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 PROVOCAÇÕES 

 ''A  primeira  provocação  ele  aguentou  calado.  Na  verdade, 
 gritou  e  esperneou.  Mas  todos  os  bebês  fazem  assim,  mesmo 
 os  que  nascem  em  maternidade,  ajudados  por  especialistas.  E 
 não  como  ele,  numa  toca,  aparado  só  pelo  chão.  A  segunda 
 provocação  foi  a  alimentação  que  lhe  deram,  depois  do  leite 
 da  mãe.  Uma  porcaria.  Não  reclamou  porque  não  era  disso. 
 Outra  provocação  foi  perder  a  metade  dos  seus  dez  irmãos, 
 por  doença  e  falta  de  medicamento.  Não  gostou  nada  daquilo. 
 Mas  ficou  firme.  Era  de  boa  paz.  Foram  provocando  por  toda 
 a vida. 

 Não  pôde  ir  à  escola  porque  tinha  que  ajudar  na  roça.  Tudo 
 bem,  ele  gostava  de  roça.  Mas  aí  lhe  tiraram  a  roça.  Na 
 cidade,  para  onde  teve  que  ir  com  a  família,  era  provocação  de 
 tudo  que  era  lado.  Resistiu  a  todas.  Morar  em  barraco.  Depois 
 perder  o  barraco,  que  estava  onde  não  podia  estar.  Ir  para  um 
 barraco  pior.  Ficou  firme,  firme.  Queria  um  emprego,  só 
 conseguiu  um  subemprego.  Queria  casar,  conseguiu  uma 
 submulher.  Tiveram  subfilhos.  Subnutridos.  Os  que  morriam 
 eram  substituídos.  Para  conseguir  ajuda,  só  entrando  em  fila. 
 E a ajuda não ajudava. 

 Estavam  provocando.  Gostava  da  roça.  O  negócio  dele  era  a 
 roça.  Queria  voltar  pra  roça.  Ouvira  falar  de  uma  tal  de 
 reforma  agrária.  Não  sabia  bem  o  que  era.  Parece  que  a  idéia 
 era  lhe  dar  uma  terrinha.  Se  não  era  outra  provocação,  era 
 uma  boa.  Terra  era  o  que  não  faltava.  Passou  anos  ouvindo 
 falar  em  reforma  agrária.  Em  voltar  à  terra.  Em  ter  a  terra  que 
 nunca  tivera.  Amanhã.  No  próximo  ano.  No  próximo  governo. 
 Concluiu que era provocação. Mais uma. 

 Finalmente  ouviu  dizer  que  desta  vez  a  reforma  agrária  vinha 
 mesmo.  Pra  valer.  Garantida.  Se  animou.  Se  mobilizou.  Pegou 
 a  enxada  e  foi  brigar  pelo  que  pudesse  conseguir.  Estava 
 disposto  a  aceitar  qualquer  coisa.  Só  não  estava  mais  disposto 
 a  aceitar  provocação.  Aí  ouviu  que  a  reforma  agrária  não  era 
 bem  assim.  Talvez  amanhã.  Talvez  no  próximo  ano…  Então 
 protestou.  Na  décima  milésima  provocação,  reagiu.  E  ouviu, 
 espantado,  as  pessoas  dizerem,  horrorizadas  com  ele: 
 Violência não!''. 

 Luis Fernando Verissimo 
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 RESUMO 

 Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  as  possíveis  imbricações  entre  os  saberes  e  a  produção  de 

 conhecimento  dos  profissionais  Psi,  o  Projeto  Societário  da  Psicologia  e  suas  relações  com  o 

 Pensamento  Conservador,  e  as  expressões  da  Decadência  Ideológica  –  Irracionalismo  Filosófico  e 

 Agnosticismo  –  e  as  condições  específicas  da  formação  social  brasileira  que  privilegiam  a  ascensão  do 

 “Intimismo  à  sombra  do  poder”  e  do  que  aqui  chamamos  “Patologicismo”.  Para  investigar  as  possíveis 

 imbricações  já  citadas,  analisamos  a  produção  acadêmica  da  Psicologia  sobre  as  categorias  de 

 diagnóstico  dos  estados  depressivos.  Primeiro,  fizemos  a  contextualização  histórica  e  pressupostos 

 fundantes  do  Pensamento  Conservador  e  das  tendências  da  Decadência  Ideológica  –  Irracionalismo 

 Filosófico  e  Agnosticismo  –,  o  “Intimismo  à  sombra  do  poder”  e  do  “Patologicismo”.  Para 

 fundamentar  a  discussão,  faz-se  necessário  caracterizar  a  formação  social  brasileira;  partimos  das 

 discussões  de  José  Chasin  sobre  a  “Via  Colonial”  de  Objetivação  do  Capitalismo,  para  caracterizar  a 

 burguesia  brasileira  e  como  essa  determinada  formação  social  privilegia  suas  tendências  decadentes 

 particulares  “Intimismo  à  sombra  do  poder”  e  “Patologicismo”.  A  análise  sobre  a  depressão  é 

 paradigmática,  pois  quais  discussões  que  a  Psicologia  faz  em  relação  aos  números  alarmantes  desse 

 diagnóstico?  Foi  escolhido  como  procedimento  realizar  um  levantamento  bibliográfico  em  periódicos 

 científicos  da  Psicologia  de  publicações  sobre  o  diagnóstico  dos  estados  depressivos.  Foram  escolhidos 

 os  portais  SciELO  e  BVS  por  conterem  diversos  periódicos  que  são  referências  para  a  pesquisa  em 

 Psicologia  em  nível  nacional.  Os  trabalhos  foram  divididos  em  três  categorias  que  são:  Etiologia 

 Indeterminada  ou  “Patologicista”,  Etiologia  Determinada  ou  Debate  das  questões  sociais  e  Produção 

 de Escalas e Testes. 

 Palavras-chave:  Depressão;  Pensamento  Conservador;  Projeto  Profissional,  Projeto  Societário  da 
 Psicologia, Decadência Ideológica e Formação Social brasileira. 
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    RESÚMEN 
   

   
    Este  trabajo  presenta  un  estudio  sobre  los  posibles  traslapes  entre  el  conocimiento  y  la  producción  de 

 conocimiento  de  los  profesionales  de  la  Psi,  el  Proyecto  Social  de  Psicología  y  sus  relaciones  con  el 

 Pensamiento  Conservador,  y  las  expresiones  del  Decadencia  Ideológica  -  Irracionalismo  Filosófico  y 

 Agnosticismo  -  y  las  condiciones  específicas  de  la  sociedad  brasileña.  formación  que  privilegia  el 

 surgimiento  de  la  “Intimidad  a  la  sombra  del  poder”  y  de  lo  que  aquí  llamamos  “Patologicismo”.  Para 

 investigar  los  posibles  solapamientos  ya  mencionados,  analizamos  la  producción  académica  de 

 Psicología  sobre  las  categorías  de  diagnóstico  de  estados  depresivos.  Primero,  hicimos  la 

 contextualización  histórica  y  los  supuestos  fundamentales  del  Pensamiento  Conservador  y  las 

 tendencias  de  Decadencia  Ideológica  -  Irracionalismo  Filosófico  y  Agnosticismo  -,  “Intimismo  a  la 

 sombra  del  poder”  y  “Patologicismo”.  Para  sustentar  la  discusión,  es  necesario  caracterizar  la 

 formación  social  brasileña;  Partimos  de  las  discusiones  de  José  Chasin  sobre  la  “Vía  colonial”  de  la 

 objetivación  del  capitalismo,  para  caracterizar  a  la  burguesía  brasileña  y  cómo  esta  particular 

 formación  social  privilegia  sus  particulares  tendencias  decadentes  “Intimidad  a  la  sombra  del  poder”  y 

 “Patologicismo”.  El  análisis  de  la  depresión  es  paradigmático,  como  ¿qué  discusiones  hace  la 

 Psicología  en  relación  a  las  cifras  alarmantes  de  este  diagnóstico?  Se  eligió  como  procedimiento  la 

 realización  de  un  relevamiento  bibliográfico  en  revistas  científicas  de  Psicología  de  publicaciones 

 sobre  el  diagnóstico  de  estados  depresivos.  Se  eligieron  los  portales  SciELO  y  BVS  porque  contienen 

 varias  revistas  que  son  referencias  para  la  investigación  en  Psicología  a  nivel  nacional.  Los  trabajos  se 

 dividieron  en  tres  categorías  que  son:  Etiología  indeterminada  o  “Patólogicismo”,  Etiología 

 determinada o Debate de temas sociales y Producción de escalas y testes. 

   
    Palabras  clave  :  Depresión;  Pensamiento  conservador;  Proyecto  Profesional,  Proyecto  Social  de 
 Psicología, Decadencia Ideológica y Formación Social Brasileña. 
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    INTRODUÇÃO 

 O bicho 

 Vi ontem um bicho. 
 Na imundície do pátio. 

 Catando comida entre os detritos. 
 Quando achava alguma coisa, 
 Não examinava nem cheirava: 

 Engolia com voracidade. 
 O bicho não era um cão, 

 Não era um gato, 
 Não era um rato. 

 O bicho, meu Deus, era um homem. 

 Manuel Bandeira 

 Este  trabalho  investigou  manifestações  do  pensamento  conservador  e  da  decadência  ideológica 

 nos  saberes  Psi  e  no  Projeto  Societário  da  Psicologia  considerando  a  particularidade  da  formação 

 social  brasileira.  Para  tanto  foi  realizado  um  resgate  e  análise  histórica  da  própria  psicologia  como 

 ciência  e  profissão,  atrelada  ao  desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista  e  da  formação  social 

 brasileira.  Para  buscar  expressões  dos  projetos  societários  que  orientam  estudos  e  atividades  dos 

 psicólogos  foi  realizado  um  levantamento  bibliográfico  de  publicações  em  periódicos  científicos  da 

 Psicologia sobre o diagnóstico e o estudo dos estados depressivos. 

 O  foco  nos  estados  depressivos  não  foi  fruto  do  acaso.  Em  primeiro  lugar,  trata-se,  conforme 

 será  demonstrado  a  seguir,  de  um  problema  com  enorme  relevância  social.  Além  disso,  existem 

 controvérsias  sobre  diagnóstico  (Quintella,  2010,  Quinet,  2002,  Pinheiro,  Quintella  &  Verztman,  2010 

 etc.),  prevalência  (Pereira,  2015,  Andrade  &  Dunningham,  2019  etc.)  e  tratamento  (Resende,  Pontes  & 

 Calazans,  Roberto,  2015  e  Ibanez,  Mercedes,  Vedana  &  Miasso,  2014)  da  depressão  que  se  associam  à 

 complexa relação entre saber científico e disputas ideológicas. 

 Sobre  o  diagnóstico  da  depressão  não  há  consenso  no  campo  psi  ,  apesar  de  avanços  e 1

 importantes  discussões  sobre  a  etiologia  da  depressão.  Um  fator  que  deixa  a  questão  do  diagnóstico 

 ainda  mais  dramática  é  a  falta  de  explicações  para  o  crescimento  acelerado  da  prevalência  do 

 diagnóstico  de  depressão:  a  “Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  previa  que  esse  transtorno  seria 

 responsável  por  9,8%  do  total  de  anos  saudáveis  desperdiçados  pela  humanidade  em  2030,  mas  essa 

 1  Psicologia, Psiquiatria, Psicanálise e áreas afins que se debruçam sobre o estudo da subjetividade humana 
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 estimativa  foi  alcançada  já  em  2010,  duas  décadas  antes  do  previsto”  (Andrade  Filho  &  Dunningham, 

 2019,  p.1).  Com  toda  essa  complexidade  na  discussão  acerca  do  diagnóstico  e  prevalência,  não  há 

 situação  diferente  com  relação  ao  tratamento:  sem  uma  etiologia  específica,  como  definir  qual  o 

 melhor tratamento? Medicamentoso, psicológico, psiquiátrico e/ou cirúrgico? 

 As  polêmicas  expressam  a  importância  da  depressão  para  discutir  a  saúde  mental  atualmente. 

 Mas,  fundamentalmente,  refletem  os  efeitos  da  precarização  objetiva  e  subjetiva  da  vida  no  modo  de 

 produção capitalista. O capitalismo enquanto: 

 sistema  socioreprodutivo  de  expansão  e  acumulação  do  capital  mantém  diversas  das 
 tendências  desveladas  por  Marx:  o  movimento  expansivo  e  incontrolável  do  processo  de 
 reprodução  do  capital,  a  tendência  à  centralização  e  concentração  de  capital,  assim  como 
 a  manutenção  das  fraturas  entre  produção  e  controle,  produção  e  consumo  e  produção  e 
 circulação (Lacerda Jr., 2016, p.257). 

 Dirigido  pelo  movimento  expansivo  e  incontrolável  do  processo  de  reprodução  do  capital,  o 

 capitalismo  é  um  sistema  social  de  reprodução  da  vida  que  não  está  orientado  para  a  satisfação  das 

 necessidades  humanas,  mas  sim  para  a  reprodução  incessante  de  cada  vez  mais  capital.  Acarretando 

 uma  contradição  fundamental  entre  o  caráter  cada  vez  mais  socializado  da  produção  e  a  propriedade 

 privada.  A  apropriação  privada  dos  meios  de  produção  e  da  riqueza  produzida  estão  concentrados  nas 

 mãos  de  uma  pequena  parcela  da  população,  a  burguesia,  que  detém  o  poder  político,  econômico  e  têm 

 sua  ideologia  como  dominante.  A  classe  trabalhadora,  quem  objetivamente  produz  riqueza,  não 

 participa  do  controle  sobre  o  quanto  produzir,  o  que  produzir  ou  para  quem  produzir.  A  concentração 

 de  capital  pela  burguesia  se  dá  por  meio  da  exploração  da  classe  trabalhadora,  a  qual  nesse  processo  é 

 reduzida/objetificada  como  “apenas”  força  de  trabalho  mercantilizada,  o  que  certamente  produz  efeitos 

 objetivos  e  subjetivos  nos  sujeitos.  A  partir  dessa  perspectiva,  entendemos  que  o  debate  sobre  o 

 fenômeno  dos  estados  depressivos  é  imanentemente  um  debate  sobre  o  capitalismo,  em  especial  sobre 

 os  efeitos  na  subjetividade  da  contradição  capital  x  trabalho  e  a  consequente  precarização  da  vida  da 

 classe trabalhadora mundialmente em um período de crise estrutural do capitalismo. Não por acaso: 

 Há  em  larga  medida  uma  sensação  de  que  as  pessoas  não  estão  bem,  que  caminham 
 dentro  de  um  imenso  vazio  e  solidão,  entre  uma  multidão  desorientada  e  desconectada. 
 Sentimos  que  vivemos  em  uma  totalidade  social  que  poderia  superar  toda  espécie  de 
 desigualdade,  dado  o  alto  desenvolvimento  das  forças  produtivas;  no  entanto,  assistimos 
 em  todos  os  quadrantes  do  mundo  a  um  aumento  avassalador  da  miséria,  da  exploração  e 
 de várias formas de opressão (Moreira 2018, p.07). 
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 As  várias  linhas  teóricas  da  Psicologia  caracterizam  a  sintomatologia  da  depressão  a  afetos  de 

 desesperança,  apatia,  cansaço  e  depreciação  de  si.  Por  exemplo,  Perreira  (2015,  p.  20)  caracteriza  a 

 depressão  como  “o  empobrecimento  das  narrativas  pessoais,  pelo  sentimento  de  vazio,  de  cansaço, 

 pela  desvalorização  da  representação  de  si  e  por  uma  relação  de  opacidade  com  o  mundo”.  Medeiros  e 

 Sougey  (2010,  p.  29)  descrevem  a  depressão  da  seguinte  maneira:  “Trata-se  de  ideias  de  culpa, 

 pensamentos  de  fracasso,  pensamentos  de  autocompaixão,  ideias  suicidas,  hipocondria,  pensamentos  e 

 desejo de morte, entre outros”. 

 São  descrições  sobre  o  evidente  empobrecimento  (objetivo  e  subjetivo)  da  vida  no  capitalismo, 

 que  atinge  especialmente  a  maior  parte  da  humanidade:  a  classe  trabalhadora.  Apesar  disso, 

 psicólogos,  ao  discutirem  e  elaborarem  sobre  diagnóstico,  prevalência  e  tratamento  dos  estados 

 depressivos,  recorrem  a  teorias  individualistas  ou  biologicistas  que  separam  o  fenômeno  do  contexto 

 histórico-social  capitalista  ao  focarem,  por  exemplo,  na  personalidade  (Coimbra,  2014  )  ,  crenças 

 narcísicas  (Quintella  &  Verztman,  2010),  distorções  de  pensamento  (Medeiros  &  Sougey,  2010), 

 disfunção  de  neurotransmissores  (Bastos,  &  Trentini,  2013),  hereditariedade  e  alterações  cerebrais 

 (Nunes, Monteiro & Lopes 2014). 

 Este  estudo  partiu  da  tese  de  que  essa  denegação  dos  psicólogos  na  consideração  da  qualidade, 

 do  contexto  e  dos  efeitos  das  relações  sociais  vigentes  no  capitalismo  está  associada  à  presença  do 

 pensamento  conservador,  do  irracionalismo  filosófico,  do  agnosticismo,  do  “intimismo  a  sombra  do 

 poder”  e  no  projeto  societário  dominante  na  Psicologia  que  orienta  uma  abordagem  que  chamamos  de 

 “patologicismo”,  caracterizada  por  silenciar  contradições  da  sociabilidade  capitalista  e,  assim, 

 contribuir  para  a  sua  conservação.  Trata-se  de  reconhecer  a  relação  entre  tendências  ideológicas 

 burguesas  e  a  produção  de  conhecimento  específico  da  Psicologia  que,  em  última  instância,  é 

 instrumental para a defesa da ordem social vigente. 

 Neste  primeiro  momento,  vamos  caracterizar  o  pensamento  conservador  de  maneira  simples: 

 “A  noção  mais  corrente  de  pensamento  conservador  (ou  de  conservadorismo)  está  imediatamente 

 ligada  ao  verbo  conservar:  é  a  noção  segundo  a  qual  sempre  queremos  preservar  aquelas  coisas  e  ideias 

 que  valorizamos  e  em  que  acreditamos”  (Escorsim  Netto,  2013,  p.15).  Alguns  aspectos  característicos 

 do  pensamento  conservador  são  a  sua  tentativa  de  estabelecer  uma  concepção  universal  da  natureza 

 humana,  constituída  por  “sentimentos  naturais”,  e  a  defesa  da  “sociedade  comercial”  (Coutinho,  2014). 

 No  capítulo  02  fizemos  uma  caracterização  mais  precisa  do  contexto  histórico  e  pressupostos 

 fundantes  do  pensamento  conservador.  Para  o  momento,  basta  afirmar  que  este  estudo,  inicialmente, 
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 focava  estritamente  no  pensamento  conservador  como  componente  da  Decadência  Ideológica  que 

 poderia  se  expressar  na  produção  acadêmica  dos  psicólogos.  Com  o  desenvolvimento  do  trabalho,  essa 

 perspectiva  se  mostrou  limitada.  Isto  ocorreu  porque  logo  se  percebeu  que  o  pensamento  conservador 

 nasce  e  têm  como  principal  esfera  de  atuação  a  política,  já  o  Irracionalismo  Filosófico  e  o 

 Agnosticismo  interferem  na  filosofia  e  na  produção  de  conhecimento  científico.  O  Irracionalismo 

 Filosófico  tem  como  características  gerais  a  depreciação  do  entendimento  e  da  razão,  a  glorificação  da 

 intuição,  a  gnosiologia  aristocrática,  a  recusa  do  progresso  sócio-histórico,  a  criação  de  mitos.  Além  da 

 recusa  e  antagonismo  do  marxismo  e  da  lógica  dialética.  Em  linhas  gerais  significa  (…)  “a  petrificação 

 dos  limites  do  conhecimento  intelectivo  e  transformando-o  em  limites  absolutos  do  conhecimento” 

 (Lukács, 2020, p. 86). 

 O  Irracionalismo  aparece  como  um  anticapitalismo  romântico,  postura  que  “via  nas  formas 

 econômicas  tão  somente  a  causa  de  uma  profunda  dissolução  da  pretensa  ‘plenitude  natural’  do 

 homem,  ou  seja,  via  na  radical  socialização  do  trabalho  e  da  vida  uma  ameaça  para  a  subjetividade 

 espiritual  dos  indivíduos”.  (C.  N.  Coutinho,  2010,  p.  45).  Percebemos  então  que  o  Irracionalismo 

 Filosófico  tem  como  principal  característica  o  subjetivismo,  postura  que  coloca  no  começo,  meio  e 

 fim,  a  subjetividade  reduzida  à  sua  imediaticidade.  Essa  lógica  irracionalista  se  faz  presente,  com 

 maior  intensidade,  em  tempos  de  crise  do  capitalismo:  “Nas  épocas  de  crise,  a  ordem  social  emerge 

 como  algo  aversivo  e  incompreensível  aos  indivíduos.  Assim  o  Irracionalismo  crítica  essa  ordem 

 social,  mas  recorrendo  à  única  esfera  do  ser,  que  no  nível  imediato  parece  fazer  sentido:  a 

 subjetividade” (Lacerda, 2010, p.70). 

 Já  a  outra  tendência  da  decadência  ideológica  que  exploraremos  aqui,  o  Agnosticismo,  se  faz 

 mais  presente  nos  períodos  de  crescimento  e  expansão  capitalista,  que  favorecem  posturas  de 

 segurança  e  apostas  na  manutenção  da  “ordem”  graças  ao  “progresso”.  A  sua  marca,  na  ciência  e  no 

 conhecimento,  é  a  aposta  na  tentativa  de  submeter  e  controlar  a  realidade  por  meio  de  esquemas 

 formais,  técnicos  e  manipulatórios,  daí  a  centralidade  da  metodologia  nas  perspectivas  agnósticas. 

 (Lacerda,  2010,  p.72).  O  Agnosticismo  é  descrito  por  C.  N.  Coutinho  (2010)  como  “miséria  da  razão”. 

 Miséria,  pois  há  o  empobrecimento  do  conhecimento  pela  extrema  formalização  da  razão.  Apesar  de 

 irracionalismo  e  agnosticismo  serem  posturas  diferentes  e  expressarem  processos  diferentes  da  ordem 

 social  do  capital,  não  são  posturas  mutuamente  excludentes,  mas  apenas  duas  faces  da  mesma  moeda: 

 a  decadência  ideológica.  Dessa  forma,  a  ênfase  sobre  tais  correntes  foi  mais  produtivas  ao  nosso 

 propósito.  Não  se  trata  de  separar,  pois  nota-se  que  o  Pensamento  Conservador,  o  Irracionalismo  e  o 

 Agnosticismo  nascem  de  disputas  e  conflitos  sociais  que  compartilham  o  mesmo  solo  histórico. 
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 Expressam  posturas  sobre  a  relação  entre  razão  e  realidade  material  que  têm  raízes  sociais  e,  em  última 

 instância,  cumprem  a  função  social  de  proteger  os  interesses  da  classe  dominante,  questionar  ou  limitar 

 o  papel  da  razão  na  apreensão  da  realidade  e  mistificar  o  descompasso  entre  forças  produtivas  e 

 relações  de  produção  constitutivo  do  capitalismo.  Por  isso,  podemos  afirmar  que  o  Irracionalismo 

 Filosófico  e  o  Agnosticismo  são  expressões  filosóficas  do  Pensamento  Conservador  ou  que  o 

 Pensamento  Conservador  é  a  expressão  política  orientada  por  saberes  atravessados  pelo  Irracionalismo 

 filosófico e o Agnosticismo. 

 A  partir  da  orientação  teórico-metodológica  marxista  adotada  neste  trabalho,  entende-se  que 

 não  basta  constatar  que  os  psicólogos  podem  reproduzir  projetos  societários  de  cunho  conservador, 

 mas  é  preciso  buscar  como  o  conhecimento  psi  reflete  relações  sociais  de  produção  e  se  articula  com  o 

 pensamento  conservador.  Caso  contrário,  corremos  o  risco  de  cair  em  conclusões  simplistas  que 

 reduzem  o  problema  ao  caráter  ou  personalidade  dos  psicólogos.  Uma  conclusão  com  viés 

 moralizante. 

 Para  evitar  isso,  analisamos  a  formação  social  brasileira  enquanto  particularidade  produzida 

 pela  via  colonial  de  objetivação  do  capitalismo  .  A  objetivação  capitalista  no  Brasil  se  deu  por  um 2

 caminho  particular:  não  houve  um  processo  específico  de  objetivação  do  capitalismo,  uma  entificação 

 de  “tipo  colonial”,  com  a  conservação  de  determinações  da  estrutura  agrária  de  uma  organização 

 produtiva  com  base  no  latifúndio  constituída  pela  colonização.  Daí  o  desenvolvimento  restringido  do 

 mercado  interno  e  o  lento  caminhar  do  processo  industrial,  assim  como  o  caráter  retardatário  do 

 desenvolvimento  das  forças  produtivas  materiais,  marcado  pela  exclusão  de  grande  contingente  da 

 população brasileira da vida nacional (J. Chasin, 2000, 1982). 

