um relato, que resiste a uma significação completa – à reevocação, que o pensador
define como um “esforço deliberado da mente”3 de recuperar um passado tal-qual,
sem margens para ressignificações. Além de salientar a dimensão imagética e
perceptiva de qualquer processo mnemônico, o autor pensa sobre sua relação com a
história, contrapondo a última, enquanto “interpretação e distanciamento crítico do
passado”, ao primeiro, que implica “sempre uma participação emotiva em relação a
ele [passado], que é sempre vaga, fragmentária, incompleta, sempre tendenciosa em
alguma medida”4. Por este limiar tênue entre ambos os conceitos, o Rossi conclui que
a memória faz que os dados caibam em esquemas conceituais, reconfigura
sempre o passado tendo por base as exigências do presente. A história e a
memória coletiva podem ser pensadas como as duas pontas de uma antinomia:
em que os avanços da historiografia fazem continuamente retroceder o passado
imaginário que foi construído pela memória coletiva5.

Estas colocações serão importantes para que trabalhemos, mais além neste
registro, acerca de um conceito de sobrevivência – o qual entendo que funciona a
partir da associação entre história e memória, já que considerar a última implica,
necessariamente, trabalhar a partir das premissas de uma perda.
Antes de seguirmos, será necessário dizer que em minha pesquisa considero as
possibilidades de se pensar radicalmente a ideia de uma verdade que tem estrutura
de ficção, embasado nesta premissa psicanalítica6, tanto quanto na ideia de um sódepois, ou après-coup, que este mesmo campo nos oferece. Jacques Lacan formaliza
o último conceito retomando algo que Sigmund Freud já propõe, ainda que de
maneira não muito sistemática, sob o título de Nachträglichkeit.
Em Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise 7, Lacan faz
várias elaborações sinalizando que o discurso só se pode significar depois de seu
acontecimento. Jean Laplanche também trabalha este conceito, em Problematiques
VI

8

, para apontar que o mesmo é, em si mesmo, forjado só-depois do

ROSSI, P. O Passado, a Memória, o Esquecimento: seis ensaios da história das ideias. São Paulo:
Editora da UNESP, 1991/2007, p. 16.
4 ROSSI, P. O Passado, a Memória, o Esquecimento: seis ensaios da história das ideias. São Paulo:
Editora da UNESP, 1991/2007, p. 28.
5 ROSSI, P. O Passado, a Memória, o Esquecimento: seis ensaios da história das ideias. São Paulo:
Editora da UNESP, 1991/2007, p. 28.
6 LACAN, J. O Seminário, livro 4: As Relações de Objeto. Rio de Janeiro: Zahar, 1956-57/1995.
7 LACAN, J. Função e Campo da Fala e da Linguagem. In: Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Zahar, 1953/1998.
8 LAPLANCHE, J. Problematiques VI. Paris: PUF, 1990-91.
3
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Nachträglichkeit freudiano. O autor nos oferece um paralelo entre uma volta sobre si
mesmo do conceito e a maneira como, a partir do funcionamento que ele mesmo
propicia, podemos pensar – ou melhor, repensar – o encadeamento temporal de uma
elaboração. Ao apontar para essa dimensão de tradução inerente a qualquer processo
narrativo ou de transmissão, Laplanche faz ver o só-depois como instância que
sinaliza o fracasso da postura de, diante de um signo específico, tomá-lo com o
intuito de iluminar todas as suas possíveis significações. Na associação entre o
conceito de só-depois e uma verdade que se estrutura enquanto ficção, concluo que
uma dimensão ficcional – diferentemente dos regimes universais de uma verdade –
só se produz enquanto algo compartilhado entre pares.
É dando algumas pistas de uma verdade que se constrói por associação, em
um regime que guarda conexões com o de um ficcional, que Georges Didi-Huberman
escreve A Imagem Sobrevivente 9. Nesta obra, o autor retomará a sistemática de
Warburg para, pelas vias de uma ideia de sobrevivência, salientar as potências
colocadas a partir de uma proposta anacrônica; isto é, da tentativa de ler uma
imagem independentemente às categorizações ou contextualizações que uma história
da arte já estabelecida coloca. Mas, antes de seguirmos por estas vias, entendo ser
importante nos determos por um momento sobre o conceito de assemblagem.
No campo da arte, a assemblagem é uma reunião de fragmentos que procuram
construir, por essa reunião mesma, uma forma que implique em algum sentido. É
interessante notar que, normalmente, uma assemblagem artística parte da reunião
de elementos que, isoladamente, não produzem sentidos tão palpáveis quanto os que
se constituem a partir de uma conjunção.
No campo da filosofia, uma assemblagem se associa às colocações de Deleuze e
Guattari, nos seus Mil Platôs10, acerca de um agenciamento. Em algum momento
dessa reunião de platôs, os autores dirão que as relações entre as partes componentes
de um corpo nunca se mantêm de maneira estável ou fixa. Pelo contrário, estes
fragmentos acabam deslocados e recolocados em associações com outras supostas
unidades de corpos, por sistemas de aproximação e relações de exterioridade. A ideia
de assemblagem associada a um agenciamente exige, tanto quanto no contexto da

DIDI-HUBERMAN, G. L’Image Survivante. Paris: Les Éditions de Minuit, 2002.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia, vol. 1. Trad.: Ana Lúcia de
Oliveira. São Paulo: Ed. 34, 1980/1995.
9

10
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arte, certos arranjos – o que produz, inevitavelmente, relações harmônicas
dissonantes ou consonantes.
Para além destes campos, na política fica evidente a associação entre uma
assemblagem e o que podemos entender, em um contexto também de reunião de
corpos, enquanto uma assembleia.
No livro Crise e Insurreição, de um grupo de autores anônimos autointitulado
Comitê Invisível11, há elaborações acerca da assembleia. A obra faz parte de uma
tríade de livros cuja reunião conta com os títulos A Insurreição que Vem12 e Motim e
Destituição: Agora13. Os livros desenvolvem as pistas para uma práxis insurrecional
e de resistência, a partir de uma lógica que sustenta a condição de minoria daqueles
que a colocam em ato.
Ao contrário de cumprir a função de “manuais revolucionários”, esses livros
apresentam problemáticas que dizem respeito a uma convivência sem por seus meios
impor uma metodologia rígida. Em vários momentos de seu texto, os livros reiteram
a importância de considerar uma dimensão de singularidade do contexto de cada
comunidade/grupo em que são pensadas práticas insurrecionais.
Especificamente Crise e Insurreição 14 se deterá mais sobre o conceito de
assembleia, colocando que esta forma de organização está configurada como um
espaço para discussão e formação de opinião – e isto seria tudo. Ao colocar seu
argumento dessa forma, o coletivo de autores procura preservar que as decisões
sejam tomadas em pequenos grupos, que se organizam a partir dessas assembleias
para executar tarefas de maneira autogerida. Muito mais do que um espaço de ação,
portanto, a assembleia se associaria à última apenas pelo constante processo de
produção e reinvenção de sentido que o processo de uma reunião implica.
É na reunião destas perspectivas que eu procuro estabelecer uma discussão no
campo da psicanálise, pensando as dimensões tentaculares de uma posição
epistemológica que tenta resistir a certa linearidade da flecha do tempo.

