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Nos propomos neste texto a considerar, a partir de uma compreensão fundamental 

da teoria dos afetos de Spinoza e de alguns pontos da teoria psicanalítica de Winnicott, com 

o apoio ainda da crítica nietzschiana à cultura, alguns aspectos imaginários e geradores de 

afetos passivos presentes na contemporaneidade. O primeiro deles diz respeito à religião. 

Evidentemente, a crença religiosa não é específica dos tempos atuais, porém, ela continua 

vigendo com toda a força, embora criticada de forma socialmente mais hegemônica desde o 

início da modernidade. O segundo objeto de nossa análise será a biotecnologia médica, os 

medicamentos e em particular os psicofármacos, no que constituem objetos de consumo e 

de propaganda, herdeiros ainda do projeto moderno de uma ciência triunfal. Tanto a religião 

quanto os fármacos se apresentam em nossos dias como soluções mágicas e milagrosas 

aos males individuais, supostamente capazes de desfazer angústias sem desemaranhar 

suas causas. Como veremos, estas soluções mascaram a origem afetiva interna e inter-

relacional das dificuldades psíquicas encontradas por todo ser humano – portanto por cada 

um de nós – em sua inserção no ambiente onde vive e que o constitui.  

 

Os afetos 

 

Spinoza, filósofo do século XVII, holandês de origem portuguesa, classificara, em 

sua Ética, nossos afetos em ativos e passivos (SPINOZA, 1988: parte III, def. 1 a 3). Um 

afeto, diz ele, é uma afecção do corpo e sua idéia (Idem), isto é, um sentimento visto no 

entanto como dizendo respeito concomitantemente a nosso corpo e a nossa mente. Quando 

um afeto resulta de nossa natureza, isto é, quando somos “causa adequada” – causa cujo 

efeito (no caso o afeto) somente pode ser concebido por ela –, define Spinoza, estamos 

agindo, e o afeto em questão é, por conseguinte, um afeto ativo, ou uma ação. Quando 

somos “causa inadequada” ou parcial do afeto, estamos padecendo, e o afeto em questão é 
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um afeto passivo, ou paixão. “A força e o crescimento de uma paixão”, escreve, “assim 

como sua perseverança em existir, não se definem pela potência pela qual nos esforçamos 

em perseverar na existência, mas pela potência de uma causa exterior, comparada à nossa 

potência.” (SPINOZA, 1988: parte IV, prop. 5) Em outras palavras, a perseverança de um 

afeto passivo em nós não é determinada por nossa potência, mas por nossa relativa 

impotência diante da força impositiva ou persuasiva de uma causa externa. Um afeto 

passivo é assim um afeto – que tem efeito sobre nosso corpo e nossa mente portanto – cuja 

causa é inadequada a nós, isto é, do qual nós somos causa apenas parcial. Isso porque 

somos sempre de algum modo causa do que sentimos, no sentido de que a causa externa, 

para que tenha efeito em nós, deve ter algum eco, fazer algum sentido para nós, ainda que 

parcial e confusamente. Esse efeito passivo, esta aceitação de uma causa externa, 

inadequada, é, digamos, permitido por nós pelo fato de que, quando desejável por outras 

pessoas, o julgamos um bem, ou pelo fato de que, como explica Spinoza (1988, parte III, 

prop.39, esc.), buscamos o que julgamos ser um mal menor a fim de evitar um mal maior 

cuja possibilidade supomos como iminente. Ou seja, nos afetamos passivamente porque 

desejamos o que os outros desejam, ou bem supondo que o objeto em questão será bom 

para nós também, ou bem desejando tal objeto pelo prazer reativo de tê-lo conquistado 

enquanto outros não o conseguiram. E também quando acreditamos que embora a causa 

externa nos seja prejudicial, aceitá-la estaria evitando um mal maior, no lugar do qual estaria 

aquela causa, como um mal menor. O que há em comum nestes três motivos de aceitação 

de causas externas – acreditar que o desejo do outro é bom para nós, tirar prazer de uma 

competição com o outro, e acreditar que se trata de um mal menor – é o fato de que em 

todos três, psicanaliticamente falando, trata-se de obter ganhos secundários, 

compensatórios ou substitutivos. Ganhos ou prazeres que estão no lugar do que Spinoza 

chama de uma “satisfação de si” (acquiescentia in se ipso) obtida quando nos afetamos 

ativamente, sendo causa adequada de nossos afetos.  

Nos afetarmos ativamente, ou sermos causa adequada de nossos afetos, não quer 

dizer que não estamos interagindo com o ambiente, mas sim que estamos sendo capazes 

de transformar o que nos chega à nossa maneira. Um afeto ativo é portanto aquele cujas 

causas conhecemos e compreendemos. Assim, um afeto passivo pode ser transmutado em 

ativo quando compreendemos suas causas, de modo que esta compreensão constitui na 

verdade uma reapropriação do afeto, dele retirando explicações imaginárias que nos 

dávamos para amenizar a confusão que ele provocava.  

 

A religião 
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Como se sabe, Freud (1994a) considerava a religião uma ilusão no sentido de que 

ela se colocaria no lugar de um Pai protetor, benevolente e ameaçador, fazendo com que os 

homens tornassem seu desamparo tolerável, o que teria um efeito maléfico pois os levaria a 

desacreditar nos poderes da cultura em resolver os problemas humanos, levando os 

homens assim ao comodismo e à inação, e até mesmo, escreve Freud, a uma atrofia da 

inteligência. Como um ópio que entorpeceria o homem e o faria aceitar suas neuroses, ao 

invés de tentar resolvê-las.  

Antes de Freud, Nietzsche e, muito antes deles, Spinoza foram também severos 

críticos da religião. Nietzsche critica a religião por seu caráter moral e ressentido, por sua 

doutrina contrária à realidade da natureza humana e depreciadora da vida em geral. Já em 

1878, por exemplo, no terceiro livro de Humano, demasiado humano, denominado ‘A vida 

religiosa’, Nietzsche denuncia que o homem religioso acredita em um “inimigo interno” a fim 

de tornar a vida mais suportável, produzindo-o enquanto tal e cultivando-o: sua 

sensualidade, sua vaidade, seu desejo de honras e dominação. “Sabe-se que a imaginação 

sensual é moderada, e mesmo quase suprimida, pela regularidade das relações sexuais; e 

que ao contrário, a abstinência ou a irregularidade destas relações a desencadeiam e a 

excitam. A imaginação de muitos santos cristãos era obscena a um ponto extraordinário; 

graças à teoria segundo a qual os apetites eram verdadeiros demônios (...) eles não se 

sentiam mais responsáveis por eles.” (NIETZSCHE, 1993a: §141) Lhes era preciso, 

descreve Nietzsche, “para povoar a solidão e o deserto espiritual de suas vidas, um inimigo 

sempre vivo”, invencível pois que oriundo da natureza humana, de modo que combatê-lo 

lhes fazia aparecer para os outros como seres louváveis e sobrenaturais, e fazia com que 

todos se sentissem maus, quando estavam apenas sendo, de modo que ao invés de 

aprender a lidar bem com seus afetos e com suas dificuldades, o homem simplesmente se 

identificava com o que então lhe parecia um defeito, uma vilania, uma fraqueza moral, uma 

dívida. “É este o procedimento da religião e destes metafísicos que pretendem que o 

homem seja mau e pecador por natureza, tornando-lhe a natureza suspeita e tornando-o 

assim pior: pois ele acaba por perceber a si próprio como mau, visto que lhe é impossível 

despir-se de sua vestimenta da natureza”. Deste modo, prossegue, o homem se sente tão 