 Em  suma,  o  capitalismo  brasileiro,  em  vez  de  promover  uma  transformação  social 
 revolucionária  –  o  que  implicaria,  pelo  menos  momentaneamente,  a  criação  de  um 
 “grande  mundo”  democrático  –  contribuiu,  em  muitos  casos,  para  acentuar  o  isolamento 
 e  a  solidão,  a  restrição  dos  homens  ao  pequeno  mundo  de  uma  mesquinha  vida  privada 
 (Coutinho, 1992, p. 142). 

 Na  gênese  da  burguesia  brasileira  está  a  pregnância  da  estrutura  agrária  de  tipo  colonial,  a  qual 

 não  abre  passagem  para  a  formação  do  capital  industrial  clássico.  Além  disso,  prevalece  uma 

 2  Entendemos  aqui  objetivação  do  capitalismo  como  as  determinações  históricas  que  possibilitaram  a  transição  das  relações 
 de  produção  feudal  para  o  modo  de  produção  capitalista.  Cuidado  aqui  com  “feudal”.  Na  particularidade  brasileira,  a 
 objetivação do capitalismo não se deu pela superação do “feudal”, como você muito bem aponta no próprio corpo do texto 
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 configuração  de  subordinação  estrutural  do  capital,  a  qual  impossibilita  a  burguesia  nacional  marchar 

 na  efetivação  de  sua  emancipação  social  e  é,  essencialmente,  subordinada.  Por  sua  debilidade,  a 

 burguesia  nacional  se  esforça  para  estar  distante  das  massas  populares.  Assim,  o  capitalismo  se 

 desenvolve  de  forma  que  a  evolução  nacional  não  tem  correspondência  com  progressividade  social, 

 uma  vez  que,  geneticamente,  o  primeiro  se  põe  como  ser  social  atrofiado.  É  justamente  por  se  tratar  de 

 um  ser  social  atrofiado,  que  verificamos  um  terreno  fértil  para  os  efeitos  e  práticas  do  pensamento 

 conservador.  J.  Chasin  (2000)  denuncia  a  miséria  da  burguesia  nacional,  a  qual,  por  sua  incompletude 

 política  e  econômica,  se  posiciona  e  age  conforme  um  viés  politicista.  Ser  politicista,  para  a  burguesia 

 nacional,  significa:  “tomar  e  compreender  a  totalidade  do  real  exclusivamente  pela  sua  dimensão 

 política e, ao limite mais pobre, apenas de seu lado político-institucional” (J. Chasin, 2000, p. 123). 

 O  politicismo  ,  entre  outras  coisas,  fenômeno  antípoda  da  politização,  desmancha  o 
 complexo  de  especificidades,  de  que  se  faz  e  refaz  permanente  o  todo  social,  e  dilui  cada 
 uma  das  “partes”  (diversas  do  político)  em  pseudopolítica.  Considera,  teórica  e 
 praticamente,  o  conjunto  de  complexo  social  pela  natureza  própria  e  peculiar  de  uma 
 única  das  especificidades  (política)  que  o  integram,  descaracterizando  com  isto  a  própria 
 dimensão  do  político,  arbitrariamente  privilegiada.  (J.  Chasin,  2000,  p.  123,  grifos  do 
 autor) 

 Em  linhas  gerais,  o  politicismo:  “supõe  a  prevalência  do  político  sobre  a  totalidade  social,  em 

 especial  sobre  as  dimensões  econômicas,  a  burguesia  brasileira  opera  na  direção  de  que  qualquer 

 mudança  (mesmo  mínima)  deve  se  ater  ao  universo  do  aperfeiçoamento  institucional,  das  regras  da 

 convivência democrática” (M. Chasin, 2008, p. 165). 

 Outra  característica  importante  do  processo  de  formação  social  brasileira,  consequência 

 também  da  “Via  Colonial”  de  objetivação  do  capitalismo,  são  os  percalços  e  limitações  enfrentadas  no 

 processo  de  formação  de  nossa  “sociedade  civil”.  A  disputa  entre  o  Estado  e  os  aparelhos  privados  de 

 hegemonia  que  buscam  consenso  ideológico  para  efetivação  de  projetos  de  classe  é,  segundo  C.  N. 

 Coutinho  (2010),  marcada  pelo  “intimismo  à  sombra  do  poder”.  Esta  é  a  postura  da  intelectualidade 

 brasileira,  a  qual  tem  dificultada  sua  atuação  autônoma,  pois  depende,  para  se  sustentar,  dos  órgãos  de 

 poder  do  Estado  ou  de  favores  de  uma  elite  burguesa  e  latifundiária.  A  debilidade  da  “sociedade  civil” 

 historicamente,  da  independência  em  1822,  ao  início  do  processo  de  industrialização  nos  anos  1930,  se 

 expressou  na  existência  de  pouquíssimas  editoras,  teatros,  jornais  etc.  (aparelhos  privados  de 

 hegemonia)  para  acolher  sua  produção.  Emerge  daí  uma  produção  intelectual  escatelada,  distante  das 

 contradições  e  problemas  fundamentais  da  vida  cotidiana  da  classe  trabalhadora.  São  intelectuais  à 
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 sombra  do  poder,  pois  não  questionam  a  ordem  social  vigente  que  os  beneficiava  e,  por  seu 

 afastamento das “massas”, têm no intimismo a principal referência. 

 Pretendo  com  esse  trabalho  fazer  um  caminho  inverso  ao  do  “intimismo  à  sombra  do  poder”. 

 Pretendo  colocar  em  pauta  o  fato  de  que  nós  psicólogos,  ao  lidarmos  com  o  sofrimento/adoecimento 

 humano,  não  podemos  operar  pela  lógica  do  “Patologicismo”.  Em  linhas  gerais  o  Patologicismo,  se 

 refere  a  uma  lógica  ou  tendência  presente  na  Psicologia  que  reproduz  as  expressões  da  decadência 

 ideológica  e  o  “intimismo  à  sombra  do  poder”.  Promovendo  uma  separação  entre  subjetividade  e 

 sociedade  com  intuito  de  conservar  a  sociedade  capitalista,  ao  não  expor  as  contradições  presentes 

 nessa  sociedade  que  promovem  sofrimento  e  adoecimento.  Lógica  essa  portadora  dos  efeitos  do 

 “intimismo  a  sombra  do  poder”  e  que  escamoteia  a  complexidade  da  relação  entre  subjetividade  e 

 objetividade  em  uma  formação  social  particular  que  expressa  a  violência  e  a  opressão  constitutivas  do 

 modo  de  produção  capitalista.  É  necessário  ir  além  de  reduções  forçosas  do  sujeito  às  esferas: 

 biológica, psicológica ou cultural. É preciso apreender a totalidade do ser social: 

 c  ompreender  as  capacidades  e  potencialidades  contidas  num  dado  modo  de  produzir  e 
 reproduzir  a  vida  dos  homens  e,  a  partir  disso,  compreender  se  essa  formação  social 
 favorece  e  estimula  o  desenvolvimento  de  significados  e  perspectivas  que  conduzirão  as 
 decisões  dos  indivíduos  junto  à  humanidade  de  modo  que  se  consubstanciem  em  valores 
 positivos,  ou  se  contribui  para  a  produção  de  valores  destrutivos  para  esses  indivíduos  e 
 para  a  totalidade  em  que  eles  vivem  e  operam.  Numa  forma  específica  de  produzir  e  num 
 grau  determinado  de  desenvolvimento  econômico  e  social,  os  indivíduos  podem  encontrar 
 alternativas  em  relação  aos  significados  de  vida  que  se  colocam  como  predominantemente 
 imprescindíveis  e  “eficazes”  aos  olhos  de  suas  “conquistas”  singulares,  mas  que  na  sua 
 universalidade  junto  ao  gênero,  se  revelam  desumanos  e  destrutivos  para  o  desenvolvimento 
 efetivo  dos  indivíduos  na  relação  com  seu  gênero.  O  valor  e  o  contravalor  têm  de  ser 
 compreendidos  na  relação  entre  as  individualidades  e  o  conjunto  das  conquistas  do  gênero 
 humano até aquele determinado momento.  (Moreira, 2018, p.20) 

 A  prevalência  cada  vez  maior  de  estados  depressivos  diagnosticados  se  explica  somente  pela 

 remissão  à  qualidade  das  relações  sociais  no  capitalismo  e  sua  tendência  para  a  desumanização  e  o 

 afastamento  dos  sujeitos  das  conquistas  do  gênero  humano.  Sendo  assim,  mais  do  que  pensar  em 

 modelos  psicopatológicos  e  etiológicos,  é  necessário  e  urgente  aos  psicólogos  pensarem  em  outra 

 forma  de  sociabilidade,  uma  forma  que  atenda  às  necessidades  objetivas  da  classe  trabalhadora.  Uma 

 sociabilidade  em  que  exista  um  modo  de  produção  no  qual  todos  possam  usufruir  do  acúmulo  de 

 conquistas  do  gênero  humano,  sem  que  para  isso  necessitem  ser  explorados,  violentados,  humilhados  e 

 oprimidos. 
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 Outra  pretensão  deste  trabalho,  se  não  a  principal,  é  tentar  expressar  meu  posicionamento 

 político  frente  a  escalada  conservadora  e  reacionária,  que,  mais  uma  vez,  ascende  na  vida  social 

 brasileira.  É  preciso  reagir  quando  forças  de  tendências  autoritárias  e  fascistas  assumem  o  poder.  Junho 

 de  2013  foi  um  marco,  pois  dali  em  diante  algo  na  sociedade  brasileira  e  no  debate  público  foi 

 mudando.  A  indignação  e  a  revolta  que  estavam  presentes  naquelas  manifestações,  de  alguma  forma, 

 abriram  um  fosso  de  onde  emergiram,  no  debate  público,  expressões  de  preconceitos,  violência, 

 opressões,  revisionismos  e  irracionalismos.  Em  2014,  tivemos  um  processo  eleitoral  marcado  por 

 acirrada  disputa  presidencial  que  possibilitou  a  reeleição  de  Dilma  Rousseff  (PT),  mas  que  não 

 terminou.  Logo  em  seguida,  o  derrotado,  Aécio  Neves  (PSDB),  colocou  em  questão  o  processo 

 eleitoral  e  não  reconheceu  sua  derrota.  Inicia-se,  a  partir  daí,  um  processo  de  polarização  social  que, 

 em  2016,  culminou  no  golpe  que  destituiu  a  presidente  reeleita.  Na  preparação  do  golpe  houve  uma 

 ofensiva de processos de humilhação e discriminação por questões raciais, de gênero ou classe social. 

 Além  disso,  o  projeto  é  parte  de  minha  trajetória.  Ainda  criança,  ficava  comovido  com  pessoas 

 batendo  no  portão  de  casa  pedindo  um  prato  de  comida,  um  copo  de  água  ou  ajuda  financeira  por 

 qualquer  motivo.  Em  minha  formação  universitária  tive  contato  com  o  pensamento  crítico  marxista  e 

 sempre busquei colocar as demandas da classe trabalhadora como minhas prioridades. 

 Após  a  graduação,  fiz  residência  multiprofissional  em  um  hospital  público  de  urgência  e 

 emergência  de  Goiânia.  Pude  presenciar  de  maneira  direta  os  efeitos  da  violência  urbana,  das  más 

 condições  de  trabalho  e  a  precariedade  dos  serviços  públicos  de  saúde.  Todas  essas  condições 

 marcavam  o  atendimento  de  pacientes  –  baleados,  vítimas  de  acidentes  de  trabalho  ou  sujeitos  sem 

 acompanhamentos  específicos  para  comorbidades  específicas  e  que  necessitam  de  cuidados  de 

 urgência  ou  emergência.  Trabalhei  ainda  em  uma  unidade  ambulatorial  de  saúde  mental  de  um  plano 

 privado  de  saúde,  onde  também  ficaram  evidentes  os  sofrimentos  causados  por  crises  de  ansiedade, 

 fobias  e  depressão  que  acometiam  sujeitos  expostos  a  condições  degradantes  de  trabalho,  exigência 

 irrestrita  de  performance,  problemas  financeiros,  falta  de  uma  perspectiva  considera  digna  de  vida, 

 problemas  de  relacionamento  etc.  Contudo,  nada  foi  mais  doloroso  e  angustiante  do  que  trabalhar  em 

 um  hospital  de  campanha  durante  a  pandemia.  Vários  nomes  e  rostos  não  saem  da  minha  cabeça.  É 

 muito  triste  e  revoltante  ver  como  está  sendo  tratada  a  classe  trabalhadora,  seja  aqueles  que  são 

 atendidos,  seja  aqueles  que  atuam  prestando  assistência.  Do  lado  dos  pacientes  faltaram  leitos, 

 medicações  e  equipamentos.  Do  lado  de  quem  prestava  assistência  sobram  humilhações,  angústia  e 

 condições  precárias  de  trabalho.  Fui  convocado  a  atender  familiares,  pacientes  e  funcionários  do 

 hospital.  Em  cada  um  deles  era  nítido  o  medo,  o  desamparo  e,  principalmente,  o  cansaço.  O  mais 
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 doloroso  de  tudo  é  ver  o  descaso,  o  negaciosismo  e  o  cinismo  de  autoridades  públicas  responsáveis  por 

 lidar  com  a  pandemia,  o  qual  se  expressa  na  pergunta  sobre  se  a  prioridade  deve  ser  a  vida  ou  a 

 economia. 

 Quando  se  ultrapassa  a  marca  de  meio  milhão  de  mortos,  quando  se  defende  medicamentos 

 sem  eficácia  e  quando  o  presidente,  junto  de  sua  equipe,  mostra  total  falta  de  preparo,  desprezo  com 

 toda  a  situação,  fica  evidente  que,  frente  ao  dilema  vida  ou  economia,  escolheram  mesquinhos 

 interesses  de  uma  elite  decadente.  O  mais  triste  e  revoltante  é  que  em  todos  os  lugares  onde  trabalhei, 

 em  meu  consultório  particular  ou  em  equipamentos  de  saúde,  assim  como  em  conversas  com  colegas 

 de  profissão,  algo  ficava  cada  vez  mais  explícito:  os  processos  de  desumanização  e  coisificação, 

 constitutivos  do  modo  de  produção  capitalista  e,  que,  por  isso,  submetem  a  todos  nós.  O  que  me 

 deixava  ainda  mais  estarrecido  era  a  inexistência  de  qualquer  discussão  séria  sobre  as  condições 

 sociopolíticas  do  sofrimento  psíquico  em  praticamente  todas  as  instituições  em  que  atuei.  Não  podia 

 ficar  passivo  em  relação  ao  que  acontece  ao  meu  redor  e,  além  do  mestrado,  busquei  me  organizar 

 politicamente,  parti  para  a  militância  e  quero  verdadeiramente  contribuir  para  a  construção  de  uma 

 outra sociedade. 

 Assim  surgiu  a  preocupação  deste  estudo  com  o  projeto  societário  expresso  na  atuação  dos 

 psicólogos.  É  sempre  frustrante  em  minha  atuação  profissional  constatar  os  limites  do  meu  trabalho, 

 constatar  que  um  trabalhador  que  tem  crises  de  choro  antes  de  ir  ao  emprego,  por  mais  que  consiga  se 

 implicar  e  lidar  de  uma  forma  mais  clara  com  seu  sofrimento,  persistirá  sendo  explorado  e  coisificado. 

 Eis  uma  contradição  que  a  Psicologia  e  os  psicólogos  necessitam  urgentemente  se  posicionar:  não  há 

 possibilidade  de  saúde  mental,  autonomia  e  emancipação  humana  enquanto  permanecem  na  vida 

 social,  intensos  processos  de  mercantilização  da  vida  que,  cotidianamente,  desumanizam,  humilham, 

 violentam  e  oprimem  a  classe  trabalhadora.  Como  já  afirmei,  este  trabalho  expressa  a  minha  posição 

 nessa  contradição:  a  luta  pela  emancipação  humana,  pelo  fim  de  uma  ordem  social  que  se  sustenta  na 

 exploração e opressão de muitos em detrimento da riqueza material de poucos. 

 No  primeiro  capítulo  buscamos  analisar  o  processo  ontológico  de  formação  do  Ser  Social, 

 tendo  no  trabalho,  atividade  humana  teleologicamente  orientada  seu  fundamento,  e  como  o  mesmo 

 desemboca  em  projetos  societários  e  profissionais.  Analisamos  brevemente  algumas  evidências  do 

 comprometimento  da  Psicologia,  enquanto  ciência  e  profissão,  com  posturas  de  legitimação  da  ordem 

 social  vigente.  Para  refletir  sobre  as  tendências  presentes  na  produção  de  conhecimento  no  capitalismo, 

 no  capítulo  dois  investigamos  o  contexto  histórico-social  da  Decadência  Ideológica  e  suas  expressões 

 Irracionalismo  Filosófico  e  Agnosticismo.  Nesse  mesmo  contexto  emerge  também  o  Pensamento 
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 Conservador,  e  levando  em  consideração,  suas  devidas  particularidades,  percebemos  como 

 conservadorismo,  irracionalismo  e  agnosticismo  apresentam  o  mesmo  objetivo:  a  desqualificação  da 

 razão  e  manutenção  da  ordem  social  vigente.  No  terceiro  capítulo  é  a  vez  de  aprofundar  nos  estudos  e 

 autores  que  tematizam  sobre  a  formação  social  brasileira,  suas  particularidades  e  que  tendências 

 emergem  da  mesma  em  relação  a  produção  de  conhecimento.  No  quarto  capítulo  o  alvo  é  a  discussão 

 dos  estados  depressivos,  contexto  e  mudanças  históricas.  Neste  capítulo  é  onde  também  apresentamos 

 os  artigos  coletados  na  pesquisa  e  a  discussão  de  pontos  fundamentais  de  seus  achados.  Por  fim,  no 

 quinto  e  último  capítulo  é  destinado  a  elaborar  como  se  dá  a  dinâmica  de  crise  estrutural  do  capital 

 com  os  estados  depressivos.  Propomos  aqui  que  a  implementação  neoliberal  de  saída  da  crise 

 estrutural  do  capital,  promovendo  uma  corrosão  da  seguridade  social  que  parece  estar  atrelada  ao 

 número crescente de diagnósticos de estados depressivos. 
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 CAPÍTULO 01    AS INTERSECÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E A LUTA DE CLASSE 

 O tear 

 A fieira zumbe, o piso estala, chia 
 O liço, range o estambre na cadeia; 
 A máquina dos Tempos, dia a dia, 

 Na música monótona vozeia 

 Sem pressa, sem pesar, sem alegria, 
 Sem alma, o Tecelão, que cabeceia, 

 Carda, retorce, estira, asseda, fia, 
 Dobra e entrelaça, na infindável teia. 

 Treva e luz, ódio e amor, beijo e queixume, 
 Consolação e raiva, gelo e chama 

 Combinam-se e consomem-se no urdume. 

 Sem princípio e sem fim, eternamente 
 Passa e repassa a aborrecida trama 

 Nas mãos do Tecelão indiferente… 

 Olavo Bilac 

 1.1 Trabalho, ser social e projetos societários na Psicologia 

 Como  este  trabalho  parte  da  tradição  marxista  para  analisar  a  intersecção  entre  os  projetos 

 profissionais  da  Psicologia  e  o  Pensamento  Conservador,  faz-se  necessário  primeiro  discutir  a 

 centralidade  ontológica  do  trabalho,  a  historicidade  humana  e  como  ela  é  marcada  pela  construção  e 

 efetivação  de  projetos  teleológicos.  Quando  falamos  em  trabalho  não  nos  referimos  ao  uso  habitual  do 

 termo  como  sinônimo  de  emprego  ou  atividade  remunerada  (esta  seria  o  trabalho  abstrato,  produtor  de 

 mais-valia), mas sim da concepção marxista que o articula com a criação do ser social: 

 O  trabalho  é  antes  de  tudo,  um  processo  entre  o  homem  e  a  natureza,  processo  este  em 
 que  o  homem,  por  sua  própria  ação,  medeia,  regula  e  controla  seu  metabolismo  com  a 
 natureza.  Ele  se  confronta  com  a  matéria  natural  como  com  uma  potência  natural 
 [  Naturmacht  ].  A  fim  de  se  apropriar  da  matéria  natural  de  uma  forma  útil  para  sua 
 própria  vida,  ele  põe  em  movimento  as  forças  naturais  pertencentes  a  sua  corporeidade: 
 seus  braços  e  pernas,  cabeça  e  mãos.  Agindo  sobre  a  natureza  externa  e  modificando-a 
 por  meio  desse  movimento,  ele  modifica,  ao  mesmo  tempo,  sua  própria  natureza.  (Marx, 
 2017, p. 255). 

 O  trabalho  é  o  processo  pelo  qual  o  homem  organiza,  atua  e  constrói  meios  para  satisfação  de 

 suas  necessidades.  Como  nos  lembra  Engels  (1883/1983  apud  Lacerda  2016,  p.258):  “a  singular 
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 contribuição  de  Marx  deve-se  à  descoberta  do  fato  de  que  o  homem  precisa,  em  primeiro  lugar,  comer, 

 beber,  ter  um  teto  e  vestir-se  antes  de  poder  fazer  política,  ciência,  arte,  religião  etc.”  O  trabalho  é  uma 

 categoria  ontológica:  "É  no  trabalho  que  se  efetiva  o  salto  ontológico  que  retira  a  existência  humana 

 das  determinações  meramente  biológicas.  Sendo  assim,  não  pode  haver  existência  social  sem  trabalho" 

 (Lessa, 2012, p. 61). 

 O  ser  social  se  efetiva  apenas  com  a  consciência:  “Toda  processualidade  teleologicamente 3

 orientada  requer  alguma  consciência  que  a  ponha”  (Lessa,  2012,  p.  61)  .  A  realidade  social  criada  pela 

 consciência  que  se  materializa  pelo  trabalho  tende  a  se  tornar  cada  vez  mais  complexa  e  mediada,  pois 

 os  produtos  do  processo  de  trabalho  ampliam  o  conjunto  de  conquistas  e  objetivações  do  gênero 

 humano: 

 A  existência  social,  todavia,  é  muito  mais  que  trabalho.  O  próprio  trabalho  é  uma 
 categoria  social,  ou  seja,  apenas  pode  existir  como  partícipe  de  um  complexo  composto, 
 no  mínimo,  por  ele,  pela  fala  e  pela  sociabilidade  (o  conjunto  das  relações  sociais).  A 
 relação  dos  homens  com  a  natureza  requer,  com  absoluta  necessidade,  a  relação  entre  os 
 homens.  Por  isso,  além  dos  atos  de  trabalho,  a  vida  social  contém  uma  enorme  variedade 
 de  atividades  voltadas  para  atender  às  necessidades  que  brotam  do  desenvolvimento  das 
 relações dos homens entre si. (Lessa, 2012, p. 25) 

 A  complexificação  da  vida  social  se  dá  com  o  aparecimento  de  novas  necessidades  e  relações, 

 cada  vez  mais  mediadas,  articulando  homens  com  a  natureza,  entre  si  e  com  a  sociedade.  Há  novos 

 objetos,  possibilidades  e  complexos  que  não  são  mais  redutíveis  à  natureza  e  seus  processos.  A 

 natureza,  inorgânica  e  orgânica,  por  mais  que  seja  “base  insuprimível  da  existência  humana, 

 apresenta-se,  cada  vez  menos,  como  uma  barreira  que  define  as  possibilidades  da  atividade  humana. 

 Cada  vez  mais,  complexos  socialmente  determinados,  que  não  são  redutíveis  à  natureza,  passam  a 

 predominar  na  determinação  da  história  humana”  (Lacerda,  2016,  p.  259).  Assim,  o  trabalho,  como 

 princípio  ontológico,  é  a  origem  da  historicidade  da  essência  humana  e  da  complexa  realidade  social 

 que, gradativamente, se complexifica: 

 O  Ser  Social  atravessado  por  prévias-ideações  elaboradas  por  indivíduos.  Para 
 transformarem  o  mundo  objetivo  segundo  os  seus  próprios  fins,  os  seres  humanos 
 elaboram,  no  plano  da  consciência,  projetos  que,  de  uma  forma  mais  ou  menos 
 aproximada,  antecipam  idealmente  os  resultados  de  suas  atividades.  Para  efetivar  esses 
 projetos  ideais,  os  indivíduos  precisam  se  apropriar  dos  nexos  causais  da  natureza  e  da 

 3  Teleológico,  pois  o  trabalho  é  uma  atividade  orientada  para  uma  finalidade  específica  “No  final  do  processo  de  trabalho, 
 chega-se  a  um  resultado  que  já  estava  presente  na  representação  do  trabalhador  no  início  do  processo,  portanto,  um 
 resultado que já existia idealmente” (Marx, 2017, p. 256). 
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 sociedade,  assim  como  devem  escolher  os  melhores  meios  para  lograr  a  efetivação  dos 
 projetos  ideais  e,  por  fim,  invocarem  valores  que  legitimam  seus  projetos  ideais  frente  a 
 outros indivíduos. (Lacerda, 2019, p.08) 

 O  humano,  a  partir  dos  novos  objetos,  necessidades,  possibilidades  e  complexos  construídos 

 por  meio  da  materialização  de  uma  ação  possível  somente  com  a  existência  da  consciência  pode 

 modificar  a  realidade  natural  e  a  realidade  social.  Por  exemplo,  nesta  existem  necessidades  que  não 

 existem  naquela.  “Essa  utilização  social  de  elementos  e  forças  naturais  não  resulta  em  uma 

 justaposição  de  sociedade  e  natureza,  mas  na  produção,  na  síntese  de  uma  nova  esfera  ontológica:  o 

 mundo dos homens” (Lessa, 2012, p. 67). 