COMITÊ INVISÍVEL. Crise e Insurreição: Aos Nossos Amigos. Tradução de Edições Antipáticas.
São Paulo: n-1 edições, 2014/2016.
12 COMITÊ INVISÍVEL. A Insurreição que Vem. Tradução de Edições Baratas. Brasil: Edições Baratas,
2007/2013.
13 COMITÊ INVISÍVEL. Motim e Destituição: Agora. Tradução de Edições Antipáticas. São Paulo: n-1
edições, 2017.
14 COMITÊ INVISÍVEL. Crise e Insurreição: Aos Nossos Amigos. Tradução de Edições Antipáticas.
São Paulo: n-1 edições, 2014/2016.
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Voltemos, portanto, ao que nos dizia Didi-Huberman Em A Imagem
Sobrevivente15. Ali, quando o autor aponta para uma maneira anacrônica de ler a
história, ele parece querer sinalizar que o que sobrevive nos campos de um discurso
não é necessariamente o que se sobrepõe ao que perde uma luta (como um enunciado
“mais forte”, que por isso saltaria aos olhos), mas aquilo que escapa a uma
significação (como um enunciado que não se fez perceber) e que se torna perceptível
em um contexto propício. Desde aí advém uma maneira de entender o tempo que
passa pela via do que que Didi-Huberman entende por gesto: esse movimento
sempre inacabado, anterior a qualquer interpretação, cujas ressonâncias laterais e
latentes se mantêm veladas até o momento de encontro com as condições espaçotemporais propícias.
Em Que Emoção! Que Emoção?16, o autor aprofunda colocações a partir de
uma política do gesto, associando a emoção ao patológico – tomando o primeiro
termo pela via de uma ideia de movimento (e-motion) e retomando a origem do
radical da segunda palavra (pathos) para dizer de uma passividade.
Estas formulações se colocam em conexão intrínseca com a ideia de um
inevitável – que, para os fins deste trabalho, associaremos à relação com um outro.
Da mesma maneira que uma ficção tem como condição de possibilidade a suposição
de um compartilhamento de suas possíveis significações, um gesto só toma um
estatuto de ato – isto é, só toma inteligibilidade enquanto um significante desviante17
– em um contexto e momento propícios.
E é incrível pensar as consequências disso: há significações possíveis que estão
aí, já, apesar de ainda não terem encontrado, em sua totalidade infinita, uma
existência da ordem do perceptível: novamente, lembremos da noção de só-depois
psicanalítica. Não há nada que, a priori, determine se um gesto será ou não

DIDI-HUBERMAN, G. L’Image Survivante. Paris: Les Éditions de Minuit, 2002.
DIDI-HUBERMAN, G. Que Emoção! Que Emoção?. Tradução de Cecilia Ciscato. São Paulo: Ed. 34,
2013/2016.
17 Intimamente ligado a tais conceitos, situemos o que Jacques Lacan coloca a respeito de um ato
(LACAN, J. L’Acte Psychanalytique. 1ª ed. Staferla, 1967-68/2018. Versão digital disponível em
http://staferla.free.fr/S15/S15%20L'ACTE.pdf). No contexto desta produção, o psicanalista amplia o
conceito ao tomar este como um desvio: uma operação que institui novos possíveis - e que, por este
funcionamento mesmo, funda um fato ao ressignificar a identidade do conteúdo precedente. Ele
coloca este enquanto um acontecimento singular que altera uma cadeia de significantes sem rompê-la
totalmente, mas desviando-a, mantendo uma conexão enquanto significante desviante. Pelo ato, há
um movimento que acontece sem que sua instância operadora tenha um plano prévio sobre seus
efeitos – para que tal movimento tome o estatuto de um ato, depende-se invariavelmente de que uma
instância outra que o reconheça, o inaugure e, assim, o complete.
15

16
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percebido. Por essas vias a ideia de certa passividade aqui se coloca desde a lógica de
uma afetação.
Logo ao iniciar Mal-estar, Sofrimento e Sintoma18, Christian Dunker procura
distinguir um diagnóstico de uma diagnóstica. O primeiro se colocaria associado a
critérios que partem de uma base de dados fenomenologicamente coletados com o
fim simples de categorizar ou nomear uma condição de adoecimento. A última, por
sua vez, procuraria pensar, de maneira interdisciplinar e ampliada, as conexões entre
este sofrimento e a posição que assumirá o sujeito em dado contexto. Nas associações
entre tais conceitos, Dunker estabelece as proposições do que intitula como uma
patologia do social. Desde aí podemos pensar as problemáticas que produz uma
diagnóstica que só se poderia propiciar, conforme poderíamos retomar desde uma
proposta de psicanálise lacaniana, a partir de uma transferência.
A tal premissa, acrescenta-se a de que há algo que, de uma maneira tanto
inevitável quanto também imprevisível, se cria desde um encontro. Tal afirmação
abre para este trabalho dois eixos cuja relação aqui se sustenta, em suspenso, com
um pensamento psicanalítico.
Em primeiro lugar, ela traz para a baila uma discussão acerca do encontro em
si e das maneiras de interpretá-lo. É debruçando-se sobre esta problemática que
Viveiros de Castro, em Metafísicas Canibais19, oferece uma leitura dissonante da já
estabelecida sobre uma relação entre sujeito e objeto. Embasado no que constitui
como um perspectivismo ameríndio, a partir do contato com as cosmopolíticas e
metafísicas amazônicas, ele propõe que o objeto, ao invés de ser como um sujeito de
possibilidades reduzidas, seria um sujeito cujas possibilidades de uma leitura são
reduzidas. Pensar desta maneira destitui qualquer premissa de uma ciência que
supõe um sujeito anterior a um experimento ou a um encontro20.
Entendo que há algo do só-depois aí. Será necessário antes um encontro,
talvez uma escuta, para que então se possa dizer da produção de uma verdade, supor
desde aí uma origem (sempre sujeita a ser revista, justamente, pelas recorrentes
interpelações de uma releitura).

DUNKER, C. I. L. Mal-estar, Sofrimento e Sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. São
Paulo: Boitempo, 2015
19 CASTRO, E. V. Metafísicas Canibais. São Paulo: Ubu Editora, 2009/2018.
20 Aqui será necessário apontar a crítica a uma tradição filosófica que, ainda que amparada em um
conceito de sujeito neutro, quando supõe como não-sujeitos os objetos com que este se relaciona, por
vezes desliza nas mesmas lógicas de uma normatividade – nestes casos, implícita.
18
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Voltaremos mais além pra esse ponto de uma origem. Antes de seguirmos
mais um pouco, creio que importa citar dois livros que me ajudaram a pensar a
questão de uma escuta associada a um só-depois de um sentido. Um deles, da autoria
da argentina Victoria Larrosa, se chama Curandería: escucha clínica, perfomática e
gualichera 21 . Outro é um chamado À Escuta 22 , de Jean- Luc Nancy. Talvez em
diálogo com o que dizíamos acerca de uma passividade, Nancy escreve em seu livro
que os ouvidos não têm pálpebras – e não dispõem da possibilidade de escolher,
portanto, “não ouvir” aquilo que se apresenta à sua percepção. Larrosa retoma este
pensamento para falar em seu livro de uma relação entre corpos que, ao contrário de
uma lógica do espírito de uma identidade, opera por uma diferença.
Pensando ainda nesse processo de reunião para a construção de uma verdade,
quero lembrar mais um texto que inspirou essa escrita. Indo para um campo mais da
política (ou macropolítica, diremos, pra não ignorar que toda forma de pensamento
guarda relações com uma política), será talvez necessário retomar a dimensão ativa
de uma reunião, cuja simples constatação produz já alguma mudança nos parâmetros
de uma verdade ou de um inteligível, mesmo que os mecanismos dessa mudança não
sejam propriamente palpáveis.
Partindo de uma perspectiva que leva em conta o performativo como via de
constituição de estratégias políticas, Judith Butler vai dizer algo muito alinhado a
isso quando, em Corpos em Aliança e a Política das Ruas: Notas para uma teoria
performativa de assembleia23, afirma que a aliança e reunião de corpos em uma luta
é, já, intentar legitimar formas de uma existência. Em sua obra, a autora salienta a
importância das deliberações que ocorrem no momento em que tais corpos, colocam
suas diferenças em reunião – algo que neste contexto podem produzir novos
movimentos e atualizar outras conjugações.
A autora retoma a dimensão de uma assemblagem que quero trazer aqui,
fazendo ver a importância daquilo que, por uma etimologia que remete ao latim
assimulare, podemos traduzir pela ideia de “juntar”. É pela reunião que se constrói a
verdade (e, pensaremos aqui, o tempo e também a história). Quando assumimos esta