“oprimido por um tal fardo de pecados, que forças sobrenaturais parecem necessárias para 

retirar-lhe este fardo: e assim se produz esta necessidade de redenção (...), que responde a 

um estado de pecado, de modo algum natural, mas adquirido pela educação”, pela moral. “A 

intenção não é que ele se torne mais moral, mas que ele se sinta o mais pecador possível” 

(Idem), para que a moral se lhe pareça mais e mais necessária (assim como, aliás, algumas 

psicanálises fazem com seus pacientes ao cultivar-lhes as angústias, ao invés de contribuir 

para dissolvê-las).  
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Diversas são as passagens em que Nietzsche desenvolve sua crítica à religião. No 

terceiro livro de Para além de bem e mal, intitulado “O ser religioso”, afirma que “a religião e 

a significação religiosa da vida (...) reconfortam, tiram partido do sofrimento, e chegam a 

santificá-lo e a justificá-lo” (1993b: §61), “elas dão razão a todos aqueles que sofrem da vida 

como de uma doença, e gostariam de apresentar como falso todo sentimento outro da vida 

e torná-lo impossível” (1993b: §62), cultivando um “ódio contra a terra” em nome de um 

além, pregando que se deve “renunciar ao mundo, castigar seus sentidos”, a fim de “aceder 

a uma humanidade superior”.  

A crítica que faz Spinoza à religião é também extensa, e toma a forma de uma 

crítica à superstição. No Apêndice da parte I de sua Ética, Spinoza (1988) mostra que os 

homens, pelo simples fato de tirar algum proveito das coisas da natureza, partilham do 

preconceito de que elas existem para lhes servir, que foram portanto criadas por Deus para 

atender ao homem, e que, por sua vez, Deus criara o homem para lhe prestar culto. 

Projetam assim em Deus a imagem de um déspota, vaidoso e mesquinho, que pune e 

premia, e a quem devem agradar e bajular, portanto, a fim de receber em troca sua 

proteção. “E, embora a experiência mostrasse cada dia por uma infinidade de exemplos que 

as vantagens e os inconvenientes acometem indistintamente tanto os devotos quanto os 

ímpios, os homens não se desfizeram desse preconceito”. Tudo o que não compreendemos, 

o que achamos injusto ou cruel, explicamos pela “vontade de Deus, este asilo da ignorância” 

(1988: parte I, apêndice).  

O que há em comum nas críticas spinozista, nietzschiana e freudiana à religião é o 

fato de que esta difundiria preconceitos e superstições. Spinoza e Nietzsche acrescentam a 

isso seu caráter moral: a superstição serve como meio de convencimento e imposição 

moral. Nietzsche enfatiza que a moral deprecia a vida; e analogamente, Spinoza observa 

que a crítica moral à natureza humana tal qual ela é, revela na verdade um ódio ao homem. 

Em suma, a religião consola os homens face a seus males e dores, porém o faz ao preço de 

renegar a existência e a vida, em prol de uma – platônica, observa Nietzsche – idealização 

do homem e do mundo, imagem inexistente e inalcançável. Isso fica mais claro quando a 

religião é pensada como, tal como Sócrates, preconizadora de uma vida melhor após a 

morte, valorizadora do sofrimento como sinônimo de virtude da alma, de desapego da carne, 

da matéria, do mundo, dos sentidos, valorizadora da abnegação e negação de si, do serviço 

e do sacrifício. Na contemporaneidade, contudo, a religião tem apresentado com freqüência 

uma característica nova em relação à crença religiosa de outros tempos: o fato de por vezes 

assumir uma proposta de não mais considerar a vida como lugar de sofrimento e expiação, 

mas de prazer e realização, como veremos mais adiante.  

Além disso, podemos também considerar o sentimento religioso 

independentemente das religiões instituídas. O próprio Nietzsche propõe, em O nascimento 
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da tragédia, que a arte trágica permite re-ligarmo-nos ao Uno-primordial, às forças vitais 

dionisíacas, como em um retorno ao ventre materno, reencontrando a pujança da vida 

mesmo em meio às dores da vida individuada, apolínea (1993c: §16 e §17), proporcionando 

assim um Amor fati, amor à vida e à existência, à efetividade da vida tal qual ela é, tal qual 

se dá. Spinoza, por sua vez, após criticar duramente o Deus antropomórfico criado à 

imagem e semelhança dos homens, define Deus como a Natureza, enquanto Substância 

única que nos constitui, a nós e a todas as coisas. Quando nos afetamos e agimos a partir 

de Deus e em consonância com ele, posto que dele somos modificações, nos afetamos e 

agimos em consonância conosco mesmos. Assim, o que Spinoza chama “amor intelectual 

de Deus” (1988: parte V) corresponde à compreensão afetiva, ao conhecimento intuitivo, de 

nosso pertencimento a esta mesma substância única que constitui diferencialmente todas as 

coisas. Este amor à univocidade do mundo nos preenche de felicidade, de afetos ativos. 

Amor ao real e por conseguinte à vida, amor originário oriundo de um conhecimento intuitivo 

de que somos apenas modificações desta mesma substância da qual todos os outros seres 

também são somente modificações, ou modos de ser. Freud, por sua vez (em Mal estar na 

cultura), também distingue a religião enquanto reconforto ilusório daquilo que seu amigo 

Romain Rolland considerava a verdadeira fonte da religiosidade, um “sentimento oceânico”, 

um sentimento inclusivo, sem separação entre o eu e o mundo, como um vínculo 

indissolúvel entre o indivíduo e o mundo, um sentimento de ser uno com o mundo, oriundo 

da relação do bebê com a mãe, que Freud chamara de “narcisismo ilimitado” (FREUD, 

1994b).  