 A  atividade  humana  em  uma  nova  esfera  ontológica,  o  ser  social,  é  orientada  e  constituída  por 

 ideias  elaboradas  e  compartilhadas  socialmente.  A  vida  social  é  sempre  marcada  pela  elaboração  e 

 reprodução  coletiva  de  projetos  ideais  que  buscam  influenciar  o  conjunto  de  atividades  necessárias 

 para  a  produção  e  reprodução  do  mundo  dos  homens.  Em  outras  palavras,  há  projetos  societários  que 

 são  mediações  centrais  na  reprodução  do  ser  social.  Segundo  Netto  (2009),  um  projeto  societário  é 

 uma  imagem  de  sociedade  a  ser  construída,  justificado  por  certos  valores  e  que  indica  quais  são  os 

 meios  para  torná-lo  real.  “Sendo  a  sociedade  atual  dividida  em  classes,  todo  projeto  societário  é  um 

 projeto  de  classe  e,  portanto,  tem  uma  dimensão  política,  isto  é,  remete  a  relações  e  lutas  por  poder” 

 (Lacerda, 2019 p.10). 

 A  intervenção  da  mediação  da  classe  social  significa  que  na  produção  de  conhecimento  e 
 na  intervenção  profissional  há  intervenção  permanente  dos  diversos  projetos  societários 
 de  classe  em  disputa  nas  distintas  conjunturas  históricas.  Assim,  os  projetos  coletivos 
 voltados  para  o  conjunto  da  sociedade  e  que  portam  interesses  objetivos  das  classes 
 sociais  em  disputa  expressos  nos  projetos  societários  se  manifestam  em  distintas  teorias 
 do indivíduo e em projetos profissionais. (Netto, 2009 apud Lacerda, 2019 p. 11). 

 Sendo  assim,  aqueles  que  produzem  conhecimento  não  o  fazem  de  maneira  neutra,  em  última 

 instância  filósofos,  intelectuais  e  também  os  psicólogos,  se  alinham  a  projetos  societários  que 

 reproduzem  ou  não  interesses  político-econômicos  das  classes  sociais  em  disputa.  Quando  analisamos 

 os efeitos desses saberes na da realidade material, percebemos que não há neutralidade possível. 

 não  existe  visão  de  mundo  “inocente”.  Em  nenhum  sentido  tal  visão  de  mundo  existe, 
 mas  especialmente  em  relação  ao  nosso  problema  e  precisamente  no  sentido  filosófico:  a 
 tomada  de  posição  a  favor  ou  contra  a  razão  é  decisiva  quanto  à  essência  de  uma  filosofia 
 enquanto  filosofia,  no  seu  papel  junto  ao  desenvolvimento  social.  Até  mesmo  porque  a 
 própria  razão  não  é  algo  que  paira  acima  do  desenvolvimento  social  de  modo  apartidário 
 e  neutro;  pelo  contrário,  ela  reflete  sempre  a  racionalidade  (ou  irracionalidade)  concreta 
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 de  uma  dada  situação  social,  de  uma  dada  direção  do  desenvolvimento  histórico  e,  ao  lhe 
 dar clareza conceitual, promove ou retarda esse desenvolvimento (Lukács, 2020, p.10). 

 Toda  produção  de  conhecimento  tem  uma  dimensão  ideológica,  ou  seja,  contém  valores  e 

 ideações  que  expressam  os  interesses  de  uma  classe  social.  “Objetivamente,  no  plano  dos  conflitos  que 

 tensionam  a  dinâmica  da  vida  social,  toda  construção  ideológica  se  compromete  independentemente  da 

 vontade  subjetiva  do  pensador  que  a  elabora  ,  com  as  forças  sociopolíticas  do  progresso,  do 

 conservantismo  ou  da  reação”.  (Netto,  1978,  p.42,  grifos  do  autor).  O  Irracionalismo  filosófico 

 escancara  os  limites  ideológicos  do  pensamento  burguês,  uma  vez  que  demonstra  a  incapacidade  da 

 burguesia  em  compreender  as  crises  e  conflitos  inerentes  do  desenvolvimento  social.  A  recusa  de  tal 

 compreensão  se  dá  pela  tentativa  de  sua  conservação  no  poder.  “O  pequeno-burguês  jamais 

 compreende  estes  conflitos,  mesmo  quando  é  implicado  por  eles,  mesmo  se  neles  mergulha  com 

 paixão”.  (Lukács  1968,  p.99).  Os  componentes  ideológicos  na  produção  de  conhecimento  se  fazem 

 ainda  mais  estratégicos,  no  contexto  da  “Via  prussiana”  de  objetivação  do  capitalismo,  pois  como  as 

 classes  populares  formadas  por  proletários  e  camponeses  estavam  fora  do  poder  decisório,  tomar  suas 

 consciências  era  imprescindível  para  evitar  questionamentos  ou  levantes  contra  a  ordem  social  vigente. 

 Não  por  acaso:  “A  Revolução  de  1848  encerra  para  a  Alemanha  a  dissolução  do  hegelianismo;  o 

 irracionalista  Schopenhauer  torna-se  o  filósofo  principal  da  Alemanha  pós-revolucionária,  na  época  em 

 que  se  preparava  a  fundação  do  reinado  de  Bismarck”  (Lukács,  2020,  p.22).  Mais  à  frente 

 detalharemos a “Via prussiana” de objetivação do capitalismo. 

 Saberes  científicos,  programas  de  pesquisa  e  projetos  profissionais  que  existem,  por  exemplo, 

 na  Psicologia  são  objetivações  particulares  com  especificidades,  mas  sempre  atravessadas  por  projetos 

 societários,  pois  são  produções  de  seres  humanos  reais,  com  interesses,  valores  etc.  articulados  à 

 sociedade  de  classes.  Não  expressam  apenas  estes  determinismos  sociais,  pois  a  escalada  de 

 complexidade  na  vida  social  cria  a  necessidade  de  uma  atividade  voltada  para  apreender  o  movimento 

 da  realidade  expresso  em  uma  produção  específica  de  conhecimento:  “Se,  tal  como  foi  afirmado 

 anteriormente,  o  primeiro  pressuposto  histórico  é  a  atividade  vital  consciente  dos  indivíduos,  e  se  a 

 ciência  é  uma  atividade  vital  consciente  que  nasce  e  se  desenvolve  respondendo  aos  problemas  da  vida 

 cotidiana”.  (Lukács,  1966  apud.  Lacerda,  2019  p.  10).  Ciência,  especialidades  e  profissões  pretendem 

 manejar  e  articular  certos  saberes  específicos,  que  são  parte  do  patrimônio  construído  na  história 

 humana  e  que  atendem  necessidades  específicas  e  complexas  da  vida  social.  Porém,  práticas 

 profissionais  e  saberes  científicos  sempre  sofrem  influxos  constitutivos  dos  projetos  societários  em 

 disputa. Por exemplo, os projetos profissionais: 
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 apresentam  a  autoimagem  de  uma  profissão,  elegem  os  valores  que  a  legitimam 
 socialmente,  delimitam  e  priorizam  seus  objetivos  e  funções,  formulam  os  requisitos 
 (teóricos,  práticos  e  institucionais)  para  o  seu  exercício,  prescrevem  normas  para  o 
 comportamento  dos  profissionais  e  estabelecem  as  bases  das  suas  relações  com  os 
 usuários  de  seus  serviços,  com  as  outras  profissões  e  com  as  organizações  e  instituições 
 sociais  privadas  e  públicas  (inclusive  o  Estado,  a  que  cabe  o  reconhecimento  jurídico  dos 
 estatutos profissionais). (Netto, 2006 p.) 

 Orientando  o  trabalho  do  psicólogo,  há  conhecimentos  científicos,  projetos  profissionais  e 

 projetos  societários  .  Por  exemplo,  ao  diagnosticar  e  tratar  um  sujeito  acometido  por  algum  tipo  de 4

 adoecimento/sofrimento  psíquico,  o  psicólogo  orienta-se  em  saberes  sobre  o  que  é  um  sujeito  saudável 

 e  se  ele  está  ou  não  adaptado  à  sociedade.  Ao  conceituar,  diagnosticar  e  tratar  os  estados  depressivos,  o 

 trabalho  dos  psicólogos  reflete,  ainda  que  de  forma  mediada,  concepções  de  indivíduo  e  sociedade 

 devedoras  de  um  projeto  societário  que  expressa  interesses  de  uma  classe  social  ou  outra.  Há  uma 

 dimensão  política  marcada  por  valores  e  necessidades  de  uma  classe  social,  que  atravessa  a  profissão  e 

 os saberes hegemônicos em seu interior. 

 Na  psicologia,  há  correntes  que  não  explicitam  ou  que  afirmam  não  portar  um  projeto 

 ético-político  na  definição  da  ação  profissional  ou  na  elaboração  de  saberes  científicos.  No  entanto,  por 

 meio  de  uma  análise  histórico  sistemática,  sempre  é  possível  identificá-los.  O  que  propomos  neste 

 trabalho  é  uma  investigação  sistemática  que  busca  identificar  a  presença  de  componentes  do 

 pensamento  conservador  guiando,  ainda  que  não  diretamente,  saberes  e  estudos  de  psicólogos.  Para 

 tanto,  o  próximo  passo  de  nosso  estudo  é  analisar  o  trabalho  dos  psicólogos,  nos  anos  iniciais  da 

 regulamentação  da  Psicologia  enquanto  profissão  (Lei  n°  4.119  de  27  de  agosto  de  1962),  para 

 demonstrar  como  se  explicitaram  projetos  societários  e  profissionais  na  Psicologia.  O  período  é 

 especialmente  importante  pois,  considerando  as  devidas  proporções,  a  consolidação  da  profissão 

 ocorreu  durante  período  dramático  da  vida  social  brasileira,  marcado  pela  autocracia  burguesa 

 institucionalizada com a ditadura militar iniciada em 1964. 

 1.2 Psicologia e Ordem Social 

 O Andar da carruagem 

 4  Contudo  vale  ressaltar  que  os  psicólogos  (e  especialmente  em  um  momento  como  o  atual)  atuam,  na  esfera  individual,  a 
 partir  de  preconceitos  e  saberes  de  outra  ordem,  como  a  religião.  Lionço,  (2017)  nos  mostra  como  O  fundamentalismo 
 religioso no contexto brasileiro se relaciona com a Psicologia. 
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 É bem possível que estejamos bem. 
 Nossa cabeça em ordem, 

 os órgãos e a cabeça em ordem, 
 o futuro, os órgãos e a cabeça em ordem. 

 O futuro talvez não. Só a cabeça e os órgãos. 
 Nem tanto assim os órgãos, quem lá sabe? Só 

 a cabeça. Ao fim e ao cabo, a cabeça. 
 É quase certo que sim. É bem possível. Deve ser. 

 Antônio Brasileiro 

 A  consolidação  da  Psicologia  enquanto  ciência,  nos  oferece  meios  para  pensar  sobre  qual  seu 

 papel  na  sociedade  capitalista.  Yamamoto,  (1987)  é  crucial  ao  apontar  que  a  evolução  da  “Psicologia 

 Experimental”,  que  se  propunha  a  mensuração  e  quantificação  precisas  dos  chamados  “fatos  da 

 consciência”  (visão,  audição,  tato,  paladar,  sentido  de  tempo,  percepção,  tempo  de  reação,  atenção, 

 sentimento),  está  condicionada  a  institucionalização  dos  trabalhadores  no  período  manufatureiro  de 

 organização  das  forças  produtivas.  A  Psicologia  seria  então  responsável  por  buscar  aptidões  dos 

 trabalhadores para os alocarem em funções em que houvesse correspondência com as mesmas. 

 De  fato,  segundo  Marx  (1980,  p.  400),  depois  de  separar,  tornar  independentes  e  isolar  as 
 diversas  operações  contidas  na  produção,  os  trabalhadores  são  “separados,  classificados  e 
 grupados  segundo  suas  qualidades  dominantes”.  As  deficiências  do  trabalhador  parcial 
 tomam-se,  então,  perfeições  enquanto  integrantes  do  trabalhador  coletivo.  A  valorização 
 do  Capital  se  daria,  então,  pela  redução  do  tempo  de  trabalho  necessário  para  produzir  a 
 forca  de  trabalho,  pela  eliminação  ou  redução  do  custo  da  aprendizagem.  De  qualquer 
 modo,  é  dentro  desta  tradição  que  se  inscrevem  os  trabalhos  desenvolvidos  por  dois  dos 
 pioneiros  da  chamada  “Psicologia  da  eficiência  industrial”  formados  pelo  Laboratório  de 
 Leipzig: Hugo Munstenberg e Walter Dill Scott. (Yamamoto, 1987, p.21) 

 Ao  que  parece,  há  na  Psicologia  e  na  sua  produção  de  conhecimento,  desde  sua  origem,  a  busca 

 por  atender  as  necessidades  do  modo  de  produção  capitalista  em  detrimento  dos  interesses  da  classe 

 trabalhadora.  E,  claro,  exercendo  suas  funções  com  diretrizes  científicas,  que  salvaguardariam  sua 

 pretensa  “neutralidade”.  Uma  vez  estabelecida  essa  tendência,  é  importante  avaliar,  ainda  que  em 

 linhas  gerais,  as  dificuldades,  violências  e  contradições  presentes  na  vida  social  brasileira  durante  o 

 período  da  ditadura  militar  no  Brasil,  o  qual  coincide  com  a  institucionalização  da  Psicologia  no 

 Brasil. 
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 Na  década  de  1960,  sob  o  governo  de  Juscelino  Kubitschek,  o  presidente  “bossa-nova”, 

 expressava  um  projeto  de  modernização  conservadora  acelerada  por  meio  de  um  ambicioso  plano  que 

 tinha  como  slogan  a  promessa  de  desenvolver  no  país  50  anos  em  5.  Assim,  antes  do  golpe  militar  no 

 país,  há  um  período  marcado  por  avanços  na  busca  pela  chamada  modernização:  “Ela  está  aliada  à 

 expansão  do  capitalismo  monopolista,  através  do  crescimento  da  industrialização  dominada  pelo 

 capital  estrangeiro.  Verifica-se,  então,  a  acelerada  urbanização  e  o  crescente  aumento  das  chamadas 

 classes médias urbanas” (Coimbra, 1995, p. 3). 

 Contudo  apesar  da  efervescência  no  debate  político  e  cultural  da  época  e  com  o  entusiasmo 

 frente à industrialização burguesia nacional, havia um impasse: 

 Aqui  no  Brasil,  os  grupos  dominantes  aliados  aos  capitais  estrangeiros  mostram-se 
 incapazes  de  formular  uma  política  autônoma.  Esta  situação  gera  não  somente  uma  forte 
 manipulação  para  com  os  setores  populares  como  também  uma  forte  pressão  destes 
 mesmos  setores.  O  pacto  populista  começa  a  se  esfacelar,  o  que  se  torna  mais  claro  após 
 a  renúncia  de  Jânio  Quadros,  quando  a  política  de  alianças  se  fragiliza  e  se  desagrega. 
 Por  outro  lado,  há  grandes  pressões  de  grupos  de  esquerda,  ainda  fortalecidos  e 
 alimentados  pelo  próprio  governo  populista/desenvolvimentista  de  João  Goulart. 
 (Coimbra, 1995, p. 3) 

 Contudo, mesmo com apoio de grupos de esquerda: 

 o  pacto  populista  entre  o  governo  de  João  Goulart  e  os  setores  populares,  além  de  se 
 fragilizar,  começa  a  se  tornar  perigoso  para  a  expansão  monopolista  do  capital 
 estrangeiro.  Este  sente  no  modelo  político  vigente  no  Brasil  –  e  na  América  Latina  –  uma 
 barreira  à  sua  expansão.  Neste  quadro  dá-se  o  golpe  militar  de  64,  quando  as  forças 
 armadas ocupam o Estado para servir a tais interesses. (Coimbra, 1995, p. 7) 

 A  ditadura  militar  caracterizou-se  pela  forte  concentração  de  poder  no  executivo  federal  e  foi 

 instrumento  para  resolver  contradições  econômicas  agravadas  pelo  impasse  político  anterior.  Os 

 trabalhadores  assalariados  foram  silenciados  e  suas  prerrogativas  políticas  foram  reprimidas.  Seus 

 sindicatos,  sob  intervenção,  ficaram  sob  controle  ainda  mais  rígido  pelo  Ministério  do  Trabalho.  As 

 Ligas  Camponesas  foram  dissolvidas  e  seus  líderes  perseguidos,  presos,  torturados  e  assassinados. 

 Várias  lideranças  políticas  tiveram  mandatos  cassados,  enquanto  outras  foram  presas  ilegalmente  e/ou 

 torturadas.  “Quando  os  militares  tomaram  o  poder,  com  a  ideologia  de  segurança  nacional, 

 desprezaram  o  sistema  político  instituído  e  as  suas  instituições  (como  Congresso,  Judiciário,  dentre 

 outros), criando suas próprias regras de funcionamento” (Silva, 2017, p.84). 

 A violência e o desprezo com a população foram de tamanha absurdez que: 
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 Houve  uma  verdadeira  agressão  ao  público,  de  forma  geral.  Por  exemplo,  ocorreu 
 diminuição  de  verbas  na  saúde;  agressão  à  educação,  pelo  desprezo  ao  ensino  básico, 
 tendo  como  consequência  milhões  de  crianças  sem  estudos;  ataque  à  Universidade, 
 considerando  a  invasão  de  seus  estabelecimentos,  com  a  apreensão  de  documentos  e 
 livros,  demissão  de  reitores,  professores  e  funcionários  e  expulsão  de  estudantes  que  não 
 se  alinhavam  aos  valores  da  ditadura;  agressão  à  cultura,  com  a  proibição  e  censura  de 
 inúmeras  peças,  filmes  e  músicas;  agressão  ao  trabalho,  pela  perda  de  direito  do 
 trabalhador,  que  sequer  podiam  se  reivindicar  por  seus  direitos,  e  se  rebelar  em  greves, 
 além  dos  baixos  salários  fornecidos,  para  qual  a  capacidade  de  consumo  era  pouca.  O 
 país  também  experimentou  uma  brutal  censura  à  imprensa:  qualquer  ação  que  pudesse 
 ofender o governo não poderia ser veiculada (Silva, 2017, p.85) 

 Foi  justamente  durante  a  ditadura  militar  que  se  criaram  as  entidades  regulamentadoras  do 

 exercício  profissional  dos  psicólogos  reconhecido  legalmente  desde  1962.  Em  20  de  dezembro  de 

 1971,  foi  aprovada  a  Lei  nº  5.766,  que  trata  da  criação  dos  Conselhos  Profissionais  de  Psicologia  e  do 

 Conselho  Federal  de  Psicologia.  Em  1973,  foi  criado  oficialmente  o  Sindicato  dos  Psicólogos  no 

 Estado  de  São  Paulo  (SPESP)  e  foi  instalado  o  Conselho  Federal  de  Psicologia.  Apenas  em  1974 

 foram criados os Conselhos Regionais de Psicologia (Hur, 2007 apud Silva, 2017). 

 Nesse  contexto,  de  uma  Psicologia  incipiente  enquanto  profissão  juridicamente  regulamentada, 

 as  discussões  das  entidades  centravam-se  em  aspectos  operacionais  como:  ética,  fiscalização,  testes 

 psicotécnicos,  piso  salarial,  dentre  outros.  Buscava-se  intencionalmente  evitar  o  campo  político  e, 

 assim,  assegurar  legitimidade  social.  “As  entidades  temiam  que  um  questionamento  frente  a  sociedade 

 pudesse  trazer  prejuízos  para  a  categoria,  num  momento  em  que  estavam  focados  na  defesa  da 

 profissão” (Hur, 2012 apud. Silva, 2017 p.86). 

 Aqui  é  possível  ver  como  começa  a  se  desenhar  um  projeto  profissional  na  Psicologia  que 

 responde  ao  Projeto  Societário  hegemônico  na  autocracia  burguesa  que  se  institucionalizou  no  país: 

 “Havia,  indiretamente,  um  posicionamento  político  de  cumplicidade,  evidenciado  por  homenagens 

 feitas  a  presidentes  e  ministros  que  tinham  aliança  com  o  regime  militar,  e  considerando  que  as 

 instituições  não  se  manifestavam  publicamente  contra  o  Estado”  (Hur,  2012  apud.  Silva,  2017  p.86).  A 

 postura  de  silenciamento  diante  das  violências  presentes  na  vida  social  que  foi  adotada  pelas  entidades 

 recém-criadas  ecoou  diretamente  na  prática  profissional  dos  psicólogos:  a  preocupação  se  reduzia  ao 

 estabelecimento  de  um  profissional  técnico  e  neutro  que  tem  a  clínica  enquanto  espaço  privilegiado  de 

 ação.  “Assim,  de  início,  a  Psicologia  brasileira  foi  orientada  predominantemente  pelo  modelo 
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 biológico,  numa  lógica  em  que  o  homem  era  responsável  pelo  seu  próprio  sofrimento,  e  que  tinha  que 

 se ajustar à normalização social” (Silva, 2017 p.86). 

 Acredita-se  que  a  aproximação,  a  descoberta  de  si  mesmo,  a  liberação  das  repressões,  a 
 busca  da  autenticidade  e  do  calor  humano  são  os  fatores  essenciais  para  o  bom 
 andamento  de  uma  sociedade.  As  categorias  políticas  são  transformadas  em  categorias 
 psicológicas;  o  importante  não  é  o  que  se  faz,  mas  o  que  se  sente.  Ou  seja,  há  um 
 esvaziamento  político,  há  uma  psicologização  do  cotidiano  e  da  vida  social.  (Coimbra, 
 1995, p. 34). 

 Fica  cada  vez  mais  evidente  o  contorno  do  projeto  societário  no  projeto  profissional 

 hegemônico  na  incipiente  profissão:  o  interesse  dos  psicólogos  pela  normalização  e  controle  social 

 articula-se  à  perspectiva  estritamente  individualista  e  intimista.  Coimbra  (1995)  destaca  como  tal 

 perspectiva  se  particulariza  no  “Familiarismo”.  Este  é  caracterizado  pela  “grande  preocupação  com  a 

 família:  fala-se  da  sua  importância  como  mantenedora  de  uma  sociedade  saudável,  em  que  o  controle  e 

 a  disciplina  estão  presentes  e  ela,  a  família,  deve  cooperar  nisto”  (Coimbra,  1995  p.  31).  O  raio  de  ação 

 do  sujeito  fica  restrito  à  esfera  individual  e  ao  grupo  familiar,  o  que  é  congruente  com  o  esvaziamento 

 da  vida  pública  pós-golpe.  Ainda  hoje  é  possível  observar  a  forte  influência  do  intimismo  nos  projetos 

 profissionais  dos  psicólogos,  especialmente  quando  estes  continuam  a  reproduzir  a  ideologia  da  classe 

 dominante hegemônica: nos dias de hoje, o neoliberalismo. 

 Nesse  cenário  neoliberalista,  com  atos  de  violência  e  intensa  censura  do  livre  pensar  e 
 agir,  surge  o  fenômeno  “cultura  psi”  (Bernardes,  2004;  Dimenstein,  2000;  Figueiredo, 
 1993),  que  corresponde  a  um  movimento  de  disseminação  das  ideias  advindas  da 
 Psicologia,  psiquiatria  e  psicanálise,  tornando-as  acessíveis  à  população  e  divulgando 
 uma  lógica  intimista,  que  culpabiliza  o  sujeito  pelo  problema  que  apresenta, 
 desconsiderando  o  entorno  social  no  qual  ele  está  inserido.  (Correia  &  Dantas,  2017 
 p.76) 

 Há,  portanto,  o  predomínio  de  projeto  profissional  na  Psicologia  marcado  pelo  não 

 reconhecimento  ou  pela  minimização  de  contradições  sociais  do  tempo  presente  enquanto 

 determinações  da  Psicologia  e  da  subjetividade.  Ao  desconsiderar  o  entorno  social  e  os  determinantes 

 históricos  que  compõem  a  vida  social,  tal  projeto  expressa  fraturas  do  Ser  Social  regido  pelo  capital  e, 

 assim,  não  enxerga  as  possibilidades  de  se  efetivar  outros  projetos  de  sociedade  e  outras  formas  de 

 existir,  pois  a  forma  presente  da  vida  social  é  tomada  como  um  dado  natural  e  imutável  e/ou  um  limite 

 insuperável. Característica que marca as construções teóricas hegemônicas na Psicologia. 
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 Assim,  como  em  uma  brincadeira  infantil  de  encaixe,  as  teorias  advindas  de  outras 
 nações  eram  traduzidas  e  utilizadas  pelos  profissionais,  na  realidade  brasileira,  sem  haver 
 uma  preocupação  com  o  contexto  cultural  do  povo,  que  deveria  encaixar-se  nos  padrões 
 esperados.  Essa  realidade  configura  uma  Psicologia  que  prima  pela  adaptação  do  homem 
 ao seu meio. (Correia & Dantas, 2017 p.76) 

 Em  outras  palavras,  a  produção  teórica  e  os  projetos  profissionais  não  contêm  uma  elaboração 

 consciente  dos  psicólogos  sobre  a  vida  social  brasileira,  pois  o  ahistoricismo  autoriza  apropriações 

 acríticas  de  elaborações  teóricas  e  práticas  profissionais  que,  em  última  análise,  expressam  ideações  de 

 sujeito  e  de  sociedade,  determinadas  por  processos  sociais  e  históricos  que  não  têm  correspondência  na 

 vida  social  brasileira.  Se  estruturam  e  reproduzem  projetos  de  Psicologia  que  se  esquivam  das  ou 

 mistificam  as  contradições  sociais  estruturantes  da  formação  social  brasileira.  Daí,  a  tendência  a  uma 

 prática  orientada  mais  pelo  moralismo  do  que  pelo  saber  científico,  sob  o  risco  constante  de  servir 

 mais ao controle social do que ser de natureza terapêutica ou emancipatória. 