LARROSA, V. Curandería: Escucha clínica, perfomática y gualichera. Buenos Aires: Hekht Libros,
2017.
22 NANCY, J. À L’Écoute. Paris: Editions Galilée, 2002.
23 BUTLER, J. Corpos em Aliança e a Política das Ruas: Notas para uma teoria performativa de
assembleia. Tradução de Fernanda Siqueira Miguens. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2015/2018.
21
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premissa, consideramos ser possível pulverizar os possíveis significados de uma
história – que nesta conjuntura ficcional será construída somente a partir deste
contexto em que o seu narrar se coloca. Pensar dessa maneira é tirar a verdade dos
caminhos a que ela se encontra arraigada e que se supõem hegemonicamente
construídos.
Esse pensamento talvez sirva para que retomemos, agora em outro tempo,
algumas colocações acerca de um S1 – o que nos leva ao segundo eixo de relações
entre a lógica de um atlas e de uma assembleia e o pensamento psicanalítico. É Jean
Allouch quem, em O Sexo do Mestre24, problematiza a suposta estaticidade dessa
função que supomos associada à figura de um S1, significante primeiro que, num
funcionamento afim ao de um discurso do mestre25, seria o traço primeiro, inicial,
que ditaria a verdade de uma cadeia de significantes a ele conseguinte. Pensando as
vias de uma sexualidade enquanto uma forma de acontecimento de linguagem, ele
dirá que
em relação à verdade (alétheia: aquilo que priva de esquecimento), o
esquecimento (léthe) acaba tendo a última palavra. Da mesma forma, a perda de
controle em relação ao sexo. A sexualidade é esse lugar de exercício de um gozo
em que o controle não funciona sem sua perda, a verdade sem seu
esquecimento26.

Lacan, quando se dedica a falar das posições dos quatro discursos, refere que
no funcionamento de um discurso do mestre esse S1 será sempre interpelado por um
outro, o S2, que o sucede na lógica da fórmula que o psicanalista estabelece em seu
seminário. Por esta forma de pensar, como poderíamos supor enquanto
ALLOUCH, J. O Sexo do Mestre: o erotismo segundo Lacan. Tradução de Procopio Abreu. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2001/2010.
25 Lacan trabalha o discurso do mestre em um seminário sobre o avesso da psicanálise (LACAN, J.
Seminário 17: O Avesso da Psicanálise. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1969-70/1992). S1
(significante mestre), S2 (conjunto das articulações significantes), $ (sujeito barrado) e a
(outro/objeto a) são instâncias que compõem o ensino de Lacan desde antes da época deste seminário,
podendo ser referidas já nas formulações a partir do grafo do desejo. Nesta sistemática em específico,
estas quatro instâncias operam pela conexão entre duas frações, postas lado a lado, em que a posição
superior esquerda determina o agente tanto quanto a natureza do discurso. A explicação de Lacan
inicia apresentando o discurso do mestre, cuja representação das relações se faz de tal maneira: A
partir daí, são operadas substituições em quartos de volta, no sentido horário, sendo caracterizáveis a
partir destas os discursos respectivamente da histeria, do analista e do universitário. Neste trabalho,
resumirei minhas colocações à sistemática de um discurso do mestre, preservando a leitura de
maiores elaborações a respeito das implicações e relações entre cada forma discursiva. Caso haja
interesse em deslindes mais aprofundados a este respeito sugiro, além do seminário de Lacan, a
leitura do texto de D’Agord, M. R. L.: Do grafo do desejo aos quatro discursos de Lacan. In: Psicol.
USP, vol.24, n.3, p.431-451, 2013.
26 ALLOUCH, J. O Sexo do Mestre: o erotismo segundo Lacan. Tradução de Procopio Abreu. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2001/2010, p. 61.
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terminantemente permanente a figura de um S1? Ainda, como definir qualquer
sujeito em essencialidade que ocupe tal posição27?
Aqui, coloco este como um problema de perspectiva. Porque, conforme se
pode pensar a partir das produções de Slavoj Žižek acerca de uma paralaxe 28, uma
mudança de posição implica não só um reposicionamento daquele que se supõe
sujeito; mas também, e aqui retomamos a lógica de Viveiros de Castro, a
reconfiguração das possibilidades de interpretação daquilo que se observa.
Falávamos antes de um ato analítico como este significante desviante, que
altera o curso de uma cadeia sem, no entanto, rompê-la totalmente. Isso implica que
há algo, deste significante desviante, que remete à cadeia que o precede.
Mas remete sempre de outra forma. Poderíamos pensar a estrutura de
significantes em que um S2 é subsequente a um S1 e anterior a um S3 por uma lógica
linear e sucessiva, mas também podemos tomar este conjunto enquanto um sistema:
uma imagem, de fluxos multidirecionados. Por uma perspectiva a contrapêlo, dessa
forma entenderíamos que a origem de um S1 é inevitavelmente modificada,
sempiternamente, pelos significantes que se acrescentam a este conjunto e que
desviam algo de uma perspectiva.
Fica estabelecido então que a dimensão de uma verdade vai se fundar sempre
a partir desta reunião, que possibilita as organizações e reorganizações que levam em
conta um registro totêmico29. Tais premissas abrem espaço para que pensemos, junto
a Allouch 30, a partir das colocações de Paul Beatriz Preciado que, em Manifesto
Contrassexual31, introduz o conceito de dildo para dar ênfase à arbitrariedade com
que, inevitavelmente, se constitui e assevera a concepção do que se reconhece
enquanto o falo:
Talvez essa seja uma indicação que se possa fazer por outra via, considerando o que Butler aponta
no primeiro capítulo de Problemas de Gênero acerca dos regimes de uma verdade científica que supõe
nos domínios do corpo uma metafísica da substância que seja estática e capturável, em toda sua
complexidade, por definições categóricas de limites infalivelmente nítidos (BUTLER, J. Problemas de
Gênero. Tadução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990/2017).
28 Slavoj Žižek define a paralaxe enquanto “um ponto de vista sempre mutável entre dois pontos entre
os quais não há síntese nem mediação possível” (ŽIŽEK, S. A Visão em Paralaxe. Tradução de Maria
Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006/2008).
29Aqui remeto às colocações de Freud em Totem e Tabu, que creio que nos ajudam a pensar algo da
gênese e propagação de uma lógica psicanalítica acerca do S1 (FREUD, S. Totem e Tabu. In: Edição
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v. 13. Rio de Janeiro: Imago,
p. 11-125, 1913/1990).
30 ALLOUCH, J. O Sexo do Mestre: o erotismo segundo Lacan. Tradução de Procopio Abreu. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2001/2010.
31 PRECIADO, B. P. Manifesto Contrassexual. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1
edições, 2007/2014.
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A lógica do dildo prova que os próprios termos do sistema heterossexual
masculino/feminino, ativo/passivo não passam de elementos entre muitos outros
de um sistema arbitrário de significação. O dildo é a verdade do sexo enquanto
mecanismo significante, ante a qual o pênis aparece como a falsa impostura de
uma ideologia de dominação. O dildo diz: o pênis é um sexo de mentira. O dildo
mostra que o significante gera a diferença sexual está capturado em seu próprio
jogo.32