Winnicott, psicanalista do século XX que criara o que podemos chamar de um novo 

paradigma para a psicanálise, desenvolve e redescobre esta relação do bebê com o 

ambiente, a partir da relação do bebê com a mãe, porém não mais como um narcisismo, 

mas como estruturante de uma base de confiança na relação com o mundo e portanto de 

confiança em si mesmo. É somente quando há este sentimento de acolhimento do ambiente 

a nossos gestos espontâneos, que, livres para ser e para agir com espontaneidade, 

aceitamos a sociedade e o mundo, pois lidamos com os objetos de forma criativa, 

reapropriando-nos das coisas e do mundo. O oposto disso ocorre quando o bebê, e depois a 

criança, o jovem, o adulto, sente o ambiente como ausente ou invasivo, de modo que deve, 

para sua sobrevivência, defender-se e calcular seus gestos, em detrimento de sua 

espontaneidade. Quando se desenvolve aquele sentimento inclusivo de comunhão com o 

ambiente e com a vida, pode-se transmitir a idéia de Deus, diz Winnicott, da sociedade ou 

da família da criança. Porém, se este sentimento não se desenvolvera, Deus se torna “na 

melhor das hipóteses um truque de pedagogo”, e na pior das hipóteses “uma peça de 

evidência para a criança” de que seus pais carecem de confiança em si mesmos e têm 

medo do desconhecido (WINNICOTT, 1983: p.88). Assim como Spinoza e como Nietzsche, 
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Winnicott também relembra o fato de que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. 

Acrescenta, contudo, que não somente o criou, como o cria: “o homem continua a criar e 

recriar Deus como um lugar para colocar o que é bom nele mesmo”, de modo a preservar o 

que o homem tem de bom, em uma instância independente de si mesmo e portanto 

protegida de sua destrutividade (1983: p.89). Se em sua experiência real da vida a criança 

não desenvolveu este sentimento de zelo para com o outro, que Winnicott chama de 

concern, este Deus ao invés de lhe significar a vida em geral como acolhedora malgrado as 

dificuldades que possam advir, passa a representar uma bondade idealizada que não existe 

no mundo, e a ocupar um lugar de perfeição ideal que deprecia a vida real. E mais do que 

isso, “ao negar ao indivíduo em desenvolvimento a criação do que quer que esteja ligado ao 

conceito de Deus”, “ficando a criança limitada a aceitar ou rejeitar esta entidade 

basicamente estranha a ela, o conceito importado de Deus”, assim como a religião, “esvazia 

o indivíduo de um importante aspecto da criatividade” (1983: p.90).  

Em resumo, é somente a partir de uma experiência originária de univocidade 

(coexistência de um sentimento de pertencimento e de individuação) com um ambiente 

favorável a seu desenvolvimento e à sua espontaneidade, que a criança poderá projetar 

uma idéia de Deus, como uma instância em aberto, livre para ser continuamente recriada, 

canalizando o sentimento de uma Vida acolhedora, de uma força vital inesgotável, tal como 

a entendem Spinoza e Nietzsche. O que menos importa é se a chamamos Deus ou não. 

Isso difere de um Deus pronto, criado à imagem e semelhança do homem, como um Pai 

idealizado e todo poderoso, correspondendo a uma doutrina específica e seus dogmas e 

crenças, como se existisse efetivamente, enquanto entidade antropomórfica.  

 

Solução mágica 

 

Voltemos à análise da contemporaneidade: mesmo a idéia de um Deus que quer a 

felicidade e o prazer dos homens se confunde ainda com um Deus antropomórfico, talvez 

não mais como tendo propriamente uma forma humana, mas como tendo, por exemplo, uma 

bondade humana. Um Deus que “deseja” o melhor para cada um de nós nesta vida, ainda 

confunde esta mensagem com: esta vida ainda está aquém do ideal, ainda é sofrimento. 

Não era mais para ser, mas ainda é, por contraste entre o ideal e o real.  

Em termos spinozistas, tal como os vimos no início da argumentação, o Deus 

externo – seja ele capaz de premiar e de punir, seja ele só bom – funciona para nossos 

afetos como uma causa externa, parcial pois que encontra em nós uma resposta, imaginária 

e confusa, a nossos medos e inseguranças. Por outro lado, Deus enquanto força ou 

substância vital que nos constitui, enquanto significando a vida em geral, ou o real como 

lugar acolhedor que inclui “tragicamente” (no sentido nietzschiano do termo) tanto prazer 
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quanto dor, isto é, enquanto o real no que este tem de bom e de ruim, – nesta concepção o 

que seja o divino pode ser vivenciado como causa interna, adequada, que nos leva à 

aprovação da vida e da existência, aumentando nossa potência, de agir, de ser, de pensar.  

E chegamos aqui a um ponto importante de nossas considerações. Se é verdade 

que este sentimento da univocidade nos traz força e potência, também é verdade que até 

mesmo esse Deus que se confunde com o real pode por vezes, para nosso psiquismo, 

acarretar um efeito ruim: quando acontece de ele substituir ou tornar negligenciável para nós 

a compreensão de nossos afetos. Mais precisamente: quando acontece de nos sentirmos 

mal, entristecidos, enfraquecidos, desvitalizados, enfermos física ou psiquicamente, o 

sentimento do apoio divino, por mais que seja reconfortante ou fortalecedor, seja esta 

divindade concebida como antropomórfica ou não, como energia humana, energia cósmica, 

ou simplesmente a vida ou o real, pode por vezes nos levar a negligenciar o fato de que, 

efetivamente, nossos afetos estão passivos naquele momento, que não estamos 

conseguindo sermos causa adequada de nós mesmos.  

O reconforto proporcionado pelo sentimento religioso, seja ele de que ordem for, 

não resolve as causas afetivas que nos levaram a reagir de maneira a nos enfraquecermos 

naquele dado momento da vida. As causas afetivas não são causadoras únicas ou muito 

menos diretas de nossas dificuldades psíquicas. Não se trata, como a psicanálise um dia 

parece ter acreditado, de uma causalidade “intra-psíquica” de sentimentos extra-psíquicos. 

O que ocorre é que nosso modo de nos afetar, nossos afetos tais quais se dão, nossa 

maneira de reagir afetivamente, influenciará o efeito de determinadas situações ambientais 

sobre nós. Certo, há casos em que nossos afetos estão a tal ponto confusos, ou que nossa 

relação arcaica com a mãe-ambiente fora de tal forma invasiva ou ausente (WINNICOTT, 

1983 e 1993b), que nossas relações com os objetos externos em grande parte será 

determinada por uma projeção de insatisfações internas, por deslocamento e condensação, 

como em um laboratório de expiação prática de nossas dificuldades iniciais. Em um caso ou 

em outro, isto é, seja no caso em que nos sentimos seguros e confiantes em relação à vida, 

seja no caso em que esta confiança no ambiente está comprometida, o sentimento religioso, 

seja este, por sua vez, mais ou menos saudável ou, ao contrário, mais ou menos 

desesperado, pode contribuir para que esqueçamos de entender nosso funcionamento 

afetivo, tanto em geral quanto em situações atuais e singulares da vida.  

É neste sentido que o sentimento religioso pode se tornar um no fim das contas 

cômodo expediente para o psiquismo, como uma maneira de colocar fora de si e da 

situação na qual estamos inseridos com nossas forças e dificuldades afetivas e psíquicas – 

no mundo dito ‘espiritual’, que seja no pecado ou no mau-olhado, pelos desígnios de Deus 

ou pelas conjunções cósmicas – a causa de nosso desconforto, atual ou de sempre. 