 O  recorte  apresentado  está  distante  de  esgotar  as  contradições  e  lutas  presentes  no  processo  de 

 regulamentação  da  Psicologia  enquanto  profissão  desde  a  ditadura  militar  até  o  presente.  Porém,  ele 

 serve  para  pontuar  uma  tendência,  ainda  predominante,  na  Psicologia  brasileira:  uma  atuação 

 profissional  distante  dos  interesses  da  classe  trabalhadora.  Contudo,  Correia  e  Dantas  (2017)  ressaltam 

 que  há  um  “Lado  B”  da  Psicologia,  isto  é,  algumas  manifestações  em  favor  da  democracia  e  das 

 classes populares. 

 Com  o  exposto,  pode-se  passar  para  o  debate  sobre  as  raízes  históricas  e  ideológicas  que 

 explicam  a  hegemonia  da  preocupação  com  a  ordem  e  controle  social  na  Psicologia  brasileira.  Para 

 tanto, o próximo capítulo aborda o Pensamento Conservador e a Decadência Ideológica. 
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 CAPÍTULO 02 
 PENSAMENTO CONSERVADOR E DECADÊNCIA IDEOLÓGICA: CRÍTICA DAS RAÍZES 

 DA EVASÃO DA REALIDADE SOCIAL E DA CONSERVAÇÃO DA ORDEM NA 
 PSICOLOGIA 

 Assim nasce o conservador 

 De todos os invernos 
 De todas as noites sangrentas 

 De todos os infernos 
 De todos os céus desterrados de perdão. 

 De toda obediência burra 
 Ao oficial, burocrata, 

 À coroa, ao cetro, 
 Ao papa, ao cura. 

 De todo medo 
 “Agora não, ainda é cedo”, 

 de todo gesto invertido para dentro, 
 de toda palavra que morre na boca. 

 Do obscurantismo, de todo preconceito, 
 de tudo que te cega, de tudo que te cala, 

 de tudo que lhe tolhe, de tudo que recolhes, 
 de tudo que abdicas, de tudo que te falta. 

 Um beijo o assusta, 
 um abraço o enfurece, 

 a dúvida o enlouquece, 
 a razão se esvanece no vácuo. 

 Germina, assim, uma impotência tão grande, 
 que deforma as feições e torna tenso o corpo, 
 o dedo em riste, a veia que salta no pescoço, 

 a boca transformada em latrina. 

 Assim nasce o conservador. 
 Ele teme tudo que é novo e se move. 

 É um ser frágil, arrogante, assustado… 
 e violento. 

 Mauro Luis Iasi 
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 A  produção  acadêmica  predominante  na  Psicologia  não  apresenta  explicações  sobre  as  raízes 

 do  crescimento  alarmante  dos  estados  depressivos  e  não  enxerga  a  relação  de  tal  fenômeno  com  a 

 precarização  da  vida  que  resulta  das  contradições  estruturantes  do  modo  de  produção  capitalista  em  um 

 período  de  crise  estrutural.  Contudo  vale  ressaltar  que  mesmo  que  incorra  num  subjetivismo,  e  com 

 todas  as  críticas  passíveis  de  serem,  a  psicanálise  têm  proposto  análises  e  entendimentos  alternativos  a 

 produção  hegemônica  do  campo  psi  e  da  própria  psicologia  como:  Rosa,  2016,  Dunker,  2021,  Safatle; 

 Silva Júnior, & Dunker, 2020 e Safatle, 2020. 

 Em  outras  palavras,  psicólogos  propõem  modelos  estritamente  individualistas,  biologicistas 

 (neuroquímico,  fisiológico  e  genético)  e/ou  psicologizantes  (comportamento,  pensamento  e  afetos) 

 para  diagnosticar  e  compreender  os  estados  depressivos.  Assim,  abstraem  os  sujeitos  das  relações 

 sociais  de  produção  em  que  estão  inseridos  e,  desta  maneira,  produzem  conhecimentos  marcados  pela 

 evasão  das  contradições  sociais  e  que,  em  última  instância,  contribuem  para  a  conservação  da  ordem 

 social  vigente.  Os  modelos  explicativos  predominantes  na  Psicologia,  ao  partirem  de  concepções 

 abstratas  de  indivíduo,  são  incapazes  de  explicar  por  que,  até  2010,  os  estados  depressivos  corroeram 

 9,8%  do  total  de  anos  saudáveis  de  vida  na  humanidade  (Andrade  Filho  &  Dunningham,  2019).  Por 

 que  grande  parte  da  produção  acadêmica  dos  psicólogos  sobre  os  estados  depressivos  negligencia  a 

 esfera político-social, a luta de classes e a precarização da vida da classe trabalhadora? 

 Para  tanto,  buscou-se  identificar  as  tendências  ideológicas  e  sociais  que  são  fortalecidas  por  tal 

 negligência.  Identificando  como  o  atual  governo  federal  e  uma  série  de  partidos  (inclusive  aqueles  que 

 não  necessariamente  compõem  a  base  de  apoio  do  bolsonarismo)  ganharam  relevância  no  debate 

 público  se  apresentando  como  conservadores,  fomos  levados  a  analisar  criticamente  o  Pensamento 

 Conservador. 

 Ideólogos  conservadores  tentam  naturalizar,  legitimar  e  universalizar  sua  posição  ao  afirmarem 

 que  o  conservadorismo  é  uma  disposição  intrínseca  à  natureza  humana.  “  Conservar  e  desfrutar  são 

 dois  verbos  caros  aos  que  ainda  estimam  alguma  coisa”  (J.  P.  Coutinho,  2014,  p.  21,  grifos  do  autor). 

 Os  conservadores  se  preocupam  com  a  ordem  social,  a  intervenção  social  comedida  e  baseada  na 

 sensibilidade  política  do  estadista.  Neste  sentido,  como  explicaremos  de  forma  mais  detalhada  ao 

 longo  do  capítulo,  psicólogos  sob  o  influxo  do  conservadorismo  também  estariam,  ainda  que  não 
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 intencionalmente,  reproduzindo  tendências  conservadoras,  especialmente  quando  sua  produção  de 

 conhecimento não apreende ou explica as consequências da ordem social vigente na vida dos sujeitos. 

 Ao  longo  dos  estudos  realizados  para  responder  às  preocupações  anteriores  buscamos  detalhar, 

 tanto  quanto  possível,  o  contexto  histórico  em  que  surgiu  o  Pensamento  Conservador  e  os  seus 

 principais  fundamentos.  Foi  possível  apreender  tendências  e  subterfúgios  ideológicos  das  classes 

 dominantes em suas lutas por hegemonia ao longo da história. 

 Para  expor  as  principais  elaborações,  primeiramente,  apresentamos  como  o  Pensamento 

 Conservador  surge  como  reação  e  posicionamento  políticos  da  nobreza  feudal  que  buscava  defender 

 seus  interesses  frente  às  revoluções  burguesas.  No  entanto,  após  a  Primavera  dos  Povos  e  os  levantes 

 de  caráter  revolucionário  do  proletariado  em  1848,  há  uma  mudança:  a  burguesia,  após  se  tornar  classe 

 dominante  passa  a  elaborar  as  principais  expressões  do  Pensamento  Conservador,  ao  mesmo  tempo  em 

 que  passa  por  um  processo  de  Decadência  Ideológica  em  suas  elaborações  artísticas,  científicas, 

 filosóficas  e  culturais.  Nota-se  que  é  na  esfera  política  que  o  conservadorismo  tem  seu  principal  raio  de 

 atuação  e  apenas  qualificar  uma  produção  acadêmica  como  conservadora  é  apenas  uma  parte  do 

 problema.  Por  isso,  depois  de  apresentar  o  Pensamento  Conservador,  o  capítulo  aborda  a  relação  entre 

 ideologia  e  produção  de  conhecimento,  problematizando  a  decadência  ideológica  e  suas  duas  faces:  o 

 Irracionalismo Filosófico (Destruição da Razão) e o Agnosticismo (Miséria da Razão)  . 

 Conservadorismo,  Irracionalismo  e  Agnosticismo  podem  determinar  a  postura  de  psicólogos 

 frente  a  realidade  e,  em  especial,  o  sujeito.  Isso  ocorre  quando,  por  exemplo,  se  restringem  a  pensar 

 comportamento,  pensamento  e  afetos  de  forma  abstrata,  sem  apreender  as  suas  determinações  sociais. 

 Sujeito  e  realidade  social  em  um  mundo  reificado  também  são  fraturados  no  conhecimento 

 psicológico,  reduzida  a  área  específica  e  que,  desde  o  início,  recorta  a  totalidade  no  processo  de 

 conhecimento.  Se  a  Psicologia  elabora  ideias  e  práticas  a  partir  dos  marcos  do  conservadorismo  e  da 

 decadência  ideológica,  ela  contribui  para  conservar  os  interesses  da  classe  dominante, 

 independentemente  de  intenções  individuais.  Isso  pode  se  dar  por  posturas  como  questionar  o  papel  da 

 razão  na  apreensão  da  realidade  ou  mistificar,  pelo  individualismo,  o  descompasso  entre  forças 

 produtivas  e  relações  de  produção.  Com  o  exposto,  podemos  ver  que  o  Irracionalismo  Filosófico  e  o 

 Agnosticismo  são  expressões  filosóficas  e  científicas  do  Pensamento  Conservador,  enquanto  este  é  o 

 horizonte  político  do  Irracionalismo  filosófico  e  do  Agnosticismo.  Em  linhas  gerais,  ambos 

 escamoteiam  a  realidade  social  e  as  contradições  fundamentais  que  atravessam  as  lutas  de  classe  em 
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 curso  no  modo  de  produção  capitalista.  Nota-se,  portanto,  que  para  investigar  os  trabalhos  acadêmicos 

 da  Psicologia  acerca  do  diagnóstico  dos  estados  depressivos,  foi  preciso  compreender  o  Pensamento 

 Conservador,  o  Irracionalismo  Filosófico  e  o  Agnosticismo.  Passamos  então  a  caracterização  e 

 contextualização dessas chaves de análise. 

 2.1 Pensamento conservador, Irracionalismo e Agnosticismo: Da práxis revolucionária ao 
 arrivismo burguês 

 Como  o  próprio  verbo  expressa,  o  conservadorismo  expressa  a  política  que  busca  “conservar” 

 tradições,  crenças,  hábitos  e  instituições.  Há  toda  uma  elaboração  teórica  que  caracteriza  o 

 conservadorismo  e  que  é  necessário  apresentar  para  se  identificar  concretamente  o  que  se  busca 

 “conservar”. 

 O  pensamento  conservador,  enquanto  posicionamento  político  consciente  e  elaborado,  emerge 

 após  a  Revolução  Francesa  de  1789.  Foi  uma  resposta/refúgio  de  estratos  do  Antigo  Regime  a  tudo  o 

 que  significou  a  deposição  da  nobreza  enquanto  classe  dominante.  Vale  retomar  o  contexto  histórico 

 para  não  cairmos  no  engodo  moralista  que  tenta  naturalizar  e  universalizar  o  conservadorismo  exposto 

 a  seguir:  “Todos  somos  conservadores.  Pelo  menos,  em  relação  ao  que  estimamos.  Família,  amores, 

 amigos.  Lugares,  livros,  memórias  até.  Conservar  e  desfrutar  são  dois  verbos  caros  aos  que  ainda 

 estimam alguma coisa” (J. P. Coutinho, 2014, p. 21 grifos do autor). 

 Ao  contrário,  o  pensamento  conservador  é  expressão  ideológico-política  particular  com  gênese 

 em  um  tempo  e  espaço  sócio-histórico  específicos.  Sua  origem  está  na  ascensão  da  burguesia  e  na 

 configuração  da  sociedade  burguesa.  A  burguesia,  pela  luta  revolucionária,  foi  a  classe  dirigente  da 

 Revolução  Francesa  e  que,  desde  então,  passou  a  deter  hegemonia  política  e  econômico-social,  se 

 consolidando como nova classe social dominante. Para tanto, precisou destruir: 

 O  Estado  absolutista,  que  conservou-se  como  superestrutura  política  de  uma  sociedade 
 feudal;  com  ele,  a  nobreza  fundiária  garantiu  seu  poder  de  opressão  e  exploração  sobre  o 
 conjunto  da  sociedade.  Todavia,  o  concurso  da  emergente  burguesia,  que  logo  deslocaria 
 a  sua  riqueza  (mobiliária)  para  o  que  seria  a  manufatura  e,  depois,  a  indústria,  alterava 
 substantivamente  a  condensação  de  forças  de  que  este  Estado  se  constituía.  (Escorsim 
 Netto, 2013, p.42) 

 Muito  mais  do  que  mera  alternância  de  classes  no  poder  ou  produção  de  inovações  técnicas,  as 

 revoluções  burguesas  (em  especial:  Revolução  Francesa,  Revolução  Puritana,  Revolução  Gloriosa) 

 operaram  mudanças  estruturais  na  Europa  ocidental  que,  posteriormente,  mudaram  a  história  mundial: 
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 a  transição  do  modo  de  produção  feudal  para  o  capitalismo  e  a  estruturação  do  Estado  moderno 

 enquanto  instrumento  de  dominação  de  classe.  A  classe  burguesa,  após  as  revoluções,  produziu,  não  só 

 no  plano  econômico-social,  mas  também  no  cultural,  uma  sublevação  extraordinária  na  história  da 

 humanidade.  Enquanto  classe  revolucionária,  a  burguesia  atacou  visões  de  mundo  e  de  sujeito  até 

 então  imperantes  substituindo-as  por  outras.  Contra  tradições  e  dogmas  da  teologia  da  igreja  católica 

 utilizada  como  arma  ideológica  da  nobreza,  a  burguesia  elaborou  e  apresentou  a  cultura  da 

 modernidade.  “Esta  cultura,  com  seus  traços  mais  determinantes:  racionalismo,  autonomia  individual, 

 humanismo,  historicismo  e  suas  características  mais  marcantes:  secularização,  dessacralização  do 

 mundo,  valorização  da  experiência  controlável  e  universalizante  ”  (Escorsim  Netto  2013,  p.  43,  grifos 

 da autora). 

 A  cultura  da  modernidade  não  foi  só  instrumento  de  luta  contra  a  nobreza,  mas  lançou  as  bases 

 para  o  desenvolvimento  científico  e  filosófico  que  contribuiu  para  a  burguesia  se  tornar  classe 

 dominante,  por  exemplo,  por  meio  da  instrumentalização  do  conhecimento  objetivo  de  aspectos 

 essenciais  da  realidade  natural  na  produção  de  tecnologias  que  transformaram  o  processo  produtivo 

 transformando  o  processo  de  reprodução  social.  Por  mais  que,  como  nos  lembra  C.  N.  Coutinho 

 (2010),  permanecessem  processos  de  deformação  ideológica  de  várias  categorias,  o  ponto  crucial  é  que 

 a  burguesia,  enquanto  classe  social  revolucionária,  utilizou  a  razão,  elaborou  princípios  e  métodos 

 científicos  que  além  de  servirem  para  pôr  em  prática  um  projeto  societário  contrário  às  limitações  e 

 contradições  do  sistema  Absolutista  e  sua  ideologia,  também  potencializaram  e  enriqueceram  o  gênero 

 humano em sua totalidade, demolindo diversas barreiras inerentes ao feudalismo e suas instituições  . 5

 A  burguesia  elaborou  princípios  que  consideravam  a  realidade  como  um  todo  racional, 

 concepção  presente  em  diferentes  elaborações:  “Desde  a  teoria  de  Galileu  de  que  a  ‘natureza  é  um 

 livro  escrito  linguagem  matemática’  até  o  princípio  hegeliano  de  ‘razão  da  história’,  entende-se  que 

 uma  linha,  apesar  de  sinuosa,  afirma  claramente  a  subordinação  da  realidade  a  um  sistema  de  leis 

 racionais”  (C.  N.  Coutinho,  2010,  p.  22).  O  trabalho  de  análise  racional  da  realidade  possibilitou  à 

 classe burguesa avançar na consolidação do capitalismo. 

 O  capitalismo  e  sua  explicitação  implicavam  a  atualização  de  possibilidades  apenas 
 latentes  na  economia  feudal  desenvolvida,  atualização  que  dependia,  por  sua  vez,  da 
 dissolução  e  desintegração  das  relações  feudais  de  produção,  de  suas  formas  de  divisão 

 5  Como  por  exemplo  a  divisão  feudal  do  trabalho  fundada  na  separação  entre  homens  livres  e  servos  da  gleba.  A  nascente 
 sociedade  burguesa  necessitava  da  transformação  dos  servos  da  gleba  em  trabalhadores  “livres”.  O  que  de  fato  é  uma 
 ampliação  da  liberdade  humana  não  mais  ligada  aos  limites  do  sistema  feudal,  contudo  tal  processo  vai  resultar  na 
 reificação do homem enquanto mercadoria. 

 37 



 do  trabalho.  Esse  caráter  objetivamente  progressista  do  capitalismo  permitia  aos 
 pensadores  que  se  colocavam  do  ângulo  do  novo  a  compreensão  do  real  como  síntese  de 
 possibilidades  e  realidade  como  totalidade  concreta  em  constante  evolução.  Sem 
 compromisso  com  a  realidade  imediata,  os  pensadores  burgueses  não  limitavam  a  razão 
 à  classificação  do  existente,  mas  afirmava  seu  ilimitado  poder  de  apreensão  do  mundo 
 em permanente  devir.  (C. N. Coutinho, 2010, p. 25,  grifos do autor) 

 As  ações  e  os  projetos  da  burguesia  revolucionária  não  foram  efetivados  sem  resistência  e  luta.  A 

 burguesia  rompeu  com  “  a  autoridade  fundada  na  tradição,  o  poder  legitimado  pela  religião 

 institucional  (Igreja),  a  desigualdade  jurídica  dos  homens,  a  administração  personalizada  da  justiça, 

 a  lei  assentada  na  moralidade  e  a  subordinação  do  indivíduo  à  sociedade  ”.  (Escorsim  Netto  2013,  p. 

 60,  grifos  da  autora).  Tratava-se  de  retirar  os  privilégios  da  nobreza  e  ferir  de  morte  o  Antigo  Regime. 

 É  neste  contexto  de  revoluções  e  lutas  políticas  e  ideológicas  que  surge  o  Pensamento  Conservador. 

 Este  aparece  como  expressão  ideológica  da  reação  do  Antigo  Regime  à  ação  política  revolucionária  da 

 burguesia. 

 O  papel  contestador  da  burguesia  revolucionária  se  expressou  no  campo  da  teoria  e  da 

 ideologia  na  busca  em  apreender  racionalmente  a  realidade  social  em  sua  totalidade.  O  pensamento 

 filosófico,  científico  e  político  era  dirigido  à  objetividade  material  e  concreta.  A  cultura  da 

 modernidade  era  marcada  pela  defesa  do  racionalismo,  autonomia  individual,  humanismo  e 

 historicismo  pela  burguesia  que  buscavam  estruturar  uma  nova  organização  social  em  consonância 

 com  seus  interesses  objetivos  e  materiais.  Isso  confrontava  diretamente  a  organização  social  feudal 

 baseada  na  sacralização  da  realidade  objetiva:  uma  vez  que  a  vida  social  pode  ser  racionalmente 

 apreendida e transformada, então não há necessidade de intervenção divina. 

 Pautada  no  Iluminismo,  a  emergente  classe  econômica  burguesa  anseia  pela  realização  do 
 direito  à  propriedade  privada  e  da  igualdade  ao  direito  civil,  livre  para  estabelecer  seus 
 pactos  econômicos  e  materializar  a  riqueza  que  outrora  lhe  fora  negada  pelo  modo  de 
 hierarquização  do  sistema  medieval.  A  objetividade  do  pensamento  filosófico  iluminista, 
 trouxe  à  luz  a  gênese  propulsora  capaz  de  transformar  a  realidade  a  partir  da  apreensão 
 dos  fenômenos  materiais,  e  desde  então,  não  houve  forma  substancial  de  vida  sequer,  que 
 se  manteve  intacta,  como  também,  qualquer  tipo  de  estrutura  econômica  ou  política  que 
 não foi revista em todo o Ocidente. (Ronchi, 2020, p. 16) 

 Assim,  o  Pensamento  Conservador,  em  um  primeiro  momento,  caracteriza-se  por  rejeitar  o 

 modelo  moderno  de  pensamento  científico/racional,  atento  às  possibilidades  de  modificação  racional 

 da  realidade  e  que  buscava  estabelecer  um  modo  de  produção  não  mais  baseado  no  trabalho  servil  e  no 

 estamento.  A  burguesia  revolucionária  combatia  as  elaborações  ideológicas  da  nobreza  e  esta  se 
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 contrapunha  à  burguesia  como  portadora  de  ideias  conservadoras  que  almejavam  a  “restauração”  do 

 Antigo Regime. 

 Contudo,  mudanças  históricas  nas  lutas  de  classes  mudaram  o  Pensamento  Conservador,  seus 

 pressupostos  e  preocupações.  Isto  se  dá  após  a  conversão  da  burguesia  em  classe  dominante,  o  que 

 ficou  evidente  a  partir  dos  levantes  de  1848,  também  conhecidos  como  “Primavera  dos  Povos”.  Em 

 1848,  em  resposta  à  entrada  do  proletariado  como  sujeito  político  independente  e  portador  de 

 interesses  antagônicos  aos  da  burguesia,  há  um  giro  no  posicionamento  burguês  em  sua  relação  com  o 

 pensamento conservador. 

 É fato que após as revoluções burguesas, o mundo mudou significativamente: 

 A  área  do  mundo  conhecida,  mapeada  e  em  intercomunicação  era  maior  do  que  em 
 qualquer  época  anterior  e  suas  comunicações  eram  incrivelmente  mais  rápidas.  A 
 população  do  mundo  era  também  maior  do  que  nunca;  em  vários  casos,  além  de  toda 
 expectativa  e  probabilidade.  As  cidades  de  grande  tamanho  se  multiplicavam  mais 
 depressa  do  que  em  qualquer  época  anterior.  A  produção  industrial  atingia  cifras 
 astronômicas:  na  década  de  1840,  cerca  de  640  milhões  de  toneladas  de  carvão  foram 
 arrancadas  do  interior  da  terra.  Estas  cifras  só  foram  suplantadas  pelas  ainda  mais 
 extraordinárias  do  comércio  internacional,  que  se  multiplicara  quatro  vezes  desde  1780 
 até  atingir  cerca  de  800  milhões  de  libras  esterlinas,  e  muito  mais  em  outras  moedas 
 menos  sólidas  e  estáveis.  A  ciência  nunca  fora  tão  vitoriosa;  o  conhecimento  nunca  fora 
 tão difundido. (Hobsbawm, 2015, p. 296) 

 Ao  mesmo  tempo,  em  termos  materiais,  o  mundo  estava  em  condições  piores  do  que  em 

 qualquer  época  anterior.  Havia  uma  pobreza  espantosa:  “Os  baluartes  do  progresso  tentavam 

 rechaçá-la  com  o  argumento  de  que  isto  não  se  devia  às  operações  da  nova  sociedade  burguesa,  mas, 

 pelo  contrário,  aos  obstáculos  que  o  velho  feudalismo,  a  monarquia  e  a  aristocracia  ainda  colocavam 

 no  caminho  da  perfeita  iniciativa  livre”  (Hobsbawm,  2015,  p.  297).  A  contradição  entre  socialização 

 da  produção  e  acumulação  privada  da  riqueza  se  manifestou  desde  o  início  da  sociedade  burguesa, 

 frustrando  a  classe  trabalhadora  (antes  plebeus)  que  apoiou  a  burguesia  na  luta  contra  o  Antigo  Regime 

 e  não  viu  a  realização  dos  ideais  revolucionários  de  igualdade,  liberdade  e  fraternidade  defendidos 

 durante as revoluções burguesas. 