Entendem que há algo do normativo que subsiste na concepção linear que
supõe um primeiro fundador, cuja verdade se supõe velada de alguma maneira – mas
ainda assim estática em sua essência? Para que possamos vislumbrar uma lógica da
patologia que não se preocupe com a centralidade de uma norma desde a qual aquilo
que dissoa se coloca sempre em um regime de prejuízo ou de abjeção, é necessário
um pensamento em esquema, pela via de uma noção de conjunto.
Digo isso para que procuremos destituir uma lógica binária que diz de um
dentro ou fora da norma, e penso que isso é pensar a construção da verdade também
como algo sempre singular. E isso de forma radical – destituindo qualquer verdade
que se pretenda alheia à conjuntura de sua constituição a ponto de ser impossível
prescrever, por exemplo, associações entre um processo de constituição de
identidade e uma estruturação psíquica.
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13. Homogeneidade e heterogeneidade no pensamento do jovem Georges
Bataille: a estrutura psico-econômica da sociedade

https://doi.org/10.36592/9786587424026-13

Pedro Antônio Gregorio de Araujo1
1 Considerações introdutórias
É sabido que a obra de Georges Bataille é muito associada a elementos tais
quais o excesso, a transgressão, o sacrifício e o dispêndio, e que tais conceitos são
abordados transversalmente em todos seus escritos (tanto os ficcionais quanto os
não-ficcionais). E para compreender como tais concepções estão presentes, é mister
que se comece do começo propriamente dito, a partir da homogeneidade e
heterogeneidade dentro de dois textos iniciais de seu percurso intelectual: A
Estrutura Psicológica do Fascismo e A Noção de Dispêndio, ambos dos anos 1930.
De acordo com Bataille em A Estrutura Psicológica do Fascismo, a sociedade
tem aspectos homogêneos e heterogêneos. O primeiro está associado ao racional, às
leis, a conceitos clássicos da ciência econômica tradicional tais quais acumulação,
utilidade e produção; a homogeneidade é, em suma, aquilo que pode ser medido,
comensurável, tendo como base a produção, por isso que se iguala aos conceitos de
economia clássicos. E como fica aquilo que é inútil, improdutivo e transgressor? Isso
é excluído da parte homogênea da sociedade, e é chamado de heterogêneo. O
heterogêneo, por ser inassimilável ao homogêneo, é melhor apreendido como uma
afronta à homogeneidade, fugindo das definições exatas das ciências. A
heterogeneidade se divide em duas, segundo o autor francês: há uma
heterogeneidade impura e outra imperativa2: a primeira está associada ao que é tido
como improdutivo pura e simplesmente: isso inclui o erotismo, as massas
empobrecidas, loucura, violência entre outros exemplos. Já o segundo tipo de
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heterogeneidade está atrelado aos valores que estariam acima da sociedade tais como
conceitos abstratos de honra, glória, sagrado – princípios que são difíceis de
encontrar concretamente, mas que têm uma profunda influência para justificar a
autoridade na sociedade da homogeneidade.
Em A Noção de Dispêndio, Bataille propõe uma subversão deste modelo que
privilegia a homogeneidade em detrimento à heterogeneidade: o que predomina
numa sociedade, economicamente falando, são os atos de dispêndio improdutivos,
sobretudo aqueles que são aceitos pela sociedade burguesa como a jogatina, a
embriaguez, o teatro, etc… que são todos formas de dispêndio excludentes porque
elas não são possíveis às classes marginalizadas do capital. Para demonstrar a
importância da improdutividade, Bataille se ancora no estudo feito pelo antropólogo
Marcel Mauss do fenômeno norte-americano do potlatch. Nesse fenômeno as tribos
rivais se desafiavam em seus gastos, cada aposta posterior levando maior destruição
consigo mesma.
Nosso objetivo com este artigo é expor o que Georges Bataille tem a nos dizer
acerca da estrutura da sociedade como um todo. Começaremos com o lado
psicológico da moeda retratando a homogeneidade e a heterogeneidade para
podermos, posteriormente, falar sobre a subversão realizada por Bataille dos
princípios econômicos de produção, utilidade, escassez e acumulação e como isso se
relaciona com uma política de classes.
2 Homogeneidade
Bataille começa sua exposição sobre a estrutura psicológica da sociedade pela
homogeneidade, pois esta seria a parte da civilização mais facilmente acessada pelo
entendimento,

visto

que

homogeneidade

significa,

para

Bataille,

“a

comensurabilidade de elementos e a consciência desta comensurabilidade.”

3

Comensurabilidade esta que sustenta as relações humanas ao reduzi-las a regras
fixas, excluindo, portanto, a violência da sociedade. A violência é excluída pelo
simples fato de ser contraproducente, tendo em vista que Bataille afirma que a base
da homogeneidade social é a produção econômica: “Produção é a base da
“[…] the commensurability of elements and the awareness of this commensurability.” (BATAILLE, G.
“The Psychological Structure of Fascism”. Trad. Carl R. Lovitt. New German Critique, N. 16, p. 64-87,
inverno 1979, p. 64, tradução nossa.)
3
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homogeneidade social. A sociedade homogênea é a sociedade produtiva, a saber a
sociedade útil.”4
Sabendo agora que a sociedade homogênea é uma que valoriza a utilidade
acima de tudo podemos nos perguntar como fica aquilo que é tido por inútil? O
improdutivo é excluído, de acordo com Bataille, mas não excluído da sociedade em si,
e sim da parte homogênea dela, formando assim o lado heterogêneo. De acordo com
Paul Hegarty “a sociedade homogênea é uma de regras, de exclusão daquilo que não
é a norma, daquilo que é outro (heterogêneo).” 5 A definição que Bataille dá de
“utilidade” seria quando uma atividade útil tem uma medida comum com uma outra
atividade útil, e assim por diante ad infinitum. No entanto, e isto é essencial,
nenhuma dessas atividades tem uma relação para si mesma: “Uma atividade útil tem
uma medida comum com outra atividade comum, mas não com a atividade por si
mesma.”6
Ou seja, todos atos úteis homogêneos têm uma medida comum com outro ato
útil. Esta medida comum seria, de acordo com Bataille, o conceito de dinheiro, pois
seria isto que funda a homogeneidade social e toda atividade que se ergue junto com
ela, habilitando a possibilidade de calcular os diferentes produtos da atividade de
uma sociedade: “A medida comum, o fundamento da homogeneidade social e da
atividade que surge dela, é o dinheiro, a saber o equivalente calculável de diferentes
produtos de atividade coletiva.”7 O dinheiro mede o trabalho de um homem, e, ao
mesmo tempo, reduz o ser humano a uma função: o indivíduo existe apenas em
relação à medição de seu trabalho, fazendo com que sua existência somente
signifique algo para outra coisa que não ele mesmo:

“Production is the basis of social homogeneity. Homogeneous society is productive society, namely
useful society.”( BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 65, tradução
nossa, grifos do autor).
5 “[…] homogeneous society is one of rules, of exclusion of what is not the norm, of what is other
(heterogeneous).” (HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage
Publications, 2000, p. 147, tradução nossa)
6 “A useful activity has a common measure with another useful activity, but not with activity for
itself.”( BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 65, tradução nossa, grifos
do autor).
7 “The common measure, the foundation of social homogeneity and of the activity arising from it, is
money, namely the calculable equivalent of the different products of collective activity.” (BATAILLE,
G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979, p. 65, tradução nossa,
grifos do autor).
4
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De acordo com o julgamento da sociedade homogênea, cada homem vale aquilo
que ele produz; em outras palavras, ele para de ser uma existência para si
mesmo: ele não é nada mais que uma função, organizado dentro de limites
mensuráveis, de produção coletiva (o que o faz uma existência para algo outro
que si mesmo).8