Assume assim a característica de uma solução mágica. Uma varinha de condão, uma vela, 
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um “trabalho”, uma reza, oração, mantra, pedido com fé, pensamento positivo, 

mentalização, devoção, favor a Deus ou aos deuses, bom comportamento, atenção aos 

dogmas ou ao culto – e como num passe de mágica esquecemos que se sentimos um afeto 

passivo, a causa externa que o está gerando, nos distanciando de nós mesmos, nos dando 

um sentimento de um self falso, irreal, vazio, só age sobre nós porque somos causa parcial 

deste sentimento, isto é, como vimos, porque nossa compreensão do mundo e de nós 

mesmos não está, na situação presente, sendo capaz de nos fazer ativos e potentes, e não 

estamos podendo criar e recriar suficientemente nosso ambiente – afetivo, relacional, 

familiar, profissional – à nossa maneira. Esquecemos nossa parte, os deslocamentos e 

condensações, projeções, que devem estar inconscientemente operando em nossas 

reações, nossas frustrações, concessões para além da conta, em nossa dificuldade em 

perceber o que queremos, em descobrir e sentir o que nos realiza e expande. Deixamos de 

lado nossas defesas inconscientes que operam para manter tudo como está, porém com um 

reconforto maior, analgesiados, temporariamente anestesiados, entretidos, acalmados.  

Por outro lado, a aceitação passiva de uma solução mágica é também a aceitação 

de uma causa externa, inadequada a nós, parcial. Parece aumentar nossa potência de agir, 

e efetivamente a aumenta relativamente ou transitivamente, porém a diminui de uma forma 

mais abrangente, e impede de compreendermos as causas internas, mais integrais, mais 

dependentes somente de nós, tanto de nossas dificuldades quanto de nossa maneira de 

melhor nos afetarmos diante das vicissitudes da vida, ou de nossa capacidade de melhor 

selecionarmos nossos encontros com pessoas, situações e ocasiões de aumento de nossa 

potência de agir. E se aceitamos uma causa externa, isso se deve certamente ao fato de 

que acreditamos, de forma mais ou menos inconsciente, que estamos tendo um mal menor 

no lugar de um mal maior que estaríamos evitando. Não se trata apenas ou exatamente de 

um comodismo; afinal todo comodismo envolve não apenas um lado de prazer como uma 

perda evidente de movimento, de dinamização, de expansão e de resolução de problemas. 

O comodismo não se justifica pelo pouco de prazer que traz; ele somente se justifica 

psiquicamente pelo que, na fantasia daquele que se acomoda, evita, poupa, protege. E ele 

protege, ou parece proteger, do risco de um mal maior, que seria o fracasso, o insucesso na 

empreitada de se mudar algo já afinal de contas familiar, o medo de que o novo seja pior 

que o já conhecido, que se perca o pouco que se tem e nada se ganhe no lugar, ou nada 

que compense a perda. Afinal um tempo presente sem criação e sem conquistas, é também 

um tempo sob controle, seguro. O preço do imobilismo, contudo, pode ser o da estagnação 

de nossa mais própria capacidade criativa de novas formas de estar nas coisas, de investir 

em nós mesmos, nos outros e nos objetos.   

 

A ação criativa 
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Notemos ainda que quando dizemos criação, movimento, conquista, não se trata 

de criar, mover-se e conquistar dentro do que a sociedade nos oferece como formas de prêt-

à-porter, mas de um outro sentido, embora estes sentidos distintos possam eventualmente 

coincidir. Pois criar, mover-se e conquistar aquilo que a sociedade apresenta como pronto é, 

também e mais uma vez, optar pelo mal menor. O afeto ativo, sermos causa adequada de 

nossas ações, implica, ao contrário, em interagirmos com o mundo criando o que nos 

expande e realiza nesta interação. As aventuras e conquistas previstas pela sociedade e 

propagadas pela mídia têm no mais das vezes o papel de fetiches que, no relativamente 

falso mundo do como-se (é como se estivéssemos felizes, é como se nos amassemos, é 

como se fossemos aventureiros, é como se tivéssemos saúde, e assim por diante) 

substituem um sentimento efetivo de expansão, se estar vivo, ativo, criativo, bem, realizando 

e realizando-se, afirmando e aprovando a vida com suas dores e prazeres.  

Winnicott pode nos ajudar a entender melhor o x da questão. Nos processos 

precoces do desenvolvimento emocional do bebê, não há ainda por parte deste uma 

percepção da separação entre mãe e bebê, e portanto o bebê somente existe integrado ao 

ambiente, ou, como diz Winnicott, à mãe-ambiente. Nestas fases iniciais, “ele faz um 

movimento espontâneo e o meio ambiente é descoberto sem que haja uma perda do sentido 

de self [de si-mesmo]” (WINNICOTT, 1993a: p.379). “O ambiente é constantemente 

descoberto e redescoberto por causa da motilidade” (1993b: p.365). Neste caso, cada 

experiência no interior do psiquismo “enfatiza o fato de o novo indivíduo estar se 

desenvolvendo a partir do centro e o contato com o ambiente é uma experiência do 

indivíduo” (Idem). Gradativamente o bebê forma um sentimento de self, sente-se vivo, 

verdadeiro, pois seus gestos espontâneos puderam existir e recriar os objetos do mundo ao 

descobri-los. A criatividade tem aqui o sentido da recriação e da reapropriação singular de 

objetos e experiências, de acordo com a espontaneidade, realização e expansão ativa do 

indivíduo. Trata-se de um afeto ativo, se o dissermos em termos spinozistas, a partir das 

afecções resultantes da interação com o ambiente que nos constituiu e continua a constituir 

através de nossas relações.  

O oposto do desenvolvimento desta capacidade criativa ocorre quando o ambiente 

é invasivo, de modo que “em vez de uma série de experiências individuais, o que há é uma 

série de reações a invasões” (Idem). O verdadeiro self da pessoa fica então escondido sob 

um self que se forma a partir de reações e defesas, pela submissão aos dados oferecidos 

pelo ambiente que se impõe como verdadeiro, restando ao self adaptar-se a ele. “O falso 

self pode ser convenientemente sintônico com a sociedade” (Idem), e esta aparência de 

sucesso protege o self verdadeiro que, caso contrário, estaria exposto às agressões do 

ambiente. Temos assim um exemplo de opção inconsciente por um ‘mal menor’, em um 
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estágio arcaico e fundamental do desenvolvimento emocional do indivíduo. Como dizíamos 

anteriormente, a criatividade e o entretenimento ligados às ofertas sociais organizadas para 

este fim não necessariamente permitem a expressão desta criatividade essencial do 

indivíduo; por vezes, muito pelo contrário, podem servir de defesa organizada contra a 

dificuldade de expressão e realização individual.  

 

A ciência 

 

Chegamos aqui ao segundo ponto de nossa análise da contemporaneidade. Dentre 

as defesas organizadas socialmente contra o vazio existencial provocado por um processo 

de maturação em que os indivíduos não encontraram condições ambientais suficientes para 

a expressão de seus gestos espontâneos, está a própria ciência, sua divulgação pela mídia, 

e em especial a medicina em seu aspecto dito científico, a biotecnologia e seus objetos de 

consumo, apresentados em nome da saúde orgânica, inclusive psíquica.  