 Em  poucas  palavras,  o  mundo  da  década  de  1840  se  achava  fora  de  equilíbrio.  As 
 forças  de  mudança  econômica,  técnica  e  social  desencadeadas  nos  últimos  50  anos  não 
 tinham  paralelo,  eram  irresistíveis  mesmo  para  o  mais  superficial  dos  observadores. 
 Por  exemplo,  era  inevitável  que,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  a  escravidão  ou  a  servidão 
 (exceto  nas  remotas  regiões  ainda  não  atingidas  pela  nova  economia,  onde 
 permaneciam  como  relíquias)  teria  de  ser  abolida,  como  era  inevitável  que  a 
 Grã-Bretanha  não  poderia  para  sempre  permanecer  o  único  país  industrializado.  Era 
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 inevitável  que  as  aristocracias  proprietárias  de  terras  e  as  monarquias  absolutas 
 perderiam  força  em  todos  os  países  em  que  uma  forte  burguesia  estava-se 
 desenvolvendo,  quaisquer  que  fossem  as  fórmulas  ou  acordos  políticos  que 
 encontrassem  para  conservar  sua  situação  econômica,  sua  influência  e  sua  força 
 política.  Além  do  mais,  era  inevitável  que  a  injeção  de  consciência  política  e  de 
 permanente  atividade  política  entre  as  massas,  que  foi  o  grande  legado  da  Revolução 
 Francesa,  significaria,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  um  importante  papel  dessas  mesmas 
 massas  na  política.  E  dada  a  notável  aceleração  da  mudança  social  desde  1830,  e  o 
 despertar  do  movimento  revolucionário  mundial,  era  claramente  inevitável  que  as 
 mudanças  —  quaisquer  que  fossem  seus  motivos  institucionais  —  não  poderiam  mais 
 ser adiadas.  (Hobsbawm, 2015, p. 302) 

 Nesse  contexto  de  mudanças  imprescindíveis  e  durante  a  primeira  crise  capitalista,  ocorreram 

 diversos  levantes  do  proletariado  europeu  em  1848.  Os  levantes  expressavam  o  antagonismo 

 fundamental  entre  a  classe  trabalhadora  e  a  burguesia  e  sinalizavam  os  primeiros  efeitos  do  giro  no 

 posicionamento  burguês  de  classe  revolucionária  para,  classe  dominante.  Para  sustentar  seu  lugar  de 

 poder  econômico  e  político  frente  ao  movimento  revolucionário  do  proletariado,  a  burguesia,  agora 

 conservadora,  passou  a  renegar  os  aspectos  fundamentais  da  cultura  da  modernidade  que  defendeu 

 quando  era  vanguarda  na  história  da  humanidade  (racionalismo,  humanismo,  historicismo  etc.).  “Ao 

 tornar-se  uma  classe  conservadora,  interessada  na  perpetuação  e  na  justificação  teórica  do  existente,  a 

 burguesia  estreita  cada  vez  mais  a  margem  para  uma  apreensão  objetiva  e  global  da  realidade;  a  razão 

 é encarada com ceticismo cada vez maior” (C. N. Coutinho, 2010, p. 22). 

 A  burguesia  tinha  a  noção  correta  de  que  todas  as  armas  que  ela  havia  forjado  contra  o 
 feudalismo  começavam  a  ser  apontadas  contra  ela  própria,  que  todos  os  recursos  de 
 formação  que  ela  havia  produzido  se  rebelavam  contra  a  sua  própria  civilização,  que 
 todos os deuses que ela havia criado apostataram dela (Marx, 2011 p.80). 

 A  partir  do  momento  em  que  a  burguesia  se  torna  classe  dominante  que  precisa  conservar  uma 

 ordem  social,  ela  passa  a  combater  avanços  teórico-práticos  da  cultura  da  modernidade  que,  outrora, 

 foram  importantes  para  fazer  revoluções  e  transformar  o  mundo.  “Em  lugar  do  humanismo  surge  ou 

 um  individualismo  exacerbado  que  nega  a  sociabilidade  do  homem,  ou  a  afirmação  de  que  o  homem  é 

 uma  ‘coisa’  ambas  posições  levando  a  uma  negação  do  momento  (relativamente)  criador  da  práxis 

 humana”. (C. N. Coutinho, 2010, p. 30). 

 O  humanismo,  enquanto  elemento  importante  da  cultura  da  modernidade,  aponta  que  o  homem 

 é  produto  de  sua  própria  atividade.  Era  um  elemento  que  serviu  para  dessacralizar  o  mundo  engessado 

 por  dogmas  religiosos  e  colocar  em  destaque  a  potencialidade  humana  na  mudança  da  realidade.  Após 
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 o  giro  conservador  da  burguesia,  o  humanismo  passa  a  ser  renegado  por  ela,  em  favor  do 

 individualismo,  mais  adequado  para  a  conservação  da  ordem,  mesmo  que  isso  signifique  mistificar  a 

 realidade.  “Em  lugar  do  historicismo,  surge  uma  pseudo-historicidade  subjetivista  e  abstrata,  ou  uma 

 apologia  da  positividade,  ambas  transformando  a  história  real  (o  processo  de  surgimento  do  novo)  em 

 algo  ‘superficial’  ou  irracional”  (C.  N.  Coutinho  2010  p.  30).  Aqui,  a  burguesia  renega  a  historicidade 

 da  realidade,  isto  é,  processos  históricos  são  absolutizados  como  parte  de  uma  suposta  condição 

 humana natural ou reduzidos a abstrações. 

 Por  fim,  “em  lugar  da  razão  dialética,  que  afirma  a  cognoscibilidade  da  essência  contraditória 

 do  real,  vemos  o  nascimento  de  um  irracionalismo  fundado  na  intuição  arbitrária,  ou  profundo 

 agnosticismo  decorrente  da  limitação  da  racionalidade  às  suas  formas  puramente  intelectivas”.  (C.  N. 

 Coutinho,  2010,  p.  30,  grifo  nosso).  Aqui  há  o  abandono  de  uma  razão  totalizante  pela  burguesia  no 

 processo  de  análise  do  desenvolvimento  da  realidade.  Fetichiza-se  a  realidade  imediata  ou  parcelas 

 fragmentadas  dela  em  um  conhecimento  que  se  limita  à  esfera  da  aparência  e  que  abandona  o  projeto 

 de investigar a realidade em sua complexidade e processualidade pelo uso da razão. 

 É  a  partir  desse  momento  que  a  burguesia  assume  com  unhas  e  dentes  o,  antes  criticado, 

 conservadorismo  e  se  preocupa  em  apenas  oferecer  justificação  teórica  do  estado  de  coisas  existente. 

 Vemos,  então,  o  nascimento  do  período  da  “decadência  ideológica”,  raiz  das  tendências  irracionalistas 

 e agnósticas na produção dos pensadores burgueses. Em linhas gerais: 

 A  decadência  ideológica  surge  quando  as  tendências  da  dinâmica  objetiva  da  vida 
 cessam  de  ser  reconhecidas,  ou  são  inclusive  mais  ou  menos  ignoradas,  ao  passo  que  se 
 introduzem  em  seu  lugar  desejos  subjetivos,  vistos  como  a  força  motriz  da  realidade. 
 Precisamente  porque  o  movimento  histórico  objetivo  contradiz  a  ideologia  burguesa, 
 mesmo  a  mais  “radical”  e  “profunda”  introdução  de  tais  momentos  puramente 
 subjetivos  transformar-se-á  objetivamente  num  apoio  à  burguesia  reacionária  (Lukács, 
 1968, p.99). 

 Nota-se  que  o  Pensamento  Conservador,  o  Irracionalismo  e  o  Agnosticismo  estão  enraizados 

 em  conflitos  e  processos  sociais.  Expressam  posturas  historicamente  e  socialmente  particulares  sobre  a 

 relação  entre  razão  e  realidade  material.  Em  um  primeiro  momento,  a  burguesia  assume  postura  de 

 vanguarda  afirmando  a  atividade  humana,  a  historicidade  e  a  razão  como  fundamentais  para  se 

 conhecer  e  mudar  a  realidade,  enquanto,  do  outro  lado,  a  nobreza  propõe  o  Conservadorismo  como 

 reação  àquela  forma  de  conceber  a  relação  entre  razão  e  realidade.  O  conservadorismo  é,  portanto,  um 

 produto  da  história  e  que  muda  com  ela,  ao  invés  de  ser  algo  monolítico.  Não  é  fruto  de  uma 
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 disposição  natural  humana,  tal  como  tentam  afirmar  seus  ideólogos,  mas  expressa  a  tentativa  de  uma 

 nobreza  decadente  e  derrotada  de  restaurar  sua  posição  como  classe  dominante  em  oposição  à 

 sociedade  que  nascia  sob  regência  da  burguesia.  Em  um  segundo  momento,  o  conservadorismo  passa  a 

 caracterizar  a  política  da  burguesia  efetivada  como  classe  dominante  que  tenta  eternizar  sua  posição 

 enquanto tal, frente às contradições essenciais da ordem social capitalista. 

 Com  o  aparecimento  do  proletariado  como  classe  revolucionária  nos  levantes  de  1848,  aparece 

 uma  nova  classe  social  que  necessita  da  razão  para  analisar  e  mudar  a  realidade.  O  proletariado  herda  e 

 ultrapassa  aquilo  que  foi  criado  e,  no  passado,  usado  pela  burguesia  no  seu  combate  contra  a  nobreza. 

 Como  reação  ao  proletariado,  os  pensadores  burgueses  utilizam-se  da  mesma  estratégia  dos  ideólogos 

 do  Antigo  Regime:  tentam  negar  as  possibilidades  de  mudança  estrutural  da  realidade  social  objetiva 

 orientada  por  análises  racionais  das  contradições  sociais.  Tentam,  assim,  eternizar  o  poder  político  e 

 econômico  da  burguesia  e  sua  ordem  social,  mesmo  que  isto  signifique  mistificação  e  evasão  da 

 realidade. Esta é a essência da “decadência ideológica”. 

 O  exposto  é  uma  demonstração  da  tese  de  Marx  e  Engels  de  que:  “A  história  de  todas  as 

 sociedades  até  agora  tem  sido  a  história  das  lutas  de  classe”  (Marx,  2008  p.10).  Além  disso,  também 

 mostra  que  a  negação  da  realidade,  da  história  e  da  razão  é  sempre  o  refúgio  dos  setores  que  querem 

 manter seus privilégios custe o que custar. 

 É  exatamente  por  se  limitar  a  apreensão  imediata  da  realidade,  em  vez  de  elaborar  as 
 categorias  a  partir  de  essência  econômica,  que  o  pensamento  da  decadência  serve 
 ideologicamente  aos  interesses  da  burguesia.  Pois,  ao  assim  proceder,  aceita  a 
 positividade  capitalista,  sujeitando-se  aos  limites  espontaneamente  impostos  pela 
 economia de mercado, que fetichiza as relações humanas. (C. N. Coutinho, 2010 p. 40) 

 Apresentado  esse  panorama  histórico,  partiremos  agora  para  uma  elaboração  mais  detalhada 

 sobre  elementos  característicos  do  Pensamento  Conservador  e  das  duas  faces  da  Decadência 

 Ideológica, o Irracionalismo e o Agnosticismo. 

 2.2 Pensamento Conservador 

 Feita  a  breve  contextualização  do  momento  histórico  em  que  emerge  o  pensamento 

 conservador,  passamos  agora  a  uma  discussão  sobre  seus  fundamentos,  conceitos  e  categorias.  A 

 fundação  do  Pensamento  Conservador  é  creditada  ao  irlandês  Edmund  Burke.  “As  narrativas 

 canônicas  costumam  apontar  que  sua  obra,  Reflections  on  the  Revolution  in  France  [Reflexões  sobre  a 

 42 



 revolução  na  França],  de  1790,  foi  a  ata  de  nascimento  do  pensamento  conservador  moderno” 

 (Honderich,  1993,  p.11  apud  Bianchi,  2015,  p.  251).  Edmund  Burke  foi  o  responsável  por  oferecer  os 

 principais argumentos que partem em defesa da tradição e da ordem social. 

 Nas  Reflexões  ,  Burke  sustentava  que  o  sistema  social  era  sagrado,  como  parte  de  uma 
 cadeia  de  ordem  eterna  ligando  o  homem  a  Deus;  natural  ,  porque  parte  da  lei  implantada 
 por  Deus  na  mente  humana;  histórico  ,  produto  de  um  progresso  social  orgânico;  e,  por 
 fim,  tradicional,  fundado  em  costumes  e  precedentes  britânicos  marcados  por  lenta  e 
 prescritiva adaptação (Pocock, 1987, p. XIV apud Lynch,  2017, p. 320 grifos do autor). 

 O  conservadorismo  como  posicionamento  político  ideológico  é  a  oposição  daqueles  que  foram 

 derrotados  pelas  revoluções  burguesas.  Por  isso,  uma  das  marcas  do  pensamento  conservador  é 

 justamente  seu  tom  reativo,  que  emerge  sempre  que  a  ordem  social  é  colocada  em  risco.  Quando  lemos 

 Lynch  (2017),  Cassimiro  (2017)  e  principalmente  J.  P.  Coutinho  (2014)  uma  das  conclusões  que 

 podemos  chegar  é  que  estão  escrevendo  para  um  estadista,  tentando  apresentar  um  tratado  que  indica 

 como  um  conservador  age  politicamente.  Essa  foi,  precisamente,  a  intenção  de  Edmund  Burke:  reagir 

 contra  o  Iluminismo  e  a  Revolução  Francesa.  Seus  escritos  anteciparam  temas  que  seriam 

 posteriormente  desenvolvidos  pela  literatura  reacionária  ou  contrarrevolucionária  da  Europa.  Suas 

 críticas ao processo revolucionário abordavam temas como: 

 a  subversão  da  ordem,  a  ameaça  a  instituições  imemoriais,  a  destruição  de  antigos 
 direitos,  o  confisco  dos  bens  da  Igreja  e  as  ameaças  à  propriedade.  Considerava  que  as 
 formas  políticas,  encarnadas  na  monarquia  francesa,  que  haviam  muitas  gerações  para 
 serem  construídas  e  aperfeiçoadas,  não  mereciam  ser  postas  abaixo  por  reformadores 
 ensandecidos  inspirados  pelas  teorias  jusnaturalistas,  os  quais  chocariam  até  mesmo 
 Rousseau.  Defendendo  de  maneira  destemida  as  diferenças  entre  as  classes  sociais,  o 
 clero  e  a  nobreza,  os  privilégios  herdados  e  até  mesmo  os  preconceitos  estabelecidos,  os 
 quais  considerava  serem  sedimentações  históricas  que  envolviam  profunda  e  extensiva 
 sabedoria (Bianchi, 2015, p. 251). 

 Para  Edmund  Burke,  o  Iluminismo  e  as  revoluções  burguesas  representavam  a  destruição  da 

 “autoridade  fundada  na  tradição,  o  poder  legitimado  pela  religião  institucional  (Igreja),  a  desigualdade 

 jurídica  dos  homens,  a  administração  personalizada  da  justiça,  a  lei  assentada  na  moralidade  e  a 

 subordinação  do  indivíduo  à  sociedade”  (Escorsim  Netto,  2013,  p.  60).  Sendo  assim,  o  pensamento 

 conservador  “está  calcado  numa  concepção  de  sociedade  orgânica,  baseada  em  valores  tradicionais  e 

 numa  hierarquia  que  emerge  da  natural  desigualdade  das  relações  sociais,  reação  à  paulatina 
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 diferenciação  social  introduzida  com  o  avanço  do  capitalismo  na  Europa  dos  séculos  XVIII  e  XIX” 

 (Cassimiro, 2017, p.57). 

 Lynch (2017) sintetiza a ideologia conservadora em três núcleos centrais, a saber: 

 (1)  a  preocupação  com  o  controle  da  mudança,  que  não  deveria  ocorrer  a  partir 
 exclusivamente  da  intervenção  deliberada  da  razão  ou  ação  humana,  sob  pena  de  gerar 
 caos  ou  entropia;  (2)  a  “crença  nas  origens  extra-humanas  da  ordem  social,  entendida 
 como  independentes  da  vontade  humana”;  e  (3)  a  organização  defensiva  de  seu  sistema 
 teórico  ou  substantivo,  adaptando-se  ao  adversário  de  modo  a  espelhar  de  modo 
 simétrico,  mas  negativo,  as  suas  respectivas  posições.  Daí  sua  flexibilidade  (Freeden, 
 1996, p. 334 apud Lynch,  2017, p. 313). 

 Escorsim  Netto  (2013)  critica  o  Pensamento  Conservador  destacando  seis  traços  constitutivos 

 do  conservadorismo  que  revelam  sua  visão  de  sujeito  e  sociedade:  (1)  só  são  legítimas  a  autoridade  e  a 

 liberdade,  fundadas  na  tradição;  (2)  a  liberdade  deve  ser  sempre  uma  liberdade  restrita;  (3)  a 

 democracia  é  perigosa  e  destrutiva,  ou  seja,  para  conservadores  uma  democracia  plena  é  impossível, 

 pois  não  há  possibilidade  de  prescindir  da  autoridade;  (4)  a  laicização  é  deletéria;  (5)  a  razão  é 

 destrutiva e inepta para organizar a vida social; (6) e a desigualdade é necessária e natural. 

 Nota-se  que  o  pensamento  conservador  parte  de  uma  concepção  de  sociedade  rígida,  cuja 

 ordem  inviabiliza  qualquer  projeto  de  sujeito  autônomo,  pois  os  homens  devem  ser  tutelados  porque 

 são  portadores  de  uma  natureza  inerentemente  negativa  e  problemática.  Daí  a  necessidade  de  serem 

 tutelados  por  forças  “superiores”  divinas  e  tradições  coercitivas.  “O  anti  racionalismo,  que  faz  assentar 

 a  autoridade  na  tradição,  culmina  na  apologia  dos  conservadores  ao  preconceito  ”  (Escorsim  Netto, 

 2013,  p.  65).  Dada  a  importância  colocada  pelo  conservadorismo  na  tradição,  hierarquização,  tutela  e 

 ordem social: 

 entende-se  facilmente  a  centralidade  de  que,  no  seu  interior,  se  reveste  a  família  .  De  um 
 lado,  os  conservadores  a  compreendem  como  a  base  moral  da  sociedade,  locus 
 precisamente  de  inculcação  da  tradição,  já  que,  conforme  Burke,  “tomamos  nossas  leis 
 fundamentais  no  seio  de  nossas  famílias”  (Burke,  in  Marcuse,  1972,  p.  125).  De  outro,  os 
 conservadores  têm  plena  consciência  do  seu  papel  econômico  e  do  seu  peso,  através  da 
 herança,  na  estabilidade  social  ;  como  Burke  (in  Marcuse,  1972,  p.125)  observou:  “  A 
 segurança  de  conservar  nossas  propriedades  em  nossas  famílias  é  uma  […] 
 circunstância  que,  mais  do  que  nenhuma  outra,  contribui  para  a  eternização  da 
 sociedade  ”.  A  valorização  da  família,  constante  em  todos  os  conservadores,114  está 
 também  conectada  a  um  traço  distintivo  do  pensamento  conservador:  a  defesa  da 
 constituição  de  grupos  intermediários,  capazes  de  —  junto  com  a  família  —  mediar  a 
 relação entre os indivíduos e a sociedade (Escorsim Netto, 2013, p. 66). 
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 Há,  entre  os  traços  constitutivos  do  pensamento  conservador  aqui  apresentados,  um  em  especial 

 que  merece  atenção  neste  trabalho.  Estamos  falando  do  quinto  traço:  a  razão  é  destrutiva  e  inepta  para 

 organizar  a  vida  social.  Esse  parece  ser  um  ponto  fundamental  que  demonstra  os  elos  que  ligam 

 Pensamento  Conservador  e  Irracionalismo  filosófico.  A  crítica  da  razão  fica  clara  quando  Edmund 

 Burke  defende  que:  “a  política  não  era  uma  ciência  abstrata,  racionalista  e  universalista,  mas  uma  arte 

 voltada  para  a  resolução  de  problemas  práticos.  O  estadista  não  era  um  especulador  metafísico,  mas 

 ‘um  filósofo  em  ação’”  (Burke,  1993,  p.  187  apud  Lynch,  2017,  p.  318).  Ação  política  significa 

 colocar  em  prática  as  tradições  e  sensibilidade  do  agente  político.  Ação  sem  consciência,  já  que  as 

 origens da ordem social e das tradições são extra-humanas. 

 Como  conservador,  J.  P.  Coutinho  (2014)  dialoga  com  os  principais  autores  do 

 conservadorismo  britânico  para  também  apresentar  princípios  gerais  do  pensamento  conservador,  mas 

 em  tom  apologético.  O  autor  explicita  que  o  princípio  geral  dos  conservadores  é  a  luta  contra  as 

 utopias,  pois  procuram  desfrutar  daquilo  que  está  disponível,  ao  invés  de  desejar  ou  procurar  outra 

 coisa:  “Um  homem  de  disposição  conservadora,  porém,  tenderá  primeiro  a  valorizar  os  confortos  do 

 presente.  Não  porque  eles  são  superiores  a  uma  alternativa  hipotética,  mas,  precisamente,  porque  eles 

 não  são  uma  alternativa  hipotética  .  São  reais,  tangíveis,  familiares”  (J.  P.  Coutinho  2014,  p.  21,  grifos 

 do  autor).  A  partir  dessa  batalha  contra  as  utopias,  tomadas  como  idéias  que  buscam  a  perfeição,  se 

 derivam  os  outros  princípios  básicos  do  conservadorismo  e  cada  um  deles  evidencia  a  postura  contrária 

 àquilo  que  é  constitutivo  da  cultura  da  modernidade  (  racionalismo  ,  autonomia  individual,  humanismo, 

 historicismo). 

 O  primeiro  princípio  é  o  da  “Imperfeição  Humana”.  Este  princípio  afirma  os  limites 

 intelectuais  do  ser  humano  frente  a  complexidade  dos  fenômenos  sociais.  Não  é  possível  reduzir  os 

 problemas  de  uma  comunidade  a  simples  equações  ou  postulados  da  razão.  Este  pressuposto  questiona 

 a:  “defesa  apaixonada  de  que  um  único  tipo  de  conhecimento  válido  é  o  ‘conhecimento  técnico’,  ou  o 

 conhecimento  de  uma  técnica,  capaz  de  oferecer  aos  homens  um  grau  de  certeza  (e  de  pureza)  que  o 

 ‘conhecimento  prático’  ou  tradicional  não  comporta”  (J.  P.  Coutinho,  2014,  p.  36).  Sendo  assim,  o 

 conhecimento  se  dá  pela  imersão  na  experiência  de  um  povo,  tese  que  nega  os  avanços  do  Iluminismo: 

 “Substituir  as  tradições  dos  povos  por  ideias  arbitrárias  fruto  da  especulação  racional  é  o  grande  risco 

 da filosofia dos iluministas” (Cassimiro, 2017, p.70). 

 J.  P.  Coutinho  tenta  esclarecer  que  sua  crítica  não  é  dirigida  à  razão,  mas  ao  racionalismo.  Este, 

 segundo  o  autor,  subverte  aquela  por  atribuir  a  ela  o  poder  de  construir  e  reconstruir  de  forma  radical  a 

 sociedade  humana.  Com  isso,  fica  clara  a  postura  irracionalista  e  relativista.  Em  seguida,  apresenta  a 
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 humildade  como  solução  para  a  “Imperfeição  Humana”.  Assim,  o  agente  político  deve  atuar  com  base 

 em  um  conhecimento  prático  embasado  pela  tradição  e  pela  experiência  das  circunstâncias  que  são 

 superiores  aos  limites  da  razão.  Isso  apenas  evidencia  a  tendência  do  Pensamento  Conservador  na 

 crença  em  forças  extra-humanas.  A  luta  contra  aquilo  que  o  autor  chama  de  utopias/perfeição  que 

 orienta  a  doutrina  conservadora  não  compreende  o  papel  da  consciência  humana  na  origem  e  na 

 reprodução do ser social. 

 O  pensamento  conservador,  ao  propor  um  repúdio  ao  que  considera  utópico/perfeição,  centra 

 esforços  no  tangível  e  no  presente,  isto  é,  propõe  ação  sem  consciência.  No  entanto,  a  ideação  é  parte 

 fundamental  de  toda  atividade  humana.  Sem  ela,  há  apenas  reprodução  daquilo  que  já  está 

 consolidado,  tal  como  ocorre  na  natureza  e  é  impossível  expandir  o  patrimônio  histórico  do  gênero 

 humano.  Em  outras  palavras,  o  conservadorismo  promove  a  estagnação  do  gênero  humano.  O 

 Marxismo  não  fala  de  utopia/perfeição,  mas  propõe  orientações  para  orientar  uma  prática  que 

 considera  tanto  aquilo  que  está  dado,  quanto  às  possibilidades  ainda  não  efetivadas  da  realidade. 