Segundo Paul Hegarty a crítica de Bataille ao capitalismo é pelo fato desse
sistema econômico reduzir o potencial do indivíduo de ter uma existência soberana
para além da objetificação da vida: “A sociedade capitalista reduz ou elimina a parte
mais importante de um indivíduo – a possibilidade de existência soberana longe dos
cálculos de utilidade.” 9 É um olhar similar ao do jovem Marx quando ele teoriza
acerca da alienação (embora haja discordâncias em ambos os pensadores). Hegarty
sintetiza a visão de Bataille sobre esta alienação da seguinte forma: segundo o autor
de A Parte Maldita, o capitalismo remove o elo artesanal que o trabalhador tem com
a coisa que foi feita por ele, transformando todos nós em produtores, e, logo, em
meios, no lugar de fins: “Capitalismo remove o elo artesanal para a coisa feita, e faz
todos nós produtores, meios ao invés de fins, fazendo meios ao invés de sermos
fins.”10 Bataille aponta que na sociedade industrial o produtor se diferencia do dono
dos meios de produção (burguês), e é o burguês que se apropria das criações do
produtor e, portanto, é o burguês que funda a homogeneidade social:
Na civilização industrial, o produtor é distinguido do dono dos meios de
produção, e é o último que se apropria dos produtos para si mesmo:
consequentemente, é ele que, na sociedade moderna, é a função dos produtos; é
ele – e não o produtor – que funda a homogeneidade social.11

“According to the judgment of homogeneous society, each man is worth what he produces; in other
words, he stops being an existence for itself: he is no more than a function, arranged within
measurable limits, of collective production (which makes him an existence for something other than
itself).” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979, p.
65, tradução nossa, grifos do autor).
9 “Capitalist society reduces or eliminates the most important part of an individual – the possibility of
sovereign existence away from calculations of utility.” (HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural
Theorist, op. cit., p. 147-148, tradução nossa).
10 “Capitalism removes the artisanal link to the thing made, and makes us all producers, means instead
of ends, making means instead of being ends.” (HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural
Theorist, op. cit., p. 148, tradução nossa).
11 “In industrial civilization, the producer is distinguished from the owner of the means of production,
and it is the latter who appropriates the products for himself: consequently, it is he who, in modern
society, is the function of the products; it is he – and not the producer – who founds social
homogeneity.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno
1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
8
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Bataille explicita ainda mais a produção da homogeneidade social no
capitalismo: de acordo com ele, a parte homogênea da sociedade é formada pelos
donos dos meios de produção e por aqueles que tem o dinheiro para a manutenção
ou compra deles. É precisamente neste setor da sociedade em que ocorre a redução
do ser humano à função, em um primeiro momento. Posteriormente, tal redução se
estende para a classe média, no entanto, os trabalhadores encontram-se irreduzíveis
à homogeneidade. Mais precisamente, os trabalhadores são integrados enquanto
fazem seus trabalhos, porém, assim que estão sem exercer sua profissão, eles são
excluídos: “eles [os trabalhadores] estão integrados na homogeneidade psicológica
em termos de seu comportamento no trabalho, mas não geralmente enquanto
homens.”12
Pode se fazer a seguinte pergunta: como a homogeneidade fica assegurada,
isto é, protegida? Pois como o próprio Bataille afirma, “Como regra, homogeneidade
social é uma forma precária, à mercê da violência e até mesmo da dissidência
interna.”13 A resposta para esta pergunta é o Estado: é ele quem protege e assegura o
predomínio da homogeneidade por meio ou da autoridade ou da adaptação,
excluindo assim todo elemento heterogêneo, independente do tipo. No entanto, o
Estado sempre recorre aos elementos de heterogeneidade imperativa para assegurar
sua segurança: “Para combater os elementos mais incompatíveis com ela, a sociedade
homogênea usa forças imperativas que flutuam livremente.” 14 Ou seja, até mesmo a
homogeneidade precisa da heterogeneidade pra se proteger. É essencial agora
expormos o conceito de heterogeneidade em Bataille.
3 Heterogeneidade
De acordo com Bataille, a heterogeneidade é produzida a partir das
contradições do desenvolvimento econômico: elementos antes pertencentes à

“they are integrated into the psychological homogeneity in terms of their behavior on the job, but
not generally as men.”( BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87,
inverno 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
13 “As a rule, social homogeneity is a precarious form, at the mercy of violence and even of internal
dissent.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979, p.
65, tradução nossa, grifos do autor).
14 “To combat the elements most incompatible with it, homogeneous society uses free-floating
imperative forces.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87,
inverno 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
12
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homogeneidade encontram-se dissociados desta existência, e, portanto, começam a
se aproximar das forças consideradas heterogêneas, e tornam-se indissociáveis delas:
Cada contradição que surge do desenvolvimento da vida econômica logo
encarrega uma dissociação tendencial da existência social homogênea […] Esta
fração da sociedade então afilia-se espontaneamente com as forças heterogêneas
previamente constituídas e tornam-se indistinguíveis delas.15

Podemos então perceber que algo heterogêneo na sociedade é algo que vai
diretamente contra a ideologia proposta pela sociedade homogênea – o heterogêneo
é caracterizado, por Bataille, como algo que se encontra motivado pela revolta. Paul
Hegarty assevera que esta revolta motivada pelas contradições do sistema econômico
fazem com que as classes populares desejem o fim do Estado: “A mistura de
privações (em termos de poder, economia, falta de comunidade, falta de sagrado)
leva as classes mais baixas, incluindo os trabalhadores, a desejarem a queda do
Estado.” 16 Bataille realça a indefinição da heterogeneidade, tendo em vista que a
ciência não consegue estudar ela, tendo em vista que a heterogeneidade é
incomensurável tanto num sentido social quanto num sentido científico: “o próprio
termo heterogêneo indica que aborda elementos que são impossíveis de assimilar.”17
No entanto, apesar desta incomensurabilidade do heterogêneo, Bataille dá
exemplos da heterogeneidade no dia a dia: o sagrado, aquilo que é resultante do
dispêndio improdutivo (incluindo desde lixo, partes de corpos, palavras, o
inconsciente e até mesmo formas sociais inassimiláveis como as multidões, as classes
aristocráticas, etc…), violência e excesso em geral. Porém, se há algo que fica claro da
realidade heterogênea é que ela tem a força de poder chocar e causar reações
variadas de alta intensidade.
Pode se reparar que existe um certo dualismo presente na heterogeneidade.
Ao mesmo tempo em que ela abarca conceitos valorizados na sociedade como por
“Every contradiction arising from the development of economic life thus entails a tendential
dissociation of homogeneous social existence. […] This fraction of society then spontaneously
affiliates itself with the previously constituted heterogeneous forces and becomes indistinguishable
from them.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979,
p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
16 “The combination of deprivations (in terms of power, economics, lack of community, lack of the
sacred) leads the lower classes, including the workers, to desire the downfall of the State.” (HEGARTY,
P. Georges Bataille: Core Cultural Theorist, op. cit., p. 149, tradução nossa.)
17 “The very term heterogeneous indicates that it concerns elements which are impossible to
assimilate.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979,
p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
15
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exemplo o sagrado, ela também contém coisas que a sociedade considera como
vulgar, como é o caso do erotismo. Como podemos resolver este impasse?
Para melhor resolver esta tensão, Bataille importa uma distinção difundida na
antropologia quando se trata do sagrado: há duas classes de heterogeneidade
opostas, a pura (também chamada de imperativa) e a impura. Bataille cita exemplo
desta diferenciação nas religiões primitivas, em que, por exemplo, ao mesmo tempo
em que o sangue menstrual era considerado sagrado ele também era impuro ao
toque. “A noção da dualidade de formas sagradas é um dos achados conclusivos da
antropologia social: estas formas devem se distribuir entre duas classes opostas:
pura e impura.”18
A heterogeneidade pura incarna aquilo que historicamente é definido por puro
e nobre: glória, sagrado, honra e dever, por exemplo; ao passo que a heterogeneidade
impura está simbolizada naquilo que a sociedade considera e considerou como
impuro: a violência, a loucura, o erotismo, etc… Agora, ao transportarmos tais
conceitos ao nível da política concreta, a heterogeneidade pura/imperativa combina
com a figura de um rei soberano, que justifica sua autoridade social por meio da
doutrina do direito divino, enquanto que os seus servos simbolizam aquilo que é
dado como impuro pela sociedade.19 Ambos são, no final das contas, inassimiláveis à
homogeneidade: um rei é uma categoria pré-capitalista, e conforme afirmamos
anteriormente trabalhadores só são assimilados enquanto exercem seu trabalho.
Bataille exemplifica essa diferença ao ecoar a dialética senhor-escravo hegeliana,
constatando que a figura do escravo é associada à sujeira, e a atuação do senhor é
caracterizada por querer limpar toda impureza, porém, Bataille acentua isso, ambos
estão na heterogeneidade:
a heterogeneidade do senhor não é menos oposta àquela do escravo. Se a
natureza heterogênea do escravo é como àquela da sujeira da qual sua situação
material condena ele a viver, aquela do senhor é formada por um ato excluindo
toda a sujeira: um ato puro em direção, mas sádico em forma.20
“The notion of theduality of sacred forms is one of the conclusive findings of social anthropology:
these forms must be distributed among two opposing classes: pure and impure.” (BATAILLE, G. “The
Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do
autor).
19 É importante deixar claro que ao usarmos termos como “puro”, “impuro” não está sendo feito um
juízo de valor, usamos tais termos pois foram assim que tais termos foram simbolizados
historicamente pela sociedade.
20 “the heterogeneity of themaster is no less opposed to that of the slave. If the heterogeneous nature
of the slave is akin to that of the filth to which his material situation condemns him to live, that of the
master is formed by an act excluding all filth: an act pure in direction but sadistic in form.”
18
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No entanto, apesar da heterogeneidade contrariar a homogeneidade, esta
precisa daquela mais do que qualquer coisa: segundo o autor, a sociedade
homogênea não consegue ter uma razão de existência independente, e por isso que
ela depende das forças heterogêneas imperativas, para remover “a sujeira
ameaçadora da ordem”, da mesma forma em que o senhor se alia com qualquer
formação para poder continuar ter seus servos em estado de miséria:
A inabilidade da sociedade homogênea encontrar em si mesma uma razão para
ser e agir é o que a faz tão dependente das forças imperativas, assim como a
hostilidade sádica dos soberanos para a população é o que os alia com qualquer
formação que busca manter os últimos em um estado de opressão.21