Nietzsche já observara que a ciência, que historicamente afastou a crença em 

Deus e na religião predominantes na Idade Média, dando origem à modernidade, apenas 

ocupou o mesmo lugar que antes era ocupado pela religião: mantiveram-se a mesma 

crença, o mesmo modelo moral, a mesma vontade de verdade, e a mesma depreciação da 

vida. No lugar da fé em Deus, a “fé na ciência”: é ela agora quem diz a verdade sobre a 

realidade. No lugar de Deus, o Homem, o homem moderno, que recriará o mundo a seu bel 

prazer. “Trata-se de saber se, para que essa disciplina [científica] possa começar, uma 

convicção não é indispensável, uma convicção tão imperiosa e tão absoluta que força todas 

as outras convicções a se sacrificar por ela. Vê-se que a ciência, ela também, repousa sobre 

uma fé, e que não há ciência ‘incondicional’” (NIETZSCHE, 1993d: V, §344). A fé na 

verdade como absolutamente necessária implica que todo o resto tenha um mero “valor de 

segunda ordem” (Idem). “A fé na ciência se formou malgrado a demonstração constante da 

inutilidade e do perigo que residem na ‘vontade de verdade’, na ‘vontade a todo preço’” que 

apenas se justifica “no terreno da moral”. Busca-se a verdade do mundo, não no mundo, 

onde verdade e aparência coexistem, mas numa abstração que tem como meta suposta a 

melhoria das coisas, a correção da existência. A verdade, seja ela religiosa ou científica, 

“afirma assim um outro mundo, que não o da vida, da natureza e da história”, negando pois 

“este mundo, nosso mundo”, de modo que “é ainda e sempre sobre uma crença metafísica 

que repousa nossa fé na ciência” (Idem). “A ciência repousa sobre as mesmas bases do 

ideal ascético: ambos supõem um certo empobrecimento da energia vital” (NIETZSCHE, 

1993e: III, §25).  

Historicamente, o Deus medieval e a crença nos valores absolutos foram 

desbancados pela ciência, isto é, pela convicção de que a razão humana pode chegar à 
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verdade mais eficazmente que os livros sagrados da religião. Porém, para tal, a razão deve 

seguir métodos formais de redução da complexidade da vida e das coisas a uma dimensão 

abstrata universal que propicie o controle de variáveis, permitindo assim a previsão de 

comportamentos fenomênicos futuros e deste modo um certo domínio da natureza para que 

ela sirva a fins civilizatórios. A redução operada pela ciência transforma-se, assim, em um 

reducionismo a partir do momento em que acredita que o resultado desta operação de 

redução corresponde à verdade ou à essência do objeto real que fora reduzido. A verdade 

passa da realidade para a formalização científica – ou antes, cientificista, se quisermos 

diferenciar a ciência enquanto pesquisa e a ideologia segundo a qual os resultados obtidos 

pela ciência têm um valor maior que as expressões artísticas, intelectuais ou outras, ou 

sobretudo, um valor maior que a própria realidade, em toda a sua complexidade e irredutível 

riqueza. Em outras palavras, assim como a verdade da Igreja se sobrepunha aos indivíduos 

na Idade Média, na Modernidade a eles se sobrepõe a verdade da ciência. Trata-se 

igualmente de um moralismo, no sentido de que nos diz o que vale, e que esse valor maior 

não está na imanência da vida, mas ao contrário, se impõe a essa imanência para legislar 

sobre ela, ditar-lhe regras de conduta em nome da verdade, metafisicamente portanto, tanto 

quanto a Igreja fizera outrora. Valores que se impõem de fora, como verdadeiros malgrado a 

singularidade de cada um de nós em nossas relações com o mundo e a vida em geral: 

operação metafísica e, como vimos, geradora de falso-self, pois que submete o indivíduo a 

valores previamente estabelecidos. Ao invés de servir à vida, a ciência passa a desejar 

poder ditar o que na vida pode ser dito bom, e o que da vida poderia ser supostamente 

melhorado ou corrigido.  

Este cientificismo torna-se ainda mais explícito quando associado à mídia, tal como 

ocorre na contemporaneidade – o que evidencia seu objetivo de instituir e propagar valores 

padronizados, comuns para todos os indivíduos da sociedade. A depreciação da 

temporalidade pela ciência, e a intenção desta de melhorar a vida “corrigindo-a” – 

características comuns ao projeto moderno de ciência positivista e às religiões –,torna-se 

ainda mais presente no que diz respeito à tecnologia, e sobretudo às biotecnologias, em 

particular quando aplicadas à medicina. Ora, viver envolve a inevitabilidade da dor e de 

momentos de sofrimento, assim como a inevitabilidade da morte. Mas a dificuldade humana 

em suportar a vida com as dores e prazeres que ela envolve, e portanto o desejo humano 

de corrigir a natureza e criar um mundo artificial mais perfeito do que o mundo real, levaram 

a biomedicina a voltar-se não à saúde humana, no sentido de reforçar a potência do próprio 

corpo contra as enfermidades, mas ao combate às doenças como se estas fossem ainda 

pecado ou castigo, mais do que o descuido com o próprio corpo e sua potência de agir, ou 

as marcas do próprio fato de viver.  
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Biotecnologias  

 

Pois é justamente nas biotecnologias ligadas à saúde orgânica e mental, pela via 

das tecnologias médicas e farmacológicas, com seus produtos comerciais divulgados pela 

mídia – da engenharia genética e da manutenção da sobrevida de pacientes terminais, à 

prescrição abusiva de analgésicos, antidepressivos e psicofármacos variados –, que 

encontramos da maneira mais direta e ilustrativa as defesas organizadas socialmente contra 

o risco de viver. Os exemplos de propaganda indireta de tecnologias médicas e 

farmacológicas na mídia são abundantes. Estas são geralmente apresentadas como a 

última novidade da pesquisa científica, aquela que trará, ainda mais que as precedentes, um 

bem-estar absoluto para as pessoas. A meta, apresentada como alcançável, é a do combate 

e mesmo do fim mágico de todos os males da existência, tendo como horizonte o combate à 

própria morte. O ideal que atravessa essas propagandas em forma de reportagens pode 

talvez ser descrito algo como: quer-se não mais correr riscos, não arriscar mais a saúde, 

não correr o risco de adoecer, evitar o risco que viver implica, porém, paradoxalmente num 

certo sentido, busca-se a perpetuação do indivíduo e da vida considerada como 

permanência no tempo. No entanto, esse combate se faz pelo combate à doença ou à sua 

prevenção cirúrgica ou medicamentosa. Não se divulga na mídia a prevenção ligada ao 

reforço da potência intrínseca ao corpo, a seu fortalecimento; afinal, para isso não é preciso 

tecnologia nem fármacos. O reforço da natureza não enaltece os milagres da civilização. E 

sobretudo, fortificar o indivíduo em sua natureza seria prevenir efetivamente enfermidades, 

degenerativas e outras. Enquanto que o que se busca no consumo dos medicamentos 

milagrosos divulgados pela mídia parece ser antes a manutenção das causas desses males.  