 Cassimiro  (2017),  para  justificar  a  posição  do  conservadorismo  sobre  os  limites  do  uso  da  razão, 

 recorre ao autor italiano Giambattista Vico, considerado expoente do contrailuminismo: 

 o  racionalismo  cartesiano  estava  profundamente  enganado  em  acreditar  que  a  realidade 
 poderia  ser  desvendada  como  uma  estrutura  lógica,  através  de  princípios  matemáticos.  A 
 observação  científica  poderia  estabelecer  relações,  medidas  e  desvendar  regularidades, 
 mas  não  descobrir,  em  última  instância,  a  razão  e  a  finalidade  da  ocorrência  dos 
 fenômenos  naturais.  No  limite,  a  verdade  sobre  as  causas  e  finalidades  dos  fenômenos 
 naturais só poderiam ser desveladas por Deus, quem os criou. (Cassimiro, 2017, p.68) 

 A  tese  de  que  a  ação  do  agente  político  conservador  deve  ser  embasada  pelo  conhecimento 

 prático  dado  pela  tradição  e  pelas  circunstâncias  imediatas  conduz  para  o  próximo  princípio  do 

 conservadorismo:  o  “sentido  de  realidade”.  Este  afirma  que  o  conservador  tem  a  “capacidade  para 

 entender  a  realidade  tal  como  ela  é  e  não  como  deveria  ser  à  luz  dos  nossos  projetos,  desejos  ou 

 sentimentos  particulares”.  (Berlin  apud.  J.  P.  Coutinho  2014,  p.  45,  grifos  do  autor).  No 

 conservadorismo, o espaço dado para a especulação da realidade sempre é limitado, pois: 

 o  verdadeiro  conhecimento  é  a  percepção  direta  do  objeto  a  se  conhecer,  e  o 
 conhecimento  superior  é  a  percepção  direta  de  Deus,  alcançada  pela  fé.  A  verdadeira 
 operação  da  inteligência  humana  rumo  ao  conhecimento  é  a  compreensão  do  individual, 
 de  suas  características  e  diferenças  com  relação  a  outras  entidades,  e  não  a  construção  de 
 generalizações  que  produzem  conceitos  para  serem  manipulados  pela  razão.  (Cassimiro, 
 2017, p.69) 
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 Esse  princípio  do  “Sentido  de  Realidade”  apresenta  elementos  contraditórios,  pois  afirma  uma 

 suposta  característica  pluralista  do  conservadorismo,  uma  vez  que  este  entende  a  multiplicidade  e  os 

 conflitos  entre  vários  valores  concorrentes  na  política:  “um  conservador  pluralista  tenderá  sempre  a 

 negar  a  prioridade  a  um  único  valor  ou  a  um  conjunto  de  valores  sobre  os  demais.  A  liberdade  ou  a 

 igualdade  podem  ter  essa  prioridade  consoante  as  circunstâncias  ”  (Coutinho  2014,  p.  47,  grifos  do 

 autor).  Isso  contradiz  a  defesa  de  J.  P.  Coutinho  (2014),  partindo  de  Burke  e  Adam  Smith  ,  da 6

 existência  de  “sentimentos  naturais”  universais  que  emergem  em  situações  de  injustiça  ou  crueldade  e 

 estão  no  fundamento  da  construção  de  uma  base  sólida  e  constante  para  guiar  reformas  na  sociedade. 

 Essa base sólida serve como referência segura, pois segundo a autor a história é relativa: 

 A  história  enquanto  história  parece  apresentar-nos  o  espetáculo  deprimente  de  uma 
 vergonhosa  variedade  de  pensamentos  e  crenças  e,  acima  de  tudo  o  desaparecimento  de 
 cada  pensamento  ou  crença  alguma  vez  detido  pelos  homens(…)  Uma  vez  que  todo 
 pensamento  humano  radica  em  situações  históricas  específicas,  esse  pensamento  está 
 condenado  a  perecer  com  a  situação  a  que  pertence  e  a  ser  suplantado  por  novos  e 
 imprevisíveis pensamentos (Strauss apud. J. P. Coutinho 2014, p. 50) 

 A  contradição  entre  a  importância  do  pluralismo  e  a  existência  de  valores  com  base  nos 

 “sentimentos  naturais”  é  resolvida  pelo  autor  com  a  hierarquização  dos  valores  entre  primários  e 

 secundários.  Os  valores  primários  são  linhas  morais  mínimas  que  uma  sociedade  civilizada  não  deve 

 cruzar.  O  pluralismo  então  está  regulado  por  esses  valores  primários.  Já  os  valores  secundários 

 expressam  formas  específicas  como  diferentes  sociedades  vivem  e  se  organizam  em  torno  de  fins 

 particulares (J. P. Coutinho, 2014). 

 Isso  posto,  quem  legisla  e  define  a  hierarquia  de  valores?  Para  responder  a  pergunta,  o  autor 

 recorre a uma abstração: quem estabelece os valores é a sociedade. 

 De  forma  a  evitar  o  sentimentalismo  temos  que  reconhecer  que  a  sociedade  também  têm 
 uma  vontade  e  que  uma  pessoa  racional  tem  que  estar  aberta  a  sua  persuasão.  Esta 
 vontade  encontra-se,  para  o  conservador,  plasmada  na  história,  nas  tradições,  na  cultura  e 
 no preconceito (Scruton apud J. P. Coutinho 2014, p. 55). 

 Além  de  irracional,  o  pensamento  conservador  é  a-histórico,  pois  apela  para  valores  morais 

 “naturais”  e  “atemporais”  presentes  em  todas  as  sociedades.  Novamente,  evidencia-se  a 

 desqualificação  dos  seres  humanos,  já  que  a  ordem  social  universal  está  para  além  da  atividade 

 6  Teoria dos Sentimentos Morais (1759) 
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 humana.  Ao  mesmo  tempo,  o  conservadorismo  tenta  estabelecer  uma  concepção  universal  da  natureza 

 humana,  contudo  faz  isso  a  partir  de  pressupostos  morais  como  disposição  conservadora,  sentimentos 

 naturais,  valores  primários  etc.  A  concepção  de  história  depende  de  uma  concepção  abstrata  de 

 sociedade  como  algo  universal  e  com  vontade  própria,  extra-humana,  que  orienta  a  definição  daquilo 

 que é injusto, cruel ou imoral e que guia a partir do “natural” ou “divino” os fins de cada sujeito. 

 Em  resumo,  o  Pensamento  Conservador  critica  e  faz  oposição  a  elementos  da  cultura  da 

 Modernidade  que  foram  fundamentais  para  as  revoluções  burguesas  e  a  ascensão  do  capitalismo.  Na 

 sua  origem,  o  centro  é  o  repúdio  às  revoluções  burguesas  que  mobilizam  massas  e  instauram  novas 

 instituições  a  partir  de  uma  cultura  antitradicionalista.  No  entanto,  os  conservadores  não  repudiam  a 

 riqueza tornada possível pelo modo de produção capitalista: 

 A  tensão  embutida  no  pensamento  de  Burke  está  em  que,  sem  recusar  o  desenvolvimento 
 da  nova  riqueza  das  nações  (tal  como  o  processo  capitalista  foi  visto  pelo  seu  amigo 
 Adam  Smith),  recusa  as  suas  necessárias  implicações  socioculturais.  O  alvo  de  Burke  é  a 
 Ilustração:  na  Revolução,  ele  (corretamente,  diga-se  de  passagem)  vê  o  magistério  de 
 Rousseau;  numa  palavra,  Burke  quer  a  continuidade  do  desenvolvimento  econômico 
 capitalista  sem  a  ruptura  com  as  instituições  sociais  pré-capitalistas  (o  privilégio  da 
 família,  as  corporações,  o  protagonismo  público-temporal  da  Igreja,  a  hierarquia  social 
 cristalizada  etc.).  E  considera  que  a  Revolução  é  a  excrescência  desnecessária  que  efetiva 
 essa  ruptura.  Sinteticamente,  poder-se-ia  afirmar  que  Burke  deseja  o  capitalismo  sem  a 
 Modernidade. (Escorsim Netto, 2013, p. 45) 

 Sendo  assim,  é  perfeitamente  compreensível  e  aceitável  para  a  tradição  conservadora  a 

 contradição  entre,  de  um  lado,  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  das  ciências  naturais  e  da 

 tecnologia  e,  por  outro,  a  regressividade  na  vida  social.  Em  prol  da  ordem  social,  o  Pensamento 

 Conservador  secunda  ou  anula  as  contradições  sociais  e,  para  realizar  isso,  mistifica  ou  limita  o  papel 

 da  razão  na  transformação  consciente  da  realidade  material.  Naturaliza  uma  sociedade 

 tecnologicamente e comercialmente desenvolvida, contudo autoritária, injusta e desigual. 

 Isso  fica  evidente  quando  J.  P.  Coutinho  (2014)  discute  as  designações  da  “Sociedade 

 Comercial”  e  sua  relação  com  os  princípios  do  pensamento  conservador.  Aqui  há  uma  elaboração 7

 bastante  ardilosa.  O  autor  reconhece  uma  contradição:  “A  fluidez  das  relações  comerciais  e  a  abertura 

 ao  mundo  que  elas  implicam  surgiam  assim  como  uma  ameaça  a  tradições  e  modos  de  vida 

 estabelecidos  que  um  conservador  valoriza  (e  protege)  acima  de  tudo”  (Muller  apud  J.  P.  Coutinho, 

 2014,  p.  83).  Porém,  para  afirmar  a  aceitação  do  modo  de  produção  capitalista,  o  autor  afirma  que  a 

 “Sociedade  Comercial”  é  um  desdobramento  da  natureza  humana  e  o  mercado  se  configura  como  um 

 sistema de liberdade natural: 

 7  Segundo o autor, termo utilizado por Adam Smith para designar o que se entende hoje por capitalismo. 
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 Se  a  função  de  um  governo  é  respeitar,  por  princípio,  a  natureza  humana,  é  importante 
 também  que  ele  respeite  uma  das  propriedades  fundamentais  dessa  natureza:  O  fato  de 
 existir  nos  homens  uma  propensão  para  “negociar,  permutar  ou  trocar  uma  coisa  pela 
 outra”,  cujo  objetivo  é  fazer  com  que  os  indivíduos  possam  “melhorar  sua  condição” 
 (Smith apud J. P. Coutinho 2014, p. 87). 

 A  partir  de  1848,  uma  burguesia  que  se  viu  ameaçada  pelas  revoltas  do  proletariado  se 

 apropriou  dos  princípios  conservadores  como  instrumento  na  luta  para  manter  a  ordem  social  vigente  e 

 sua  posição  econômica  (propriedade  privada  dos  meios  de  produção)  e  política  (poder  decisório) 

 privilegiada.  Retomando  Escorsim  Netto  (2013),  um  princípio  do  conservadorismo  clássico  que  se 

 tornou  caro  à  burguesia  conservadora  é  a  preocupação  com  o  controle  da  mudança  social.  Esta  não 

 deve ocorrer a partir da intervenção deliberada da razão, algo que pode gerar caos ou entropia 

 Assim,  podemos  perceber  que  sobrevive  no  pensamento  conservador  agora  esposado  pela 

 burguesia  a  defesa  de  princípios  de  caráter  irracionalista,  a-histórico  e  voltados,  acima  de  tudo,  à 

 manutenção  da  ordem  social.  O  Pensamento  Conservador  se  mostra  como  uma  ferramenta 

 político-ideológica  útil  à  burguesia  que  não  conseguia  explicar  o  descompasso  entre  o 

 desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  a  regressividade  na  vida  social  da  sociedade  capitalista.  “A 

 produção  industrial  atingia  cifras  astronômicas  na  década  de  1840”  e  ao  mesmo  tempo  “havia  uma 

 pobreza  espantosa”  (Hobsbawm,  2015,  p.  296).  Justificar  tamanha  proeza  só  é  possível  limitando  as 

 possibilidades  de  apreensão  da  realidade  em  sua  objetividade  e  totalidade  e  produzindo  mistificações 

 que fetichizam o estado existente de coisas. 

 2.3 Irracionalismo filosófico 

 Passamos  agora  a  descrever  uma  das  posturas  que  caracteriza  a  produção  de  conhecimento  na 

 sociedade  burguesa  nos  marcos  de  um  processo  de  decadência  ideológica.  Em  linhas  gerais,  podemos 

 estabelecer  o  Irracionalismo  filosófico  como  uma  tendência  ou  uma  postura  dos  pensadores  burgueses 

 no tratamento filosófico dos problemas colocados pela vida social. O Irracionalismo: 

 petrificou  os  limites  do  conhecimento  intelectivo  e  transformou-os  em  limites  absolutos 
 do  conhecimento,  mistificando  até  mesmo  o  problema,  convertendo-o  artificialmente  em 
 problema  insolúvel,  atribuindo-lhe  uma  resposta  “suprarracional”.  A  equiparação  entre 
 entendimento  e  conhecimento,  entre  os  limites  do  entendimento  e  os  limites  do 
 conhecimento  em  geral,  a  adoção  da  “suprarracionalidade”  (da  intuição  etc.)  ali  onde  é 
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 possível  e  necessário  avançar  para  um  conhecimento  racional  –  essas  são  as 
 características  mais  gerais  do  irracionalismo  filosófico  (Lukács  2020,  p.  86,  grifos  do 
 autor). 

 Em  linhas  gerais,  a  questão  vital  colocada  por  Lukács,  ao  jogar  luz  sobre  o  Irracionalismo 

 filosófico,  é  a  postura  frente  à  razão  que  predomina  entre  pensadores  e  correntes  filosóficas  que  se 

 formaram  no  período  de  Decadência  Ideológica  da  burguesia.  Lukács  (2020,  p.  15)  constata  que:  “A 

 depreciação  do  entendimento  e  da  razão,  a  glorificação  da  intuição,  a  gnosiologia  aristocrática,  a 

 recusa  do  progresso  sócio-histórico,  a  criação  de  mitos  são,  entre  outros,  motivos  que  encontramos  em 

 quase  todo  pensador  irracionalista”.  Como  já  exposto  na  seção  anterior,  o  Irracionalismo  Filosófico 

 nasce  em  um  contexto  sócio-histórico  bem  definido,  ainda  que  não  tenha  uma  trajetória  unitária  e 

 linear na história da filosofia. O fundamental é que o irracionalismo: 

 surgiu  sobre  a  base  da  produção  capitalista  e  de  suas  lutas  de  classe  específicas;  no  início, 
 com  base  na  luta  pelo  poder,  de  natureza  progressista,  travada  pela  classe  burguesa  contra 
 o  feudalismo  e  contra  a  monarquia  absoluta,  mais  tarde,  com  base  nas  suas  lutas 
 defensivas, reacionárias, contra o proletariado. (Lukács 2020, p. 94) 

 A  história  da  filosofia,  assim  como  da  arte  ou  literatura,  não  é  a  história  das  ideias  filosóficas 

 ou  das  personalidades  que  as  sustentam.  Tanto  os  problemas,  quanto  às  vias  de  resolução  “são 

 colocados  à  filosofia  pelo  desenvolvimento  das  forças  produtivas  ,  pelo  desenvolvimento  social,  pelo 8

 desdobramento  das  lutas  de  classe”  (Lukács  2020,  p.09).  Um  problema  central  para  a  filosofia  é 

 justamente  a  razão,  ou  seja,  a  possibilidade  de  apreensão  da  essência  e  da  aparência  dos  fenômenos 

 naturais  e  sociais  pelos  seres  humanos.  Na  nascente  sociedade  burguesa,  tais  problemáticas  foram 

 colocadas  em  discussão,  pois  as  forças  produtivas,  as  relações  de  produção  e  a  luta  de  classes  no 

 capitalismo  impuseram  novos  problemas  e  novos  meios  de  resolução  que  diferiam  daqueles 

 predominantes na Antiguidade ou no Feudalismo. 

 Nas  sociedades  escravistas,  a  contradição  entre  forças  produtivas  e  relações  de  produção 
 expressa-se,  no  ponto  decisivo  para  nós,  na  crise  do  sistema,  no  fato  de  que  as  forças 
 produtivas  se  retraem  e  se  degeneram  cada  vez  mais  e,  com  isso,  instauram  um  processo 
 que  inviabiliza  com  o  tempo  a  perpetuação  do  sistema  escravista  como  base  econômica  e 
 social  da  sociedade.  No  feudalismo,  essa  mesma  contradição  já  se  manifesta  de  um  modo 
 muito  diverso:  no  seio  da  sociedade  feudal,  a  burguesia  –  originariamente  mero  elemento 

 8  Reproduzimos  aqui  a  devida  advertência  de  Lukács  de  que  é  necessário:  “afastar  do  cérebro  dos  homens  o  fatalismo 
 fetichizado  e  mostrar  que  a  técnica  foi  sempre  e  apenas  um  meio  no  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  que  as  forças 
 produtivas,  em  última  análise,  são  sempre  os  homens  e  as  suas  capacidades”  (Lukács  in  Holz;  Kofler;  Abendroth,  2014,  p. 
 71) 
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 constitutivo  da  própria  formação  feudal  –  desenvolve  suas  forças  produtivas  cada  vez 
 mais,  alcançando  patamares  cada  vez  maiores,  e  esse  desdobramento  crescente  acabou 
 por implodir a estrutura social do feudalismo. (Lukács 2020, p. 94) 

 Nos  diferentes  modos  de  organização  da  vida  social,  criados  pela  humanidade  ao  longo  da 

 história,  sempre  se  enfrenta  a  contradição  entre  forças  produtivas  e  relações  de  produção.  Nos  modos 

 de  produção  escravista  e  servil,  as  contradições  eram  marcadas  por  duas  determinações  comuns.  A 

 primeira  é  que  o  processo  de  acumulação  de  riqueza  é  limitado:  “A  partir  de  um  determinado  ponto, 

 não  era  possível  conquistar  mais  territórios  nem  colocar  mais  escravos  ou  servos  na  terra.  Neste  ponto 

 o  processo  de  acumulação  da  riqueza  se  interrompia  e  o  modo  de  produção  entrava  em  uma  crise 

 terminal”  (Lessa  &  Tonet  2012,  p.25).  A  segunda  é  o  fato  de  a  produção  estar  voltada  majoritariamente 

 para  a  subsistência.  Os  senhores  de  escravos  e  os  senhores  feudais  “se  enriqueciam  quase  que 

 exclusivamente  pela  exploração  do  trabalhador  que,  com  seus  braços,  convertia  a  natureza  em  meios 

 de  produção  e  de  subsistência”  (Lessa  &  Tonet  2012,  p.26).  O  enriquecimento  das  classes  dominantes 

 pela expropriação do servo e do escravo era predominante, imediato e direto. 

 Essas  contradições  colocavam  limites  para  a  ascensão  e  o  desenvolvimento  das  ciências, 

 sobretudo  das  ciências  da  natureza.  Nas  sociedades  pré-capitalistas  não  havia  a  necessidade  de 

 acumulação  de  mercadoria  (riqueza)  e,  assim,  não  havia  necessidade  de  crescimento  da  produção  de 

 mercadorias.  Também  não  havia  a  necessidade  de  constante  aprimoramento  das  forças  produtivas. 

 Tudo  isso  passa  a  existir  e  ser  importante  somente  no  capitalismo.  “Depois  do  advento  da  produção 

 capitalista,  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  é  qualitativamente  diferente  de  todas  as 

 formações  sociais  anteriores.  Já  o  ritmo  de  seu  desdobramento  possui  um  acento  qualitativamente 

 novo” (Lukács 2020, p. 94). Em outras palavras: 

 A  passagem  ao  modo  de  produção  capitalista  é,  também,  a  passagem  a  uma  nova  forma 
 de  propriedade  privada.  O  desenvolvimento  das  forças  produtivas  possibilitou  tal 
 “afastamento  das  barreiras  naturais”  que  surgiu  uma  propriedade  privada  desvinculada  de 
 uma  relação  necessária  com  qualquer  porção  da  natureza.  Esta  nova  propriedade  privada 
 é  o  capital,  que  se  expressa  imediatamente  no  dinheiro.  Ao  mesmo  tempo  que  o  capital 
 auxilia  na  generalização  das  relações  mercantis  a  toda  a  sociedade,  ele  também  é  a 
 expressão  de  um  patamar  mais  elevado  da  produção  que  possibilita  que  uma  grande 
 quantidade  de  produtos  seja  voltada  ao  mercado  e  não  mais  para  o  consumo  imediato 
 (Lessa & Tonet 2012, p.26). 

 Essa  é  uma  das  bases  materiais  para  a  expansão  inigualável  das  ciências  da  natureza  desde  a 

 Renascença.  Assegurar  um  crescente  aumento  da  produção  de  mercadorias  exige  constante  inovação 

 tecnológica  e  desenvolvimento  das  forças  produtivas.  “A  burguesia  é  obrigada,  sob  pena  de 
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 desaparecer  se  não  o  fizesse,  a  desenvolver  a  técnica  e,  consequentemente,  também  as  ciências 

 naturais.  (…)  É  por  isso  que  as  ciências  naturais  puderam  ter  um  intenso  crescimento  mesmo  no 

 período da decadência” (Lukács, 1968, p.75). 

 O  modo  de  produção  capitalista  coloca  uma  contradição  social,  já  citada  por  nós,  aos 

 pensadores  burgueses  e  enfrentada  pelo  Irracionalismo  filosófico:  ao  mesmo  tempo  em  que,  de  um 

 lado,  a  humanidade  realiza  avanços  constantes  no  campo  técnico-científico  para  acelerar  o  processo  de 

 produção  de  mercadorias  e  generalizar  as  relações  mercantis  há,  por  outro  lado,  no  campo 

 político-social  desigualdades,  pobreza  e  regressões  importantes  que  exigem  respostas  pela  filosofia  e  a 

 ciência.  Dada  a  impossibilidade  de  uma  resposta  racional  que  explica  tal  contradição  sem  questionar  os 

 fundamentos  da  ordem  social  capitalista,  a  tendência  irracionalista  refugia-se  na  evasão  da  realidade 

 objetiva  pelo  recurso  à  subjetividade  fetichizada.  Como  a  apreensão  da  realidade  material  evidencia 

 contradições  insolúveis  nos  marcos  de  uma  ordem  cada  vez  mais  desumanizada,  a  subjetividade 

 abstraída  e  fetichizada  aparece  como  “a  única  fonte  de  valores  autênticos,  desprezadas  concretamente 

 todas  as  mediações  sociais,  denunciadas  como  o  reino  da  alienação.  Mas  essa  subjetividade 

 inteiramente  vazia,  convertida  em  mera  negação  abstrata  do  real,  procura  desesperadamente  encontrar 

 um  Absoluto  pleno  de  sentido”  (C.  N.  Coutinho,  2010,  p.  47).  Assim,  somente  a  sensibilidade  e  a 

 vivência subjetiva dos sujeitos, na forma de intuição, podem revelar ao homem uma vida autêntica. 

 A  identidade  entre  sujeito  e  Absoluto  é  puramente  subjetiva;  a  intuição  –  contraposta 
 não  apenas  ao  intelecto,  mas  a  racionalidade  em  geral  –  é  agora  um  instrumento 
 inteiramente  antropomorfizador,  ou  seja,  uma  simples  projeção  na  realidade  exterior 
 (concebida  como  um  caos)  de  vivências  e  experiências  subjetivas.  O  objeto  (e,  com  ele, 
 sua  racionalidade  imanente)  é  dissolvido  nas  experiências  subjetivas  dessa  vivência 
 imediata.  (C. N. Coutinho, 2010, p. 48) 

 Ainda  de  acordo  com  Lukács,  outra  especificidade  importante  na  sociedade  burguesa  acentuada 

 no  período  de  Decadência  Ideológica  e  que  se  manifesta  no  Irracionalismo  Filosófico  emana  da 

 especificidade  da  luta  de  classes  no  capitalismo:  “o  proletariado  é  a  primeira  classe  oprimida  da 

 história  universal  que  está  em  condições  de  contrapor  à  visão  de  mundo  dos  opressores  uma  visão  de 

 mundo  própria,  independente  e  superior”  (Lukács,  2020,  p.  95).  “Enquanto  nas  lutas  de  classes  do 

 passado,  as  ideologias  mais  diversas,  as  formas  religiosas,  morais  ou  outras  expressões  da  ‘falsa 

 consciência’  eram  decisivas,  a  luta  de  classes  do  proletariado  coloca  a  tarefa  de  uma  transformação 

 consciente  da  sociedade”.  (Löwy,  2000,  p.131).  Transformação  consciente  pelo  uso  da  razão,  da 

 filosofia  e  da  ciência  era  o  projeto  da  burguesia  em  seu  período  revolucionário.  O  abandono  da  razão  e 

 da  busca  pela  totalidade  que  sucedeu  a  conversão  da  burguesia  em  classe  dominante  é  necessário,  pois 
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 o  imperativo  de  manter  os  privilégios  e  justificar  o  mundo  existente  predomina  sobre  a  apreensão  do 

 movimento da realidade. 