Portanto, se a sociedade homogênea é dependente da heterogeneidade,
podemos afirmar que a proposta de Bataille com estes conceitos foi mostrar que
aquilo que se mostra como normalidade depende daquilo que é tido como anormal e
excessivo. Agora pretendemos estender a subversão de Bataille ao campo econômico,
conforme o que ele teorizara no escrito A Noção de Dispêndio.
4 A estrutura econômica da sociedade: a importância do dispêndio
Bataille almeja mostrar no texto A Noção de Dispêndio como o dispêndio é a
base da economia, e não a produção conforme o que é tido como axioma pela ciência
econômica tradicional. O texto inicia com uma crítica a um conceito de suma
importância para a teoria econômica, a saber, o conceito de utilidade. Segundo
Bataille, um debate que depende do conceito de utilidade para asserir seu conteúdo é
um debate falso, pelo motivo de que tal conceito sempre escapa a uma definição
exata. Pode se fazer a seguinte pergunta num debate “O que é útil para os seres
humanos?” e então tentar definir uma resposta. Porém, Bataille aponta que a
resposta sempre recorrerá a um conceito transcendental, como por exemplo honra e
dever, ou até mesmo recorrer ao nome de Deus:

(BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87, inverno 1979, p. 65,
tradução nossa, grifos do autor).
21 “The inability of homogeneous society to find in itself a reason for being and acting is what makes it
dependent upon imperative forces, just as the sadistic hostility of sovereigns towards the
impoverished population is what allies them with any formation seeking to maintain the latter in a
state of oppression.” (BATAILLE, G. “The Psychological Structure of Fascism”, op. cit., p. 64-87,
inverno 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor).
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Não existe, com efeito, qualquer meio correto, tendo em vista o conjunto mais ou
menos divergente das concepções atuais, que permita definir o que é útil aos
homens. Essa lacuna é suficientemente indicada pelo fato de que é constantemente
necessário recorrer do modo mais injustificável, a princípios que se procura situar
para além do útil e do prazer.22

Bataille relembra-nos de sua tese acerca da exclusão do heterogêneo pela
homogeneidade ao afirmar que o dispêndio improdutivo, que, conforme ele mostra,
sempre esteve presente nas sociedades, é excluído pelo simples fato de não ser
racional, nas palavras do francês: “é triste dizer que a humanidade consciente
permaneceu menor: ela se reconhece o direito de adquirir, de conservar ou de
consumir racionalmente, mas exclui, em princípio, o dispêndio improdutivo.” 23
Bataille exemplifica melhor o que ele quer dizer por dispêndio improdutivo ao
distinguir entre duas categorias de consumo: o produtivo e o improdutivo (também
chamado de princípio de perda). O consumo produtivo é redutível, e faz parte da
cadeia econômica, ao passo que o improdutivo é excluído dessa cadeia e se encontra
em estado irredutível, pois ele tem como fim a si mesmo, e não uma outra atividade
produtiva – podemos dizer que esse consumo produtivo é homogêneo, ao passo que
o outro é heterogêneo:
A atividade humana não é inteiramente redutível a processos de reprodução e de
conservação, e o consumo deve ser dividido em duas partes distintas. A primeira,
redutível, é representada pelo uso do mínimo necessário, para os indivíduos de
uma dada sociedade, à conservação da vida e ao prosseguimento da atividade
produtiva: trata-se, portanto, simplesmente da condição fundamental desta
última. A segunda parte é representada pelos dispêndios ditos improdutivos: o
luxo, os enterros, as guerras, os cultos, as construções de monumentos
suntuários, os jogos, os espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa (isto é,
desviada da finalidade genial) representam atividades que, pelo menos nas
condições primitivas, têm em si mesmas seu fim.24

Como podemos ver acima, Bataille lista alguns exemplos deste fenômeno,
desde cultos religiosos, jogos de azar, as artes, e a atividade sexual sem fins
reprodutivos. A predominância de tais dispêndios na sociedade ocidental seria a
prova, para Bataille, de que o dispêndio é uma força motora na sociedade desde os
tempos pré-capitalistas. Peguemos o caso das joias, mais precisamente dos
diamantes: eles não têm nenhum uso verdadeiro, o seu único fim é decorativo, e
BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”. Trad. Júlio Castañon
Guimarães. 2 ed. rev., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 19.
23 Ibidem, p. 20, grifos do autor.
24 Ibidem, p. 21.
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mesmo assim tais objetos são extremamente valorosos. Benjamin Noys assere que o
princípio de perda está presente na sociedade por mais que ela tente exclui-lo, vivo
de forma que lembra os grandes dispêndios de tempos passados:
Dispêndio improdutivo é o princípio da perda que é excluído pela sociedade
moderna mas que ainda vive dentro dela, revelado nos traços e remanescências
dos grandes exercícios de dispêndio das sociedades passadas e ‘primitivas’.
Bataille dá um número de exemplos da sobrevivência dos processos de dispêndio
suntuário, como no caso da fascinação contínua que temos por joias. Estes itens
funcionalmente inúteis, exceto para decoração, levam a dispêndios maciços tanto
em sua descoberta da terra quanto em sua venda. Para Bataille eles têm o
significado inconsciente profundo de ‘matéria amaldiçoada que flui de uma
ferida’. Joias, especialmente os grandes diamantes, são frequentemente
rumorados de serem amaldiçoados ou de possuírem um poder maligno para
excitar ganância e violência.25

Para Bataille poder traçar esta continuidade presente nas sociedades tribais
até nossos tempos, ele vai fazer uso dos estudos de Marcel Mauss acerca das tribos
norte-americanas. Bataille não fará isso por motivos românticos para pintar tais
sociedades como utopias lideradas pelos nobres selvagens, e sim para refutar a noção
difundida de que o capitalismo é um sistema econômico presente na “natureza do
homem”, conforme afirma Noys:
A virada de Bataille para as sociedades ‘primitivas’ não é uma projeção romântica
do ‘nobre selvagem’ que exemplifica o dispêndio improdutivo, mas um ato do que
Goux chama de ‘decentralização etnológica’. Por retornar para uma possibilidade
diferente de economia, Bataille desloca nossa tendência de projetar o capitalismo
como o modelo eterno de economia.26