É preciso que o mal da doença se perpetue, para que as tecnologias médicas continuem a 

se apresentar como soluções necessárias e desejáveis. A manutenção do caráter mágico e 

fantástico da ciência e da biomedicina, tanto quanto no caso das religiões, se alimenta 

precisamente do fato de sua ineficácia ou irrealidade, pois assim mantém-se a esperança de 

que falta pouco para se chegar à nova e enfim verdadeira e derradeira solução para todos 

os males. Mudar de produto, para nada mudar. Atacar o sintoma para na realidade calar sua 

causa, por mais que se saiba que ela irá se manifestar de outros modos, em outras frentes, 

em novos sintomas, que serão por sua vez os novos alvos de ataque e de promessas de 

cura milagrosa. Paliar e remediar, para afastar soluções que engajem a necessidade de se 

questionar valores e modos de vida.  

As matérias de revistas de notícias trazem, sempre em matéria de capa, as últimas 

novidades médicas do mercado como capazes de operar milagres, mudar a vida das 

pessoas, sem que as pessoas nada precisem fazer além de consumir seus produtos. Visa-

se permitir que elas levem um modo de vida defensivo, física e psiquicamente degenerativo, 
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mas sem mais precisarem se preocupar com as conseqüências de uma vida nada ou pouco 

saudável, como se isso fosse uma grande vantagem e um grande prazer. Podemos destarte 

comer todos os alimentos não nutritivos oferecidos pela indústria sem preocupações, pois 

agora existem medicamentos e intervenções milagrosas para problemas do coração, da 

digestão, obesidade, e para todas as doenças graves, de modo que ninguém precisará mais 

se preocupar em evitá-las. Ademais, caso haja alguma falha, seremos transportados para o 

hospital em um lindo passeio de helicóptero.  

A bonança médica não se restringe, contudo, à extinção das doenças físicas, 

estendendo-se às doenças psíquicas, ou melhor, estendendo-se ao psiquismo, cujas 

dificuldades são todas devidamente reduzidas ao orgânico, classificadas em sintomas, por 

sua vez traduzidos e nomeados como ‘doenças’, ou ‘entidades nosológicas’. Nas 

reportagens, quadros de ‘listas de sintomas’ permitem ao leitor um acesso rápido a seu 

próprio diagnóstico. Sobre um destes quadros de características comportamentais, diz o 

texto: ‘Elaborada pelo médico tal, esta lista é um instrumento importante de diagnóstico’. Um 

determinismo genético é apresentado como causa absoluta de todos os males, apenas 

‘moldada por fatores sócio-culturais’. Noutra reportagem, uma mulher esbelta nas nuvens 

sobre um grande comprimido, como sobre um tapete mágico, estampa um sorriso de 

felicidade suprema, obtida pelo uso de antidepressivos. A matéria apresenta um quadro 

imenso sob o título ‘A guerra contra a depressão e a ansiedade’, com uma lista de 

‘transtornos psíquicos’, seus sintomas e os remédios disponíveis no mercado. ‘Síndrome do 

pânico, fobias, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, stress pós-

traumático, distimia, depressão, transtorno bipolar’. O texto fala de ‘portadores de 

depressão’, como se se tratasse de um vírus, ou de um defeito de fabricação. Comenta 

também sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, porém colocados por conta de um 

diagnóstico errado ou de uma inadequação do paciente àquela droga – jamais o contrário, 

uma inadequação da droga à pessoa. Assim, ou melhoramos com o medicamento, ou 

devemos trocar de medicamento – falhas não há do lado da ciência. O universal não falha, 

apenas o particular, que insiste teimosamente em não se adequar àquele. Spinoza (1988: 

parte II, prop. 40, esc. 2) observa que um universal, para que seja universal, deve estar 

presente em todos os particulares do universo em questão. Caso contrário, está-se 

inventando que o que não é universal o seria, com o fim de impor aos particulares algo que 

não lhes é adequado. Uma imposição do mundo inteligível sobre o mundo sensível. 

Nietzsche acrescenta, como vimos: uma imposição, como todas, moral, supondo-se que a 

verdade precisa ser imposta – o que significa dizer contraditoriamente que a verdade é 

causa externa, afinal, caso fosse causa adequada não necessitaria ser imposta.  

O lugar crescente ocupado na mídia pela propaganda dos antidepressivos, 

apresentando-os como capazes de alterar quimicamente um estado de depressão ou 
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angústia transformando-o em estado de felicidade e bem estar – e isso apresentado como 

‘cientificamente comprovado’ para uma porcentagem significativa dos casos estudados – 

oferece às pessoas um ideal de ego inequívoco: ser feliz é possível, e para isso basta tomar 

um remédio. Como uma dor de cabeça; toma-se um remedinho e pronto. A psiquiatria se 

banaliza e atinge o consumo de massa. Dificuldades psíquicas são traduzidas como 

‘transtornos’, considerados como distúrbios de origem orgânica, que comodamente não 

requerem nenhum questionamento. Inversamente, algo da ordem dos afetos sempre dá 

trabalho, exige que se coloque a si mesmo em questão, exige recriar-se, refazer-se.  

Tal como vimos no que diz respeito à religião, as soluções medicamentosas são 

tomadas como igualmente mágicas, no sentido de que também colocam fora o que deve ser 

mudado, mesmo que este ‘fora’ seja apresentado como se situando no orgânico. Tomemos 

um passe, ou um medicamento. Nada que questione. Nada que faça ver, entender e 

conhecer nossos próprios afetos, que exija que nos engajemos em uma compreensão de 

nossas raivas, ódios e amores, sempre amalgamados, de modo a entendermos que é 

impossível ser somente bons, ou somente maus, ou somente amar sem desgostar aqui e ali, 

e que ter raiva não é incompatível com amar. Para entender isso que Spinoza chamava de 

“flutuações da alma”, é preciso sair das idealizações, abrir mão dos ganhos secundários 

obtidos no padecimento padronizado oferecido pela sociedade e pela mídia, abrir mão do 

falso self que tranqüiliza pois é familiar e conhecido, para poder se conhecer, descobrir o 

que se está fazendo e sentindo que está impedindo nossa criatividade e espontaneidade.  