 O proletariado revolucionário herda a necessidade da razão. Sua perspectiva: 

 representa  um  nível  cognitivo  mais  elevado  porque  para  o  proletariado  o  conhecimento 
 mais  perfeitamente  objetivo  de  sua  situação  de  classe  é  uma  necessidade  vital,  uma 
 questão  de  vida  ou  de  morte;  a  verdade  é  uma  condição  sine  qua  non  de  seu  triunfo  como 
 classe  revolucionária:  o  proletariado  recebe  sua  arma  mais  afiada  das  mãos  da  ciência 
 verdadeira,  da  visão  clara  da  realidade  tendo  em  vista  a  ação  (Löwy  2000,  p.131  grifos 
 do autor). 

 A  mudança  na  postura  da  burguesia  frente  à  razão  e  ao  processo  de  conhecimento  começou  no 

 contexto  complexo  delineado  após  1848,  quando  eclodiram,  em  toda  a  Europa,  levantes  proletários.  É 

 a  partir  daí  que  emerge  o  período  de  decadência  ideológica,  isto  é,  quando  a  burguesia,  até  então, 

 revolucionária,  racionalista  e  humanista  que  arrasou  os  alicerces  da  sociedade  feudal,  passa  a  se 

 esquivar,  o  máximo  possível,  das  contradições  vigentes  na  sociedade  que  erigiu.  Para  compreender  e 

 criticar  o  Irracionalismo  Filosófico,  Lukács  destaca  o  caso  alemão  durante  a  Era  das  Revoluções  ,  pois 9

 foi um terreno singularmente adequado para o surgimento do irracionalismo. 

 Mas  isso  não  muda  nada  o  fato  de  que  o  irracionalismo  se  configure  como  um  fenômeno 
 internacional,  e  isso  tanto  na  sua  luta  contra  o  conceito  burguês  de  progresso,  quanto 
 também  na  luta  contra  o  socialismo.  E  não  cabem  dúvidas  de  que,  em  ambos  os  períodos, 
 tenham  surgido  importantes  representantes  da  reação  social  e  política  nos  mais  diversos 
 países,  como  –  já  durante  a  Revolução  Francesa  –  Burke  na  Inglaterra,  e,  mais  tarde, 
 Bonald,  De  Maistre  e  outros  na  França.  Aliás,  eles  combatem  a  ideologia  da  Revolução 
 Francesa  sem  elaborar,  como  ocorreu  na  Alemanha,  um  método  filosófico  novo  e 
 específico voltado para esses fins. (Lukács 2020, p.20) 

 A  Alemanha,  enquanto  país  unificado,  surgiu  em  1871.  Antes  disso,  a  região  era  formada  por 

 uma  série  de  reinos  e  ducados  que  possuíam  a  mesma  herança  cultural,  mas  que  não  eram 

 politicamente  consubstanciados.  Situação  muito  diferente  dos  outros  grandes  povos  do  Ocidente:  “a 

 Inglaterra  e  a  França,  conquistaram  a  sua  unidade  nacional  já  sob  a  monarquia  absoluta,  isto  é,  a 

 unidade  nacional  foi  para  eles  o  primeiro  resultado  das  lutas  de  classe  entre  a  burguesia  e  o 

 feudalismo”.  (Lukács 2020, p.45). 

 Sendo  assim,  a  Alemanha  vivenciou  o  período  das  grandes  revoluções  burguesas  apenas  de 

 maneira  indireta.  A  burguesia  alemã  tinha  em  suas  mãos  um  grande  problema:  para  instaurar  uma 

 9  Utilizando-se aqui do recorte histórico proposto por Hobsbawn, que compreende o período de 1789 a 1848. 
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 revolução  democrático-burguesa  de  cunho  liberal  teria  que  destruir,  de  um  só  golpe,  instituições  que 

 “na  França,  por  exemplo,  levaram  séculos  para  serem  minadas  e  esmagadas  pelas  classes  em  luta;  ela 

 teria  que  instaurar  de  um  só  golpe  aquelas  instituições  e  órgãos  nacionais  centrais  que  na  Inglaterra  ou 

 na  Rússia  foram  produtos  de  um  desenvolvimento  secular”  (Lukács,  2020,  p.46).  Esse  atraso  alemão 

 diante de outras revoluções burguesas, já tinha sido identificado por Marx, quem, em 1843, afirmou: 

 Mas  a  Alemanha  não  galgou  os  degraus  intermediários  da  emancipação  política  no 
 mesmo  tempo  em  que  as  nações  modernas.  Mesmo  os  degraus  que  ela  superou 
 teoricamente,  ela  ainda  não  alcançou  praticamente.  Como  poderia  ela,  com  um  salto 
 mortal  e,  transpor  não  só  suas  próprias  barreiras  como  também,  ao  mesmo  tempo,  a  das 
 nações  modernas,  barreiras  que,  na  realidade,  ela  tem  de  sentir  e  buscar  atingir  como  uma 
 libertação  de  suas  próprias  barreiras  reais?  Uma  revolução  radical  só  pode  ser  a 
 revolução  de  necessidades  reais,  para  a  qual  faltam  justamente  os  pressupostos  e  o 
 nascedouro.  Mas,  se  a  Alemanha  acompanhou  o  desenvolvimento  das  nações  modernas 
 apenas  por  meio  da  atividade  abstrata  do  pensamento,  sem  tomar  parte  ativa  nas  lutas 
 reais  desse  desenvolvimento,  ela  compartilhou,  por  outro  lado,  das  dores  desse 
 desenvolvimento,  sem  compartilhar  de  seus  prazeres,  de  suas  satisfações  parciais.  (Marx, 
 2010, p.152, grifos do autor) 

 Nesta  passagem,  é  importante  elucidar  que  os  teóricos  e  pensadores  alemães,  mesmo  sob 

 relações  de  produção  e  forças  produtivas  atrasados,  produziram  conhecimento  relevante  (Lukács 

 destaca  nomes  como  Lessing,  Heine,  Kant,  Hegel  e  Feuerbach)  que  os  equiparava  com  intelectuais 

 contemporâneos  das  revoluções  burguesas.  “Enquanto  a  Alemanha  foi  apenas  um  país  atrasado 

 econômica  e  socialmente,  mas  que  ascendeu  em  termos  intelectuais,  tornando-se  até  mesmo,  em 

 alguns  domínios,  liderança  espiritual  do  mundo  burguês,  surgiu  dessa  situação  a  ideologia  preparatória 

 da revolução democrática na Alemanha” (Lukács, 2020, p.58). 

 Sendo  assim,  a  Alemanha  “pulou”  uma  etapa  de  sua  revolução  democrático  burguesa,  pois  as 

 mudanças  implementadas  nas  relações  sociais  de  produção  e  a  transição  do  feudalismo  para 

 capitalismo  não  se  deu  por  mudanças  na  base  e  enfrentando  contradições  da  realidade  social,  mas 

 “pelo  alto”,  sem  participação  decisória  e  engajada  da  população  camponesa.  Dessa  maneira,  o  povo 

 alemão  vivenciou  uma  contradição  brutal  em  que  avanços  na  esfera  cultural,  técnica  e  econômica 

 conviviam com o atraso na esfera política e social. 

 A  Alemanha,  ano  após  ano,  deixou  de  ser  um  país  economicamente  atrasado.  Pelo 
 contrário:  no  período  imperialista,  o  capitalismo  alemão  superou  o  capitalismo  inglês, 
 que  até  então  liderava  a  Europa;  a  Alemanha  converteu-se  –  ao  lado  dos  Estados  Unidos 
 –  na  região  capitalista  mais  típica  e  mais  altamente  desenvolvida  do  mundo.  Ao  mesmo 
 tempo,  porém,  como  vimos,  ela  enrijeceu  a  sua  estrutura  política  e  social 
 democraticamente  atrasada  (relações  agrárias,  parlamentarismo  de  fachada,  “governo 
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 pessoal”  do  Imperador,  resquícios  do  espírito  provinciano  dos  pequenos  Estados  etc. 
 (Lukács, 2020, p.58) 

 A  transição  alemã  de  sociedade  feudal  para  capitalista  se  deu  de  maneira  particular,  diferente 

 da  conhecida  forma  clássica  e  revolucionária  que  marcou  os  casos  francês  e  inglês.  Nestes,  houve  uma 

 revolução  burguesa  para  transformar  estruturas  e  instituições  da  nobreza  e,  a  partir  daí,  construir  uma 

 sociedade  ampla,  liberal  e  democrática.  O  caso  alemão,  onde  a  transição  para  o  capitalismo  se  deu  sem 

 processo  revolucionário,  foi  possível  a  coexistência  entre  estruturas  da  sociedade  burguesa  com 

 resquícios  da  sociedade  feudal.  Este  processo  foi  conceituado  por  Lênin  como  “via  prussiana”  de 

 objetivação do capitalismo. 

 Essa  “via  prussiana”  do  desenvolvimento  da  Alemanha  teve,  todavia,  consequências 
 imediatas,  pois  esse  tipo  de  surgimento  da  unidade  econômica  teve,  como  consequência, 
 a  existência,  em  amplos  setores  capitalistas,  de  antemão,  da  dependência  em  relação  ao 
 Estado  prussiano,  a  tendência  a  fazer  pactos  contínuos  com  a  burocracia  semifeudal,  a 
 perspectiva  da  possibilidade  de  realizar  os  interesses  econômicos  da  burguesia  em  aliança 
 pacífica  com  a  monarquia  prussiana.  Por  isso,  Engels  pôde  dizer  mais  tarde  que,  em 
 1848,  não  havia  para  a  burguesia  prussiana  uma  necessidade  imperiosa  de  resolver  pela 
 via revolucionária o problema do poder dentro do Estado (Lukács, 2020, p.51). 

 Trata-se  de  desenvolvimento  tardio  do  capitalismo,  que  se  dá  após  a  instauração  do  capitalismo 

 moderno  em  outras  nações.  Uma  de  suas  principais  marcas  é  que  a  nascente  burguesia  alemã  não 

 dirigiu  ou  unificou  massas  em  um  mesmo  conjunto  para  enfrentar  pela  nobreza.  A  burguesia  alemã, 

 pelo  contrário,  já  antagonizava  um  proletariado  moderno  independente,  ainda  que  pouco  desenvolvido. 

 “Essa  situação,  determinada  pelo  desenvolvimento  tardio  do  capitalismo  da  Alemanha,  que  deu  origem 

 a  um  proletariado  já  independente,  mas  que  não  era  capaz  de  influir  decisivamente  no  curso  dos 

 acontecimentos”  (Lukács  2020,  p.51).  Sendo  assim,  todo  processo  decisório  fundamental  para 

 disciplinar  ou  regulamentar  a  nova  realidade  social  capitalista  se  deu  por  uma  burguesia  que  atuou 

 politicamente  sem  o  proletariado  e  o  campesinato.  Nas  palavras  de  Lukács  (2020,  p.  52):  “O  ano  de 

 1848  é,  de  fato,  o  1789  alemão,  mas  a  relação  entre  a  burguesia  e  as  classes  inferiores  está  mais 

 próxima das circunstâncias de 1830 e 1840 do que das de 1789”. 

 A  Alemanha,  durante  a  era  das  revoluções,  se  consolidou  tardiamente,  enquanto  unidade 

 política.  A  transição  de  uma  sociedade  feudal  para  uma  sociedade  capitalista  se  deu  pela  “via 

 prussiana”,  em  que  para  efetivar  a  objetivação  do  capitalismo,  burguesia  e  nobreza  realizaram  acordos 

 que  se  fundamentavam  no  medo  da  atividade  do  proletariado,  daí  que  a  transição  é  marcada  pelo 
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 tolhimento  da  participação  popular  e  pela  ausência  de  reformas  democrático-burguesas.  Se  configura 

 uma estrutura política e social enrijecida. 

 Cumpre  assinalar,  ainda  a  partir  de  Lukács  (2020)  que  as  consequências  da  transição  ao 

 capitalismo  pela  “via  prussiana”  resultaram  em  um  desenvolvimento  faminto,  competindo  com  o 

 capitalismo  inglês,  na  corrida  pelos  mercados  do  mundo  neocolonial  e  que  resulta  na  primeira  guerra 

 mundial. 

 Voltando  ao  Irracionalismo  Filosófico,  Lukács  destaca  como  o  terreno  alemão  foi 

 singularmente  adequado  para  seu  surgimento.  Havia  na  Alemanha  uma  importante  produção 

 teórico-filosófica  influenciada  pelos  efeitos  da  revolução  francesa,  mas  que  se  desdobrava  em  uma 

 estrutura  social  enrijecida  e  portadora  de  resquícios  feudais:  tal  contradição  foi  enfrentada  com 

 respostas idealistas e irracionalistas (Lukács, 2020). 

 A  produção  de  conhecimento  dos  pensadores  alemães  ficou,  a  partir  do  processo  de  transição, 

 cada  vez  mais  comprometida  (em  ambos  os  sentidos)  com  as  exigências  ideológicas  da  classe 

 dominante.  O  amálgama  entre  burguesia  e  nobreza  se  expressou  em  concepções  filosóficas  que  não 

 buscavam  a  razão  ou  a  apreensão  dos  processos  imanentes  da  vida  social.  “O  pensamento  dos 

 apologetas  não  é  mais  fecundado  pelas  contradições  do  desenvolvimento  social,  as  quais,  pelo 

 contrário,  ele  busca  mitigar,  de  acordo  com  as  necessidades  econômicas  e  políticas  da  burguesia” 

 (Lukács 1968, p.51). 

 O  compromisso  estabelecido  entre  pensadores,  filósofos,  intelectuais  e  a  classe  dominante 

 resulta  em  representações  que  desviam  da  principal  contradição  social  colocada  pela  “via  prussiana”: 

 pujança  no  desenvolvimento  econômico,  técnico  e  na  produção  de  mercadorias,  enquanto  se  mantém 

 uma  estrutura  política  e  social  enrijecida  sem  participação  popular.  Ao  assim  proceder,  o 

 irracionalismo  aceita  a  positividade  capitalista,  sujeitando-se  aos  limites  espontaneamente  impostos 

 pela  economia  de  mercado  e  que  fetichiza  as  relações  humanas  (C.  N.  Coutinho,  2010).  Fetichismo 

 necessário  para  mistificar  ou  desconsiderar  o  essencial  caráter  histórico  das  relações  humanas  e,  assim, 

 naturalizar  a  realidade  social  existente  tomada  como  resultado  de  leis  universais  ou  naturais  que 

 escapam à atividade humana. 

 Ao  afirmar  a  impossibilidade  de  neutralidade  na  produção  de  conhecimento  e  suas 

 consequências  ideológicas,  não  pretendemos  cair  em  um  binarismo  equivocado  de  que:  apenas  o 

 proletariado  produz  conhecimento  visando  emancipação  e  desenvolvimento  social  e  os  burgueses 

 apenas  produzem  irracionalismo  filosófico.  Sendo  assim:  “todo  ideólogo,  não  importa  de  que  classe 

 provenha,  somente  está  hermética  e  solipsisticamente  aprisionado  no  ser  e  na  consciência  de  sua  classe 
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 para  a  sociologia  vulgar;  na  realidade,  porém,  está  sempre  em  face  da  sociedade  como  um  todo” 

 (Lukács,  1968,  p.72).  Em  outras  palavras,  mesmo  que:  “As  ideias  da  classe  dominante  são,  em  cada 

 época,  as  ideias  dominantes,  isto  é,  a  classe  que  é  a  força  material  dominante  da  sociedade  é,  ao 

 mesmo tempo, sua força  espiritual  dominante” (Marx  & Engels, 2007, p. 47). 

 A  vida  social  é  uma  ininterrupta  produção  e  reprodução  de  contradições  sociais  que  marcam  as 

 vidas  de  todos  os  sujeitos,  sem  exceção.  Ainda  que,  como  já  afirmamos,  o  ponto  de  vista  do 

 proletariado  na  luta  de  classes  é  aquele  que  tem  necessidade  de  razão  para  a  transformação  consciente 

 da  sociedade,  também  para  membros  individuais  da  burguesia  está  colocada  a  possibilidade  de  se 

 produzir  um  conhecimento  que  transcenda  o  ponto  de  vista  e  os  limites  de  sua  classe.  Isso  ocorre  em 

 condições muito específicas e cada vez mais raras: 

 Consequentemente,  uma  vez  que  se  atinja  uma  profunda  compreensão  das  reais 
 contradições  da  vida,  uma  ruptura  imediata  e  radical  com  a  própria  classe  é,  neste  caso, 
 praticamente  inevitável.  Todo  trabalho  sério  e  verdadeiramente  científico  no  campo  das 
 ciências  sociais,  que  transcenda  a  coleta  e  o  agrupamento  de  novo  material,  deve 
 chocar-se imediatamente contra estes limites. (Lukács 1968, p.74). 

 Para  transcender  os  limites  ideológicos,  dados  pela  classe  dominante,  na  produção  de 

 conhecimento,  é  preciso  um  trabalho  sério  e  verdadeiramente  científico  que  conduz  à  colisão  com  as 

 perspectivas  ideológicas  da  burguesia.  Para  evitar  isso,  uma  das  posturas  que  caracteriza  o  pensamento 

 nos  marcos  da  decadência  ideológica  é  o  irracionalismo,  mas  esta  não  é  a  única  face  do  pensamento 

 burguês  decadente.  A  partir  de  algumas  proposições  do  Positivismo  passamos  para  a  descrição  de  outra 

 face da Decadência Ideológica: o Agnosticismo. 

 2.4 Agnosticismo e Positivismo 

 Passamos  a  uma  breve  descrição  do  Agnosticismo,  expressão  da  Decadência  Ideológica  que, 

 por  vias  diferentes  do  irracionalismo  e  respondendo  a  outros  imperativos  da  sociabilidade  burguesa, 

 em  última  instância  também  busca  limitar  as  conquistas  da  cultura  da  Modernidade.  O  Agnosticismo 

 se  manifesta,  fundamentalmente,  como  formalismo  metodológico  que  limita  a  compreensão  racional 

 da realidade, sem necessariamente cair no fetichismo da subjetividade. 

 O  formalismo  agnóstico  tem  sua  melhor  expressão  nas  formulações  do  Positivismo  (C.  N. 

 Coutinho,  2010,  p.  45).  As  raízes  do  positivismo  se  situam  entre  o  final  do  século  XVIII  e  o  início  do 
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 século  XIX.  Ele  aparece  primeiro  como  uma  utopia  crítico  revolucionária  da  burguesia  antiabsolutista 

 e,  a  partir  de  meados  do  século  XIX,  se  torna  uma  ideologia  conservadora  identificada  com  a  ordem 

 industrial regida pela /burguesia estabelecida como classe dominante (Löwy, 2000, p.18). 

 A  ideia  de  leis  naturais  da  vida  social  e  de  uma  ciência  da  sociedade  formada  segundo  o 
 modelo  das  ciências  da  natureza  é,  na  sua  origem,  inseparável  do  combate  intelectual  do 
 Terceiro  Estado  contra  a  ordem  feudal-absolutista.  Tanto  a  doutrina  do  direito  natural 
 quanto  a  de  uma  ciência  natural  da  sociedade  possuem  uma  dimensão 
 utópico-revolucionária,  crítica  (as  duas  estão  estreitamente,  aliás,  ligadas  ao  século 
 XVIII).  O  positivismo  moderno  nasceu  como  um  legítimo  descendente  da  filosofia  do 
 Iluminismo.  De  todos  os  Enciclopedistas,  é,  sem  dúvida,  Condorcet  quem  contribuiu  da 
 maneira mais direta e imediata na gênese da nova corrente. (Löwy, 2000, p.19). 

 Desde  a  sua  gênese,  o  positivismo  apresenta  como  proposta  o  estudo  científico  e  racional  dos 

 fenômenos  naturais  e  sociais.  No  último  caso,  parte  da  concepção  de  que  o  conjunto  dos  fenômenos 

 sociais  está  submetido  às  mesmas  leis  gerais  que  regem  a  natureza.  Daí  a  ideia  de  uma  ciência  natural 

 da sociedade ou de uma “matemática social”. 

 “O  cientificismo  positivista  é  aqui  um  instrumento  de  luta  contra  o  obscurantismo  clerical,  as 

 doutrinas  teológicas,  os  argumentos  de  autoridade,  os  axiomas  a  priori  da  Igreja,  os  dogmas  imutáveis 

 da  doutrina  social  e  política  feudal”  (Löwy,  2000,  p.20,  grifos  do  autor).  A  proposta  de  Condorcet, 

 pioneiro  do  Positivismo,  é  a  de  rivalizar  com  a  concepção  dogmática  da  sociedade  estamental.  Como 

 herdeiro  do  Iluminismo,  Condorcet  buscou  na  razão  os  meios  para  compreender  os  fenômenos  sociais, 

 busca  que  é  “inseparável  da  luta  revolucionária  dos  Enciclopedistas  e  de  toda  a  filosofia  do  Iluminismo 

 contra  os  preconceitos,  isto  é,  contra  a  ideologia  tradicionalista  (principalmente  clerical)  do  Antigo 

 Regime”  (Löwy,  2000,  p.  20).  Saint  Simon,  discípulo  de  Condorcet,  é  o  primeiro  a  usar  a  expressão 

 Positivismo  para  ressaltar  a  positividade  e  o  paralelismo  entre  ciências  naturais  e  fenômenos  sociais.  O 

 autor utiliza o termo: 

 “corpo  social”  e  define  a  ciência  da  sociedade  como  uma  “filosofia  social”,  “constituída 
 pelos  fatos  materiais  que  derivam  da  observação  direta  da  sociedade”.  Mas  é  importante 
 sublinhar  que  esta  “naturalização”  da  sociedade  e  da  ciência  social,  esta  utilização 
 abusiva  da  analogia  “orgânica”  não  tem  neste  autor  —  como  terá  nos  positivistas 
 posteriores  —  uma  significação  apologética  conservadora  em  relação  à  ordem 
 estabelecida;  muito  pelo  contrário,  ela  tem  uma  função  eminentemente  crítica  e 
 contestadora.  Apesar  das  repetidas  garantias  de  S.  Simon  sobre  o  caráter  “organizador”  e 
 não  revolucionário  de  seus  escritos,  sua  dimensão  subversiva  é  inegável  e  não  deixou  de 
 chamar  a  atenção  das  autoridades.  Assim,  é  em  nome  das  leis  fisiológicas  do  organismo 
 social  e  de  sua  “higiene”  que  ele  apela  abertamente  pelo  fim  do  absolutismo  e  por  uma 
 “mudança  de  regime”  na  França:  “uma  vez  que  a  natureza  inspirou  aos  homens,  em  cada 
 época,  a  forma  de  governo  mais  conveniente  será  exatamente  de  acordo  com  este  mesmo 
 princípio  que  iremos  insistir  na  necessidade  de  uma  mudança  de  regime  para  uma 
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 sociedade  que  não  mais  se  encontra  nas  condições  orgânicas  que  puderam  justificar  o 
 reino  da  opressão…  por  que  conservaríamos  hábitos  higiênicos  contraditórios  com  o 
 nosso estado fisiológico?” (Löwy, 2000, p.21) 

 Apesar  de  a  busca  por  uma  ciência  neutra,  Condorcet  e  Saint  Simon  não  ficaram  alheios  à 

 conjuntura  e  aos  conflitos  de  sua  época.  O  Positivismo  aparece  como  uma  possibilidade  racional  e 

 científica  de  estudar  ou  compreender  os  fenômenos  sociais  e,  a  partir  daí,  identificarem  o  que  deve  ser 

 perpetuado,  assim  como  o  que  deve  ser  eliminado  do  “corpo  social”.  O  Positivismo  representava 

 inicialmente  uma  ferramenta  e  postura  inovadora  diante  dos  dogmas  eclesiásticos,  mas  já  expressava 

 limites importantes.  (Löwy, 2000) 

 A  tentativa  de  estabelecer  uma  correspondência  entre  as  ciências  naturais  e  ciências  humanas, 

 impondo  a  ambas  os  mesmos  métodos  e  modelos,  assim  como  a  tentativa  de  estabelecer  leis 

 gerais/naturais  que  organizam  e  explicam  a  totalidade  social  foram  princípios  que,  posteriormente,  sob 

 o  influxo  da  decadência  ideológica  resultou  em  uma  doutrina  cientificista  sistematizada,  em  especial, 

 por  Comte  que  se  desdobrou  em  formalismos  e  burocratização  que  limita  o  movimento  da  razão.  Esta 

 é  a  marca  do  que  C.  N.  Coutinho  (2010)  conceituou  como  “Miséria  da  Razão”.  Nesta  postura,  segundo 

 o  autor:  “A  razão  em  suma,  deixa  de  ser  imagem  da  legalidade  objetiva  da  totalidade  do  real,  passando 

 a  confundir-se  com  as  regras  formais  que  manipulam  ‘dados’  arbitrariamente  extraídos  daquela 

 totalidade  objetiva”.  (C.  N.  Coutinho,  2010,  p.  51).  Uma  vez  que,  a  razão  deixa  de  produzir  uma 

 “imagem”  da  totalidade  do  real,  se  limita  a  possibilidade  de  conhecer  e  enfrentar  os  problemas  postos 

 pela  vida  social.  A  leitura  da  realidade,  concebida  como  todo  caótico  irredutível  à  razão,  depende  de 

 esquemas  metodológicos  e  epistemologias  pelos  quais  o  sujeito  pode  compreender  partes  ou  dados 

 específicos da realidade. 