“Unproductive expenditure is the principle of loss which is mexcluded by modern society but which
still lives on within it, revealed in the traces and remnants of the great exercises of expenditure of the
past and of ‘primitive’ societies. Bataille gives a number of examples of the survival of processes of
sumptuary expenditure, for instance in the continuing fascination we have with jewels. These
functionally useless items, except for decoration, lead to massive expenditures both in their recovery
from the earth and in their sale. For Bataille they have the profound unconscious meaning of ‘cursed
matter that flows from a wound’ (VE, 119; BR, 170). Jewels, especially the great diamonds, are often
rumoured to be cursed or possessed of a malign power to excite greed and violence.” (NOYS, B.
Georges Bataille: A Critical Introduction. Sterling, Virginia: Pluto Press, 2000, p. 107, tradução
nossa.)
26 “Bataille’s turn to ‘primitive’ societies is not a romantic projection of the ‘noble savage’ who
exemplifies unproductive expenditure but an act of what Goux calls ‘ethnological decentring’ (CR,
196). By returning to a different possibility of economy Bataille dislodges our tendency to project
capitalism as the eternal model of economy.” (NOYS, B. Georges Bataille: A Critical Introduction. op.
cit., p. 107, tradução nossa).
25
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A tese de Bataille acerca do predomínio do dispêndio é fortemente inspirada
pela experiência do potlatch 27 relatada por Marcel Mauss. De acordo com Paul
Hegarty, o objetivo de Mauss com seus relatos é demonstrar que a forma ocidental de
pensar a economia como algo descolado do social é uma forma de pensar muito
limitada, tanto num sentido histórico quanto geográfico; a intenção de Mauss seria
mostrar que existiam sociedades em que a esfera econômica não é separada da social:
“Ele [Mauss] busca construir um modelo do ‘fenômeno social total’ (1), onde a troca
econômica é somente uma parte da troca social como um todo, tal que ela é
inseparável da troca social (2)”.28 Para Bataille é necessário analisar o potlatch pois
para as sociedades primitivas, a troca não tinha como objetivo o acúmulo ou um
ganho instantâneo, e sim para uma destruição daquilo que foi cedido; aqui Bataille
critica a noção de escambo como forma econômica predominante destes povos:
A economia clássica imaginou que a troca primitiva se produzia sob a forma de
escambo: ela não tinha, com efeito, razão alguma para supor que um meio de
aquisição como a troca tivesse podido ter como origem não a necessidade de
adquirir que atualmente ela satisfaz, mas a necessidade contrária de destruição e
de perda.29

O que seria o potlatch para Mauss? Em suma, seria uma “prestação social de
tipo agonístico” entre tribos norte-americanas rivais, segundo a seguinte formulação
apresentada pelo antropólogo: “Há prestação total no sentido de que é claramente o
clã inteiro que contrata por todos, por tudo o que ele possui e por tudo o que ele faz,
mediante seu chefe. Mas essa prestação adquire, da parte do chefe, um caráter
agonístico muito marcado.”30 A troca era, no seu núcleo, uma competição entre tribos
rivais para decidir qual conseguia gastar mais recursos que a outra tribo. Quando um
potlatch era feito, vinha junto com ele a obrigatoriedade de retribuir o gasto num
escopo cada vez mais largo de acordo com as observações de Mauss. Tal
necessariedade existira por causa de um suposto vínculo de natureza espiritual entre
o doador e o donatário:

“Potlatch quer dizer essencialmente ‘nutrir’, ‘consumir’”. (MAUSS, M. “Ensaio sobre a Dádiva”.
Trad. PauloNeves. In: CASTRO, C (org.). Textos Básicos de Antropologia: Cem Anos de Tradição. 1
ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p. 86.)
28 “He seeks to construct a model of the 'total social phenomenon' (1), wherein economic exchange is
only one part of social exchange as a whole, such that it is inseparable from social exchange (2).”
(HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural Theorist, op. cit., p. 35, tradução nossa.)
29 BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 24.
30 MAUSS, M. “Ensaio sobre a Dádiva”, op. cit., p. 86.
27
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Recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar receber, equivale a
declarar guerra; é recusar aliança e a comunhão. A seguir, dá-se porque se é
forçado a isso, porque o donatário tem uma espécie de direito de propriedade
sobre tudo o que pertence ao doador. Essa propriedade se exprime e se concebe
como um vínculo espiritual.31

Isto pode ser transposto à sociedade contemporânea atual, de acordo com o
pensamento de Bataille. Quantas pessoas não gastam mais do que podem só porque
um terceiro ostenta mais do que ela? Podemos nos sentir menores em relação aos
outros que aparentam ter mais coisas, e portanto iríamos responder com usura –
aquele que não responde ao chamado do potlatch é tido como fraco e inferior. Isto
vale para o potlatch e para o fenômeno da ostentação contemporânea, nas palavras
de Bataille:
O valor de troca da dádiva resulta do fato de que o donatário, para apagar a
humilhação e rebater o desafio, deve satisfazer à obrigação – contratada por ele
quando da aceitação – de responder posteriormente por uma dádiva maior, ou
seja, de retribuir com usura.32

O potlatch é contrário ao princípio de acúmulo econômico, pois todo o ganho
que um potlatch pode dar é meramente consequência; o objetivo do potlatch é a
perda, isto é, o dispêndio monumental de riquezas para desafiar um terceiro. O
potlatch não precisa ser dádiva, ele pode ser também meramente destruição da
riqueza de forma espetacular: “Contudo, a dádiva não é a única forma do potlatch; é
também possível desafiar rivais por meio de destruições espetaculares de riqueza.”33
O potlatch é irredutível a uma dialética de acumulação, aponta Benjamin Noys, pois
o início deste fenômeno é sempre o princípio de perda e, conforme demonstramos
anteriormente, toda acumulação neste fenômeno é consequência pura, e não
finalidade. O potlatch tem como objetivo a destruição de riquezas, no entanto, isto
pode muito bem acarretar uma autodestruição irreparável: pode-se destruir uma
tribo toda, inclusive seus habitantes, somente para tentar vencer uma disputa. O
caminho pode levar ou à glória e vitória, ou à destruição total:

MAUSS, M. “Ensaio sobre a Dádiva”, op. cit., p. 91.
BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 25.
33 BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 25.
31
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Bataille resiste a esta leitura por acentuar que a perda vem primeiro e é primária
ao processo sendo seu gatilho. Ele também realça que este domínio social
pautado na perda, a doação de riqueza, resiste a acumulação de poder econômico
absoluto acima dos outros e sua destituição. Finalmente, Bataille está interessado
em como este processo pode sempre sair do controle e levar à destruição em
massa, como quando uma tribo destrói seu vilarejo inteiro para colocar seu rival
em dívida inescapável. Não importa o quanto o potlatch pode levar à acumulação
de status e riquezas, ele sempre é inabitado pelo fantasma da perda absoluta.34

A perda está no centro de todo sistema econômico, por mais que queiram
negar isso. Podemos viver dentro de uma sociedade capitalista de mercado, mas isso
não quer dizer que as formas de dispêndio improdutivo perderam-se completamente
na história, muito pelo contrário: ainda existem tais fenômenos dispendiosos, porém
eles excluem grande parte da sociedade. Em outras palavras, por vivermos numa
sociedade burguesa, são os burgueses que ditam as formas de dispêndio socialmente
aceitas, e conforme Bataille demonstra, uma diferença clara da burguesia para a
aristocracia monárquica é o fato daqueles dispenderem discretamente só entre
quatro paredes, isto é, apenas para sua própria classe, excluindo assim o
proletariado: “Ela [a burguesia] se distinguiu da aristocracia pelo fato de só ter
consentido em despender para si, no interior dela mesma, isto é, dissimulando seus
dispêndios, na medida do possível, aos olhos das outras classes.” 35 Hegarty afirma
que isso demonstra como a economia capitalista funciona por meio da expulsão
daquilo que é tido por impuro, e lucra com essa expulsão, apesar da ameça de uma
revolução:
A condição miserável da classe trabalhadora se torna a maior ameaça para o
estável reino produtivista recém estabelecido […] e fica claro que uma economia
(a restrita) na realidade existe graças à expulsão da outra (gasto, perda,
dispêndio) e agora ela pode lucrar com essa expulsão.36