Medicamentos podem ser úteis, não há dúvida. Porém, são apresentados pelo 

mercado, pela mídia e por grande parte dos próprios médicos como bens de consumo 

carregados de valores simbólicos. Se os outros têm direito às novidades da biotecnologia, 

por quê eu não teria? Quem está falando de se tratar? Ou melhor, de compreender, de 

mudar? O que as soluções medicamentosas oferecem através de uma sociabilização da 

hipocondria, é um anteparo socialmente legitimado e aceito para proteger as pessoas contra 

seus sentimentos e dores, e negativamente contra suas aspirações. O lado ‘físico’ dos 

males da existência individual aparece como complementar ao lado ‘espiritual’, e nem um 

nem outro contemplam o aspecto psíquico e afetivo, relacional e pessoal. O individualismo 

contemporâneo paradoxalmente não dá espaço ao indivíduo, apenas oferece defesas 

socialmente partilhadas contra a insatisfação própria a indivíduos que não criam, que não se 

expressam, que não se expandem, que não se realizam. Só penso em mim, e portanto não 

quero compreender minhas dificuldades afetivas, minha rigidez, minhas defesas, pois isso 

me traria um grande incômodo. Meu hedonismo é um hedonismo do comodismo e da 

imobilidade: quero o prazer de consumir fetiches de prazer, oferecido como consolo comum 

a todos da sociedade com a qual partilho minha existência. Falsos prazeres comuns, falsas 

soluções comuns, para problemas singulares e reais, tornados, por um passe de mágica, 
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universais, comuns. Hedonismo comportado e depressão. Um chope, uma oração, um 

ansiolítico, e não se pensa mais no que nos faz sofrer. Gregarismo ao mesmo tempo 

hedonista e depressivo. Até que a mídia diga como devemos mudar. O prazer singular não é 

hedonista; é simplesmente singular, criativo no sentido winnicottiano.  

O ‘espiritual’ e o ‘científico’ se reencontram neste ponto psíquico fundamental: 

ambos funcionam como anteparo à assunção, conhecimento e elaboração dos afetos. 

Mostram-se igualmente soluções mágicas, cômodas, oportunas, pois que nada solucionam, 

senão a casquinha de sintomas, como se estes fossem o problema. E sob um certo ângulo 

são: se não se quer enfrentar a vida, correr riscos, expandir-se, então melhor é anular os 

sintomas que indicam, impertinentes, esse mal de vivre. Os sintomas, de sinal de saúde, 

pois que alertam e denunciam que não estamos conseguindo criar e recriar, passam a ser 

os vilões da história, e nossas varinhas de condão os atacarão, em um ataque que nada 

ataca, visando uma mudança que nada ou pouca coisa muda. Remédios, exames, orações, 

para remediar: e assim se conquista o pertencimento à coletividade do consumo, 

mecanismo socialmente organizado, disponibilizado gregariamente para todos, a fim de que 

ninguém se sinta só ao defender-se de si mesmo.  

 

As defesas maníacas 

 

Seria talvez injusto, embora não incorreto, dizer que se trata de uma defesa 

organizada contra a vida. Mais uma vez Winnicott nos auxilia a entender o mecanismo do 

que em psicanálise se nomeia ‘defesa maníaca’ (1993c: p. 247). A defesa maníaca consiste 

em uma defesa criada pelo psiquismo do indivíduo a fim de protegê-lo contra os afetos 

passivos e destrutivos introjetados desde a primeira infância. Trata-se de uma proteção que 

o falso self oferece ao verdadeiro self a fim de preservá-lo das invasões ambientais, mas 

que, contudo, o impede de expressar-se. Preservo a mim mesmo, mas ao preço de 

expressar-me menos. Arrisco menos, e conservo-me mais. Sobrevivo mais, porém vivo 

menos minha própria vida, minhas próprias realizações, expansões, expresso menos minha 

própria criatividade, espontaneidade, vivacidade e vitalidade. Preservo-me do ambiente, 

porque paradoxalmente me submeto a ele; e preservo-me dele paradoxalmente me 

submetendo a ele – porque o recrio muito pouco a meu modo. Submeto-me ao ambiente tal 

qual ele se me apresenta, porque não aprendi que é normal amar e ter raiva, isto é, que 

somente amamos de forma saudável e não idealizada quando somos capazes de aceitar 

que é inevitável que também sintamos raiva de quem ou do que amamos; jamais se gosta 

ou se desgosta totalmente, e crer que isso seria possível implica em uma idealização, irreal 

portanto, que exige um grande esforço para que possamos denegar e esconder de nós 

mesmos o sentimento que se quer renegar. Ele se torna um segredo interno, que corrói por 
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dentro: como posso amar alguém que também odeio? Como posso odiar alguém que 

também amo? Como posso aceitar em alguém algo que não consigo aceitar em mim 

mesmo? Proíbe-se assim de amar porque esse amor seria um falso amor; mas essa 

proibição permanece em segredo, pois que se deve amar os outros, sobretudo aqueles que 

nos amam.  

A ambivalência de amor e ódio é um resultado direto de um ambiente primário 

invasivo ou ausente, pois que este dificulta que o bebê integre, como uma só mãe, aquela 

que o satisfaz, que é portanto boa e por isso amada, e aquela que frustra, e que é portanto 

má e por isso odiada. A essa não integração corresponde uma não integração interna: as 

pulsões vivenciadas como destrutivas – oriundas da fome, sede, dores – não são 

suficientemente integradas ao self, permanecendo associadas a perseguições externas, 

ambientais, dissociadas de si, projetadas no ambiente e nos outros.  

As defesas maníacas são assim manipulações psíquicas da realidade externa, 

onipotentes, e inconscientes, a fim de se fugir, na realidade externa, da realidade interna 

vivenciada como falsa, perseguidora e angustiante. As fantasias onipotentes são assim 

“uma defesa contra a aceitação” da realidade interna conflituosa; “tentativas de salvar o bom 

do mau” internos, projetando-se o mal no mundo fora, preservando-se tanto quanto se pode 

o bom no que ele puder sobreviver. A defesa maníaca é assim “uma fuga para a realidade 

externa”, a fim de se “tolerar a ansiedade depressiva”. Todo sintoma neurótico estrutura-se 

como uma defesa maníaca, “contra idéias depressivas de uma ‘morte dentro’” (Idem). 

Utiliza-se a realidade para tranqüilizar-se acerca de suas angústias, inseguranças e afetos 

ambivalentes.  

Um certo grau de defesa maníaca é muito comum: deixar o rádio ou a televisão 

ligados interminavelmente, apreciar o barulho constante de uma metrópole, impor-se 

disciplinas draconianas, buscar um prazer hedonista. A sociedade oferece um grande leque 

de defesas maníacas a seus indivíduos. O pensamento único e a crença em Verdades, 

sejam elas espirituais ou ditas científicas, são talvez particularmente nocivas, no sentido de 

que tendem a enrijecer essas defesas psíquicas em detrimento de um maior conhecimento 

afetivo e imanente de si.  

Também os reality shows são formas coletivas de “controle onipotente de 

personagens que representam objetos internos”. Ao invés de elaborá-los e resolvê-los, 

projeta-se tais objetos em personagens externos que se prestam a isso. “Na defesa 

maníaca”, afirma Winnicott, “a relação com o objeto externo é utilizada na tentativa de 

diminuir a tensão na realidade interna”. O problema é que esta tentativa é sempre de algum 

modo frustrada, pois “é uma característica da defesa maníaca o fato de o indivíduo ser 

incapaz de acreditar completamente na vivacidade que nega a inércia moral”, no resultado 

aparentemente positivo do dispositivo defensivo em anular as angústias internas, devido ao 
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fato de que tais defesas não o fazem “acreditar na própria capacidade de amar o objeto, 

pois fazer o bem só é real quando a destruição é reconhecida” (Idem), o prazer só é real 

quando não se dá como fuga e esquecimento da dor. Amor fati.  

A defesa defende mas não convence. Protejo-me contra o mundo, mas não o amo 

por isso, pois não consigo aceitar que também o detesto; pois não consigo aceitar que em 

mim coexistem amor e ódio, gostar e desgostar. Não suportar os afetos de raiva internos faz 

com que também os afetos bons sejam negados, ou no fundo pareçam falsos, gerando um 

sentimento de vazio existencial e enfraquecendo a capacidade de criação. A denegação dos 

afetos negativos se origina da submissão ao ambiente invasivo: é ele que está certo, é ele 

que me dirá a Verdade a qual devo seguir; meu gesto espontâneo não é portanto correto ou 

verdadeiro; bons são os outros, e para que eu também seja, devo submeter-me às causas 

externas, e ocultar até de mim mesmo minha realidade interna, indigna, pecadora, 

geneticamente falha. É contra meu pecado original, seja ele moral ou genético, que devo 

lutar, com os instrumentos que o mundo externo, que sabe das coisas, me oferece – sejam 

estes instrumentos religiosos, científicos ou de entretenimento. Medicamentos e movimentos 

espirituais contemporâneos preconizam a felicidade; mas isso nada ou pouco muda em 

relação à ode ao sofrimento de outrora, pois essa felicidade, ideal de ego e não ideal de self, 

nos é externa, nos distanciam de nós mesmos, e como tal, e para tal, se deve buscar.  

As pessoas buscam defensivamente uma fuga no fora, no que a sociedade oferece 

como formas coletivas de expiação de nossos sofrimentos, para os quais não queremos 

olhar; formas sociais de esquecimento e analgesia face a dificuldades que por mais que 

possam acometer a todos, são singulares e individuais. Funcionam, assim, como formas de 

comunhão, de se comungar com o outro o sofrimento e sua diversão. O próprio consumo se 

apresenta como uma destas formas de comunhão. Como um fetiche de comunhão, de 

partilha, de companhia e de amor. Fuja como todo mundo, medique-se como todo mundo, 

sofra como todo mundo, e mesmo sabendo que se trata de uma forma de se auto enganar, 

ao menos estamos todos nos enganando juntos, unidos, naquilo que nossa sociedade e a 

humanidade mesma nos oferece.  

A defesa maníaca é “organizada em função das ansiedades que pertencem à 

depressão, que é, por sua vez, a disposição interna que resulta da coexistência de amor, 

voracidade e ódio nas relações entre objetos internos”, explica Winnicott. Desejamos nos 

sentir “alegres, exultantes, ocupados, excitados, bem humorados, ‘cheios de vida’”, mas se 

o somos para ocultar a depressão, esses sentimentos no fundo não nos convencem, não 

ultrapassam um nível comportamental superficial. “É justamente quando estamos utilizando 

a defesa maníaca que há menos probabilidade de sentirmos que estamos nos defendendo 

contra a depressão” (Idem). As soluções mágicas medicamentosas ou espirituais defendem 

contra a depressão e a angústia, resultantes de afetos passivos, oriundos da submissão a 
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causas externas. Mas não transformam os afetos passivos em ativos, não nos tornam causa 

adequada de nossas ações, não transmutam reações em ações. Os resultados positivos de 

bem-estar proporcionados pelas defesas religiosas e medicamentosas, defesas maníacas 

oferecidas pela sociedade como respostas a uma busca individual, não são criações 

singulares, não se operam a partir de causas internas, vêm de fora. Trazem conforto, 

reconforto, apaziguam, que bom. Mas não ensinam a lidar melhor com os próprios afetos, 

que geraram e geram a tristeza ou o estado depressivo que se conseguiu por ora apartar.  

 

As ilusões da identidade 

 

Formamos nosso psiquismo e nosso eu por identificações múltiplas e 

concomitantes. Cristalizar o resultado destas identificações em uma identidade cultural, 

solidária às defesas organizadas gregariamente, pode contribuir efetivamente para uma 

fixidez de tipo falso self, proporcionando, decerto, segurança diante do devir e da vida, 

porém gerando também, como efeito colateral, neuroses e defesas. Se nossas identidades 

protegem nosso self das ameaças externas, vimos que esta proteção se faz por 

deslocamento contra, na verdade, as ameaças internas, internalizadas e introjetadas ao 

longo de nossas interações psíquicas arcaicas. Nossas diferentes identificações, 

inversamente, nos permitem nos associarmos por afinidades, empatia, enriquecimento, sem 

que as diferenças sejam afastadas. São as identificações que nos permitem ao mesmo 

tempo nos diferenciar e nos sentirmos próximos de todos os seres, todos modos de ser da 

mesma natureza, e partilharmos com eles um mesmo espaço de criações singulares. 

Espaço que Winnicott chamara ‘transicional’, ao mesmo tempo comum e singular, partilhado 

entre eu e o outro, unívoca e diferencialmente.  

As ilusões da identidade consistem em tentarmos fixar nosso ser imanente e em 

devir, em uma imagem. Como na televisão, onde dores e dificuldades parecem ser, tal como 

aparece na propaganda, resolvidas pela ciência médica ou, naquilo que escapa ao método 

‘científico’, pela fé. Qual varinha de condão preferimos, a da magia religiosa, ou a da magia 

da ciência anunciada nas revistas?  

Ora, podemos nos perguntar, mas como viver neste mundo sem partilhar das 

formas coletivas de sofrimento e de expiação desse sofrimento, de prazeres controlados? A 

resposta é: recriando ativamente nossas relações, buscando a compreensão de nossos 

afetos, tornando-nos causa adequada de afetos então ativos, recuperando nossa 

espontaneidade. À medida que aceitamos nossos medos indizíveis, do colapso e do vazio, 

menos eles assombrarão nossos pensamentos inconscientes, pois que começamos, enfim, 

a nos amar sem nos sentirmos na obrigação de nos idealizarmos para nós mesmos. 

À medida em que nosso self falso se desfaz, as defesas maníacas se tornam menos 



 19 

necessárias e mesmo desnecessárias, de modo que aquelas propostas pelo sofrimento e 

expiação coletivos não nos seduzem mais. Deixam de ser um mal menor, para aparecerem 

como uma fuga coletiva da realidade afetiva e relacional, isto é, como um mal 

suficientemente grande, face à riqueza de nossas próprias descobertas e caminhos de 

criação no mundo. Amando enfim a nós próprios podemos amar aos outros e ao mundo, 

aceitando-nos e aceitando-os com nossas e suas qualidades e defeitos. Amor fati e amor 

Dei, um sentimento de univocidade que se coaduna enfim com o trabalho contínuo de 

conhecimento de nossos afetos atuais e de nossas relações afetivas, assim como, por 

conseguinte, com um movimento sempre renovado de criação e descoberta de nós 

mesmos.  
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