“Bataille resists this reading by stressing that loss comes first and is primary to the process as its
trigger. He also stresses that this social dominance based on loss, the giving away of wealth, resists the
accumulation of absolute economic power over others and their destitution. Finally, Bataille is
interested in how this process can always go out of control and lead to mass destruction, as when a
tribe destroys its entire village to place its rival in an inescapable debt to it. No matter how much the
potlatch can lead to the accumulation of status and wealth it is always inhabited by the ghost of
absolute loss.” (NOYS, B. Georges Bataille: A Critical Introduction. op. cit., p. 108, tradução nossa .)
35 BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 28, grifos do
34

autor.

“The miserable condition of the working class becomes the biggest threat to the newly stable
productivist realm […] and it becomes clear that one economy (the restricted one) actually exists
thanks to its expulsion of the other (waste, loss, expenditure) and that it can now profit from this
expulsion.” (HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural Theorist, op. cit., p. 38-39, tradução
nossa).
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Bataille filosofa acerca da questão da luta de classes. Segundo ele, a atividade
dos trabalhadores é trabalhar para adquirir sua subsistência e poderem viver,
enquanto que a atividade econômica dos burgueses tem como finalidade degradar o
proletariado e fazerem sua existência a mais humilhante possível: é a homogeneidade
excluindo aquilo que há de heterogêneo.
O fim da atividade operária é produzir para viver, mas o da atividade patronal
é produzir para destinar os produtores operários a uma horrível degradação:
pois não existe qualquer disjunção possível entre a qualificação procurada nos
modos de dispêndio próprios do patrão, que tendem a elevá-lo bem acima da
baixeza humana, e a própria baixeza da qual essa qualificação é função.37

Entretanto, a classe detentora dos meios de produção tem noção da chance de
ocorrerem revoltas, greves, manifestações, e, para impedir que isso aconteça, é criado
um Estado de bem-estar social38, e ocorre maior integração dos trabalhadores na
economia, conforme fala Hegarty: “a classe burguesa percebe que ela tem que
neutralizar a ameaça representada pelo seu oposto, a classe trabalhadora, e
essencialmente sua estratégia é inventar o Estado intervencionista e incorporar ainda
mais os trabalhadores.”39 Podemos dizer, nos termos de Bataille, que o dispêndio da
burguesia serve para abjetar o operariado, para depois atenuar essa ferida, sem
mudar a estrutura. A sociedade homogênea busca sempre excluir o que não pode ser
incluso, de acordo com Bataille:
Mas essas escapatórias, cuja importância aliás é estritamente limitada, em nada
modificam a divisão fundamental das classes de homens em nobres e ignóbeis. O
jogo cruel da vida social não varia através dos diversos países civilizados em que
o esplendor insultante dos ricos perde e degrada a natureza humana da classe
inferior.40

BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 29, grifos do
autor.
38 Lembremos que Bataille escreve este estudo em 1933, ou seja, logo após a Depressão de 1929 e a
difusão do keynesianismo, quando muitos dos países afetados viram-se forçados a serem mais
intervencionistas na economia.
39 “the bourgeois class realizes that it has to neutralize the threat posed by its other, the working class,
and essentially, its strategy is to invent the interventionist state and incorporate the workers still
further.” (HEGARTY, P. Georges Bataille: Core Cultural Theorist. Londres: Sage Publications, 2000,
p. 39, tradução nossa.)
40 BATAILLE, G. A Parte Maldita, precedida de “A Noção de Dispêndio”, op. cit., p. 30.
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Considerações finais
No nosso trabalho seguimos o seguinte trajeto: primeiramente falamos acerca
do conceito de homogeneidade na obra de Bataille, e depois fizemos uma
contraposição entre este tema com a heterogeneidade. A sociedade homogênea é uma
sociedade que privilegia o que é comensurável e que é pautada por regras, o
predomínio da produtividade em tais sociedades é sua marca, além dos conceitos
como utilidade, acumulação e escassez. A heterogeneidade, no entanto, é excluída do
lado homogêneo pelo fato de ser incomensurável, e abarcar conceitos que estão
diretamente opostos aos da homogeneidade. Divide-se em dois lados a
heterogeneidade. Primeiramente aquela “pura”/“imperativa” que contém conceitos
tidos historicamente como puros, como honra, glória, sagrado, etc.. De um outro lado
temos a heterogeneidade “impura” que é tudo aquilo tido por sujo na sociedade: a
violência, a loucura, o erotismo. A homogeneidade não consegue auto-justificar sua
existência, e para isso depende de valores oriundos da heterogeneidade pura. Tais
forças imperativas também são utilizadas para reprimir o que é tido como impuro na
civilização. Ao fazer isso Bataille demonstra como a homogeneidade, em última
instância, depende da heterogeneidade para poder funcionar. Seria possível
comparar esta argumentação com os estudos do conceito de Estado de Exceção
realizado por Giorgio Agamben, em que sua preocupação está em mostrar como os
Estados liberais contemporâneos contêm, em suas constituições, a possibilidade de
descambar a um autoritarismo evidente.
Ao demonstrar que a estrutura psicológica da sociedade é assim, nós
demonstramos como Bataille argumenta que o mesmo pode se dizer no âmbito da
economia: a produção é subordinada ao dispêndio, e isso é aparente pelos nossos
costumes luxuosos: cerimônias religiosas, joias valiosas, as artes em geral, a guerra e
atividade sexual desviada da sua função reprodutiva entre outros exemplos. Isso é
presente nas sociedades humanas tribais, conforme vimos no estudo de Marcel
Mauss sobre a instituição do potlatch, cujo princípio era a perda de riquezas com o
intuito de vencer o desafio de uma outra tribo. A acumulação não estava nos planos
da tribo que se engajava em tal fenômeno. A sorte era lançada: ou se vencia a disputa
e consagrava-se campeão ou perdia-se tudo e era tido como perdedor. A perda está
no centro da economia das sociedades, no entanto ela é regida pela classe dominante.
Bataille aponta que a burguesia, ao contrário da aristocracia pré-capitalista, não
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dispende de forma espetacular, e sim discretamente, de modo para excluir os outros
setores da sociedade, apenas para abjetar os trabalhadores, da mesma forma em que
a homogeneidade oprime o heterogêneo.
Podemos constatar, a partir da construção de argumentos realizada por nós,
que o pensamento psico-econômico de Bataille no início de sua carreira é
caracterizado por uma tentativa de reivindicar aquilo que é tido por baixo na
sociedade contemporânea. Podemos notar um forte engajamento político em ambos
os textos analisados aqui, bem como uma leitura heterodoxa do marxismo. De fato,
Bataille finaliza o texto A Estrutura Psicológica do Fascismo afirmando que a luta
política não é entre fascismo versus comunismo, e sim “formas imperativas radicais
contra a subversão profunda que continua a buscar a emancipação da vida
humana.”41 Hegarty afirma que, para Bataille, a luta antifascista deve ser travada por
movimentos orgânicos, e não pelas formas leninistas típicas do século XX: “Fascismo
veio dos problemas das sociedades liberais […] mas precisa ser combatido por
‘movimentos orgânicos’, e não por concepções comunistas datadas do Partido
liderando a classe trabalhadora industrial, liderando todos os outros.”42
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