 A  produção  de  conhecimento  racional  defendida  pelo  positivismo  no  período  de  decadência 

 ideológica  se  subordinou  aos  imperativos  da  ordem  social  capitalista  instaurada  por  sua  classe 

 dominante.  Segundo  Löwy  (2000),  o  positivismo  transmutou-se  de  uma  visão  de  mundo  revolucionária 

 para  uma  doutrina  que  tende  à  defesa  da  ordem  estabelecida.  A  partir  de  Auguste  Comte  é  que  se 

 explicita  a  transmutação  e  adequação  do  positivismo  às  exigências  do  período  de  decadência 

 ideológica.  Comte  rompe  com  Condorcet  e  Saint  Simon  por  discordar  de  suas  disposições 

 revolucionárias. Para Comte: 

 O  método  positivo  visa,  assim,  afastar  a  ameaça  que  representam  as  ideias  negativas, 
 críticas,  anárquicas,  dissolventes  e  subversivas  da  filosofia  do  Iluminismo  e  do 
 socialismo  utópico.  Ora,  para  executar  essa  tarefa,  Comte  irá  utilizar,  paradoxalmente,  o 
 mesmo  sistema  intelectual  que  servirá  a  Condorcet  e  a  S.  Simon  para  as  ideologias 
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 tradicionalistas:  o  princípio  metodológico  de  uma  ciência  natural  da  sociedade.  (Löwy, 
 2000, p.23) 

 Ao  buscar  descrever  as  leis  gerais/naturais  do  funcionamento  da  sociedade,  as  conclusões  de 

 Comte  afirmavam  a  inviabilidade  de  qualquer  mudança  social  revolucionária  e  geral,  o  que  mostra 

 seus  compromissos  ideológicos  com  a  burguesia  dominante.  O  Positivismo  construiu  doutrinas  e 

 estabeleceu  dogmas  “cientificamente  embasados”  para  o  estudo  da  realidade  social.  Por  exemplo, 

 quando Comte toma os fenômenos econômicos como: 

 “leis  naturais  invariáveis”  da  sociedade  é  principalmente  o  caso  da  concentração  do 
 capital.  Nada  ilustra  tão  brilhantemente  o  caráter  e  a  pretensão  ideológica  deste 
 “naturalismo  positivista”  quanto  a  sua  insistência  em  salvaguardar  “as  leis  naturais  que, 
 no  sistema  de  sociabilidade  moderno,  devem  determinar  a  indispensável  concentração 
 das  riquezas  entre  os  chefes  industriais”.  Otimista,  Comte  parece,  por  outro  lado, 
 convencido  de  que  “os  proletários  reconhecerão,  sob  o  impulso  feminino,  as  vantagens 
 da  submissão  e  de  uma  digna  irresponsabilidade”  (sic)  graças  à  doutrina  positivista  que 
 “há  de  preparar  os  proletários  para  respeitarem,  e  mesmo  reforçarem,  as  leis  naturais  da 
 concentração do poder e da riqueza…(Löwy, 2000, p.24) 

 É  a  partir  do  positivismo  comtiano  que  se  estrutura  a  Sociologia,  enquanto  ciência  particular. 

 Comte  foi  o  pioneiro  na  construção  da  sociologia  fazendo  a  proposta  de  uma  “física  social”.  Durkheim 

 buscou  avançar  pela  proposição  da  sociologia  enquanto  uma  disciplina  científica  estruturada  de  acordo 

 com  os  dogmas  positivistas  e  que  se  diferenciava  por  ter  um  objeto  específico  e  isolado  de  outros 

 objetos  que  deveriam  ser  estudados  por  ciências  parcelares  como  economia,  história,  etc.  Mas 

 Durkheim  mantém  um  pressuposto  de  Comte,  o  paralelismo  entre  natureza  e  sociedade:  “Para  que  a 

 nova  ciência  possa  ser  fundada,  é  necessário,  portanto,  estender  a  ideia  das  leis  naturais  aos  fenômenos 

 humanos” (Löwy, 2000, p.27). 

 Aqui  há  outra  característica  de  tendências  agnósticas:  petrificar  o  conhecimento  da  sociedade 

 em  leis,  fatos,  dados  que  funcionam  com  uma  legalidade  semelhante  à  natureza.  A  racionalidade 

 humana no estudo da sociedade deve partir do molde das ciências naturais. 

 O  positivismo  serve  como  exemplo  perfeito  para  algumas  constatações.  A  primeira,  já  citada 

 neste  trabalho,  é  a  importância  das  ciências  naturais  no  capitalismo.  Uma  vez  que  o  desenvolvimento 

 das  ciências  naturais  é  importante  para  avanços  técnico-científicos  e  para  o  aprimoramento  das  forças 

 produtivas,  então  sua  metodologia  é  fetichizada  e  elencada  como  ideal  de  ciência.  O  Positivismo,  neste 

 último  período,  se  torna  uma  justificação  científica  da  ordem  social  estabelecida  (Löwy,  2000,  p.27). 
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 Aqui  vale  ressaltar  a  complementaridade  entre  Irracionalismo  Filosófico  e  o  Agnosticismo  como  duas 

 expressões  da  mesma  moeda,  a  Decadência  Ideológica.  Já  mencionamos  como  o  Irracionalismo 

 emerge  nos  períodos  de  crise  do  capitalismo,  quando  contradições  socais  afetam  a  vida  de  forma  que  a 

 realidade  objetiva  parece  inexplicável  e  a  única  fonte  segura  parece  ser  a  subjetividade.  Também 

 destacamos  que  o  Agnosticismo  tende  a  se  generalizar  em  períodos  de  expansão  do  capitalismo, 

 quando  suas  conquistas  tecnológicas  alimentam  a  ilusão  de  que  o  conhecimento  técnico  e  formalizado 

 pode  aperfeiçoar  infinitamente  o  capitalismo  (C.  N.  Coutinho,  2010;  Lacerda,  2010).  As  duas  posturas 

 portam  características  comuns:  a  relação  entre  o  sujeito  e  a  totalidade  é  fraturada  e  concebida  de  forma 

 unilateral;  ambas  buscam  limitar  ou  atacar  a  razão;  a  historicidade  e  a  sociabilidade  são  canceladas 

 e/ou substituídas por mistificações. 

 2.5 Da Decadência Ideológica à Totalidade: Notas sobre o método e perspectiva marxista 

 É  importante  ressaltar  que  o  Irracionalismo  Filosófico  e  o  Agnosticismo  não  são  as  únicas 

 tendências  presentes  na  produção  de  conhecimento  nas  ciências  humanas  e  sociais,  pois  nelas  também 

 aparecem  proposições  superiores  às  posturas  típicas  da  decadência  ideológica.  Dentre  elas,  o  marxismo 

 é  a  alternativa  enraizada  na  necessidade  de  conhecimento  da  classe  trabalhadora  e  que,  pela  razão 

 dialética,  busca  apreender  a  ontologia  do  ser  social  em  sua  totalidade  para  conhecer  e  transformar  a 

 sociedade: 

 a  sociedade  burguesa,  pela  sua  natureza  permite  e,  ao  mesmo  tempo,  interdita  a 
 compreensão  científica  da  realidade  social.  Abrem-se,  assim  dois  caminhos  para  a 
 compreensão  dessa  realidade.  De  um  lado,  a  elaboração  de  um  conhecimento  que 
 contribua  para  a  reprodução  desta  forma  de  sociabilidade.  De  outro  lado,  uma  teoria  que 
 possibilite uma compreensão radical da sociedade. (Tonet, 2013, p.66) 

 Evidentemente  que  é  a  classe  social  explorada  aquela  que  busca  explicação  acerca  da  origem 

 do  Ser  Social,  da  natureza  do  processo  histórico  e  da  desigualdade  social.  “A  história  da  ciência  não 

 pode  ser  separada  da  história  em  geral,  da  história  da  luta  de  classes  em  particular”  (Löwy,  2000, 

 p.105).  Objetividade  científica  e  comprometimento  com  a  apreensão  do  movimento  da  totalidade 

 social  é  um  imperativo  para  a  classe  explorada  que  busca  mudar  o  mundo.  A  classe  dominante,  para 

 manter  seu  poder,  necessita  de  obstáculos  à  verdade,  em  especial  quando  se  trata  do  enfrentamento  de 

 contradições  sociais  que  podem  colocar  em  risco  a  ordem  social  que  ela  rege.  Contudo  devemos 
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 lembrar  que  necessidade  de  verdade  para  a  apreensão  e  crítica  da  realidade  social  não  é  garantia  de 

 conhecimento  objetivo  quando  se  adota  a  perspectiva  da  classe  trabalhadora  explorada,  mas  apenas 

 necessidade que coloca em movimento o pensamento orientado por aquela perspectiva: 

 o  ponto  de  vista  do  proletariado  não  é  uma  condição  suficiente  para  o  conhecimento  da 
 verdade  objetiva,  mas  é  o  que  oferece  maior  possibilidade  de  acesso  a  essa  verdade.  Isso 
 porque  a  verdade  é  para  o  proletariado  um  meio  de  luta,  uma  arma  indispensável  para  a 
 revolução.  As  classes  dominantes,  a  burguesia  (e  também  os  burocratas,  num  outro 
 contexto)  têm  necessidade  de  mentiras  para  manter  seu  poder.  O  proletariado 
 revolucionário tem necessidade da verdade…(Löwy, 1978, p.34) 

 Além  disso,  cumpre  assinalar,  é  um  pensamento  que  não  nega,  mas  herda  o  que  há  de  melhor 

 na cultura da modernidade: 

 humanismo  (a  teoria  de  que  o  homem  é  produto  da  sua  própria  atividade),  o  historicismo 
 concreto  (a  afirmação  do  caráter  ontologicamente  histórico  da  realidade,  com  a 
 consequente  defesa  do  progresso  e  do  melhoramento  da  espécie  humana)  e  a  razão 
 dialética  (em  seu  duplo  aspecto,  isto  é,  de  uma  racionalidade  objetiva  imanente  ao 
 desenvolvimento da realidade (C. N. Coutinho, 2010 p. 28) 

 Dessa  forma  a  tradição  marxista,  sob  a  perspectiva  do  proletariado,  amplia  a  horizonte 

 intelectual  do  gênero  humano.  Marx  também  utilizou  a  mais  proeminente  produção  intelectual 

 oferecida  pela  burguesia,  seja  pelos  trabalhos  dos  economistas  ingleses,  seja  pelos  filósofos  alemães. 

 Contudo,  Marx  faz  a  devida  crítica  do  conhecimento  acumulado,  isto  é,  problematiza  seus 

 fundamentos, os seus condicionamentos e os seus limites  (Tonet, 2013). 

 Seguindo  nosso  raciocínio,  podemos  entender  que  a  teoria  social  marxiana  está  fundada 
 em  três  pilares:  o  método  dialético  –  ou  seja,  o  entendimento  de  que  o  ser  social  é 
 processualidade,  é  autoestruturado  e  dinamizado  pelos  vetores  críticos  de  suas 
 contradições  internas;  a  teoria  do  valor-trabalho  (resultado  de  suas  investigações,  de  sua 
 análise do real); e pela  perspectiva da revolução  .  (Yamamoto, 2016, p.34) 

 Em  linhas  gerais,  quem  aspira  realizar  os  interesses  objetivos  da  classe  trabalhadora,  deve  ser 

 orientado  por  uma  compreensão  radical  e  totalizante  da  realidade  social  que  desvela  as  possibilidades 

 contidas  na  realidade.  Entendemos  que  tal  compreensão  radical  está  contida  no  pensamento  de  Marx  e, 

 por  isso,  este  é  fundamental  para  a  apreensão  crítica  do  movimento  da  realidade  para  transformá-la  e, 

 por isso, destacaremos alguns de seus traços constitutivos. 
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 Para  Marx,  a  “realidade  é  processualidade,  movimento.  Enquanto  tal,  o  real  comporta  não 

 apenas  efetividades,  mas  também  possibilidades.  A  possibilidade  pode  ou  não  se  efetivar,  mas  ela 

 também  é  constituinte  do  real  .  A  estrutura  da  realidade  é  totalidade  concreta,  um  complexo  de 

 totalidades”  (Yamamoto,  2016,  p.34,  grifos  do  autor).  Marx  não  deixou  um  escrito  definitivo 

 esboçando  seu  método,  contudo  seus  escritos  contêm  lineamentos  gerais  importantes  para  apreender  a 

 realidade.  Cabe  ressaltar:  Prefácio  da  Contribuição  à  Crítica  da  Economia  Política;  “O  método  da 

 economia  política”;  Prefácio  da  2ª  Edição  do  Capital;  bem  como  alguns  excertos  da  ideologia  Alemã  e 

 Miséria da Filosofia 

 Marx  nos  coloca  de  maneira  definitiva  a  diferença  entre  a  aparência  fenomênica  (imediato)  e  a 

 essência  (estrutura  e  dinâmica)  de  todo  objeto  de  estudo,  sem  desconsiderar  sua  historicidade  ou  sua 

 articulação  com  a  totalidade:  “o  método  de  pesquisa  que  propicia  o  conhecimento  teórico,  partindo  da 

 aparência  visa  alcançar  a  essência  do  objeto”.  (Netto,  2011,  p.18).  Marx  não  funda  uma  nova 

 gnosiologia  (teoria  do  conhecimento),  mas  uma  ontologia  que  “compreende  que  as  questões  relativas 

 ao  conhecimento  só  podem  ser  resolvidas  após  a  elaboração  de  uma  teoria  geral  do  ser  social,  vale 

 dizer,  de  uma  ontologia  do  ser  social”.  (Tonet,  2013,  p.70).  O  conhecimento  é  apenas  uma  das 

 dimensões do Ser Social. 

 Ora,  se  o  conhecimento  é  apenas  uma  das  dimensões  da  totalidade  que  é  o  ser  social, 
 então,  sua  origem,  sua  natureza  e  sua  função  social  só  poderão  ser  apreendidas  na  medida 
 em  que  se  conhecerem  as  determinações  mais  gerais  e  essenciais  deste  ser  e  na  medida 
 em  que  se  identificar  o  lugar  que  o  conhecimento  ocupa  na  produção  e  reprodução  do  ser 
 social como totalidade, ou seja, na práxis social.  (Tonet, 2013, p.74) 

 Sendo  assim,  o  interesse  dos  marxistas  não  deve  ficar  restrito  sobre  um  abstrato  método  que 

 estabelece  “como  conhecer”,  tal  como  é  propagado  pelo  Agnosticismo,  em  especial  o  Positivismo.  A 

 questão  é  “como  conhecer  um  objeto  real  e  determinado”.  É  este  objeto  determinado  que  orienta  a 

 condução  da  pesquisa  e  não  regras  formais  abstratamente  aplicadas.  O  método  de  Marx  reconhece  que 

 o  conhecimento  começa  com  abstrações  que  orientam  uma  primeira  apreensão  da  dinâmica  e  da 

 estrutura  do  objeto.  A  partir  daí  pode-se  estabelecer  mediações  que  devem  ser  estudadas  e  como  o 

 objeto de pesquisa se articula em uma totalidade social complexa (Netto, 2011; Tonet, 2013). 

 Tomemos  como  exemplo  o  próprio  Marx.  O  estudo  da  sociedade  capitalista  se  articulou  com 

 uma  teoria  geral  do  Ser  Social  que  remete  à  gênese  do  processo  de  humanização  pelo  trabalho.  “Para 

 elaborar  a  reprodução  ideal  (a  teoria)  do  seu  objeto  real  (que  é  a  sociedade  burguesa),  Marx  descobriu 
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 que  o  procedimento  fundante  é  a  análise  do  modo  pelo  qual  nele  se  produz  a  riqueza  material”. 

 (Netto,  2011,  p.38-39,  grifos  do  autor).  Sem  essa  compreensão,  não  seria  possível  compreender  a 

 sociedade  burguesa  como  totalidade  histórica  particular  e  não  universal.  Nota-se  que  a  pesquisa  da 

 organização  econômica  do  capitalismo  abarcou  distintos  processos  que  só  podem  ser  compreendidos 

 em  sua  mútua  determinação:  produção,  distribuição,  troca  e  consumo  de  meios  de  subsistência.  Não  se 

 busca  isolar  objetos,  mas  apreender  mediações  que,  exigem,  estudar,  inclusive,  instituições  sociais, 

 políticas e a cultura (Netto, 2011). 

 Uma  teoria  social  da  sociedade  burguesa,  portanto,  tem  que  possuir  como  fundamento  a 
 análise  teórica  da  produção  das  condições  materiais  da  vida  social.  Este  ponto  de  partida 
 não  expressa  um  juízo  ou  uma  preferência  pessoais  do  pesquisador:  ele  é  uma  exigência 
 que  decorre  do  próprio  objeto  de  pesquisa  –  sua  estrutura  e  dinâmica  só  serão 
 reproduzidas  com  veracidade  no  plano,  ideal  partir  desse  fundamento;  o  pesquisador  só 
 será fiel ao objeto se atender a tal imperativo. (Netto, 2011, p.40) 

 Somente  assim,  Marx  apreende  a  contradição  capital  x  trabalho  como  essencial  no  capitalismo. 

 Este  é  modo  de  produção  em  que  o  trabalho  alienado  de  uma  classe  social  que,  para  sobreviver, 

 necessita  vender  sua  força  de  trabalho,  produz  sua  desumanização.  Por  desvelar  a  exploração,  as 

 contradições  sociais  fundamentais  que  atravessam  a  vida  do  proletariado  e,  a  partir  daí,  oferecer 

 análises  que  orientam  a  luta  por  uma  significativa  mudança  social  (possível  só  por  uma  práxis 

 revolucionária) é que o pensamento de Marx é crucial para nós. 

 Procuramos  pontuar  aqui  as  principais  diferenças  entre  as  expressões  da  Decadência  Ideológica 

 e  a  perspectiva  marxista.  Enquanto  as  primeiras  buscam  instrumentalizar  a  razão  em  prol  da 

 manutenção  da  ordem  em  detrimento  da  explicação  do  existente,  o  marxismo  busca  justamente  na 

 razão  os  meios  para  desvelar  as  contradições  existentes  e  os  meios  para  transformá-las.  Ao  não  ter  o 

 compromisso  de  defender  a  ordem  social  capitalista,  a  classe  trabalhadora,  com  o  uso  do  método 

 legado  pela  tradição  marxista,  tem  maiores  possibilidades  de  produzir  um  conhecimento  que  apreende 

 a realidade social e orienta transformações em favor da emancipação humana. 
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 CAPÍTULO 03 
 A VIA COLONIAL DE OBJETIVAÇÃO DO CAPITALISMO E A FORMAÇÃO SOCIAL 

 BRASILEIRA 

 Canto das três raças 

 Ninguém ouviu 
 Um soluçar de dor 
 No canto do Brasil 

 Um lamento triste 
 Sempre ecoou 

 Desde que o índio guerreiro 
 Foi pro cativeiro 

 E de lá cantou 

 Negro entoou 
 Um canto de revolta pelos ares 

 No Quilombo dos Palmares 
 Onde se refugiou 

 Fora a luta dos Inconfidentes 
 Pela quebra das correntes 

 Nada adiantou 

 E de guerra em paz 
 De paz em guerra 

 Todo o povo dessa terra 
 Quando pode cantar 

 Canta de dor 

 E ecoa noite e dia 
 É ensurdecedor 

 Ai, mas que agonia 
 O canto do trabalhador 

 Esse canto que devia 
 Ser um canto de alegria 

 Soa apenas 
 Como um soluçar de dor 

 Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro. 
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 Em  linhas  gerais,  já  caracterizamos  o  que  são  projetos  societários  enquanto  elaborações 

 coletivas  que  pretendem  se  generalizar  de  forma  a  orientar  o  conjunto  de  atividades  fundamentais  do 

 mundo  dos  homens,  favorecendo  os  interesses  de  uma  classe  ou  outra.  Já  afirmamos  também  que  os 

 projetos  societários  sempre  orientam  projetos  profissionais  ou  correntes  teóricas  da  Psicologia,  campo 

 problematizado neste estudo. 

 Nossa  investigação  busca  identificar  a  presença  de  ideias  correlatas  ao  conservadorismo  e  a 

 decadência  ideológica  em  publicações  psicológicas  que  estudam,  discutem  e  propõem  formas  de 

 diagnóstico  e  tratamento  para  os  estados  depressivos.  Sendo  assim,  como  a  Psicologia  defende,  direta 

 ou  indiretamente,  teses  instrumentais  para  efetivar  os  interesses  da  classe  burguesa  e  seu  projeto 

 societário? 

 Porém,  para  saber  se  a  Psicologia  defende  ou  não,  direta  ou  indiretamente,  a  ordem  social 

 vigente,  primeiro  é  preciso  compreender  a  ordem  social  em  que  ela  se  insere  e  quais  são  as 

 determinações  que  marcam  a  atividade  de  intelectuais,  pensadores,  profissionais  etc.  Sabemos  que  o 

 influxo  do  pensamento  conservador  e  da  decadência  ideológica  não  é  um  problema  individual  de 

 inteira  responsabilidade  de  psicólogos.  Os  projetos  societários  e  profissionais  emergem  e  se  difundem 

 em  uma  sociedade  que  oferece  solo  mais  ou  menos  fértil  para  a  reprodução  de  certos  projetos  em 

 detrimento  de  outros.  A  instrumentalidade  de  saberes  e  práticas  de  psicólogos  para  o  capitalismo  só  é 

 devidamente compreendida se há uma caracterização da formação social em que atuam. 

 Assim,  entendendo  que  toda  formação  social  se  objetiva  como  uma  particularidade  concreta, 

 então  precisamos  pensar  como  o  capitalismo  se  objetiva  no  Brasil.  Quais  seriam  os  interesses  da 

 burguesia  brasileira?  Como  se  a  produção  intelectual  na  formação  brasileira?  Qual  o  lugar  do  Brasil  na 

 universalidade  do  capitalismo?  Neste  capítulo  tentaremos  enfrentar  essas  questões.  Nossa  análise  parte 

 de  autores  da  tradição  marxista  que  fazem  sua  reflexão  pensando  como  se  organizam  as  relações 

 sociais  de  produção  e  a  luta  de  classes  no  Brasil  reconhecendo  a  particularidade  da  objetivação  do 

 capitalismo  no  Brasil,  cuja  gênese  se  encontra  na  extração  colonial.  Aqui  trazemos  as  importantes 

 contribuições  de  José  Chasin  (1978)  ,  quem,  na  obra  “O  integralismo  de  Plínio  Salgado:  forma  de 10

 regressividade  no  capitalismo  híper-tardio”,  analisa  a  “Via  Colonial”  de  objetivação  do  capitalismo  no 

 10  Chasin  (1978),  na  esteira  de  Marx  e  Lukács,  para  estudar  a  particularidade  do  movimento  integralista  no  Brasil  e  suas 
 diferenças  com  o  fascismo  europeu,  realizou  um  estudo  que  acaba  constatando  algo  trágico:  o  integralismo  consegue  ser 
 ainda  mais  reacionário  do  que  o  fascismo.  Este  orienta  a  tentativa  alemã  de  compensar  seu  atraso  em  relação  às  outras 
 potências  europeias  na  fase  imperialista  do  capitalismo.  Já  o  integralismo  é  crítica  romântica  da  sociedade  capitalista  que 
 defende,  em  tons  bucólicos,  a  volta  ao  campo,  que  seria  um  refúgio  subjetivista.  Apesar  de  interessante  não  vamos  nos 
 debruçar  aqui  sobre  essa  relação  integralismo  e  fascismo,  mas  apenas  na  conceituação  da  “Via  colonial”  que  serve  para 
 Chasin compreender a particularidade do integralismo. 
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 Brasil.  Para  pensar  a  cultura  e  a  produção  ideológica  na  formação  social  brasileira  recorremos, 

 novamente,  a  de  C.  N.  Coutinho  (2011),  especialmente  estudo  em  que  destaca  o  solo  social  do 

 “intimismo à sombra do poder”, postura que atravessa a nossa produção intelectual. 

 3.1 A Via Colonial de Objetivação do Capitalismo 

 Na  tradição  marxista  há  uma  importante  discussão  sobre  a  formação  social  brasileira.  Fazer 

 uma  análise  precisa  sobre  o  processo  histórico-social  que  produziu  o  Brasil  enquanto  nação  é 

 pré-requisito  para  formulações  de  estratégias  e  intervenções  políticas  que  tenham  impacto  efetivo  na 

 realidade  social  e  alcancem  as  necessidades  da  classe  trabalhadora.  Foi  com  esse  intuito  de  fazer  uma 

 análise  de  conjuntura  para  estabelecer  ações  políticas  que,  em  1928  durante  o  VI  Congresso  da 

 Internacional  Comunista  em  Moscou,  foram  estabelecidas  teses  para  classificar  e  analisar  o  processo 

 de  formação  social  dos  países  dependentes,  de  extração  colonial  e  semicoloniais.  O  Brasil  foi  incluído 

 nesse  grupo  e  “segundo  a  visão  dogmática  tinha  conhecido  formas  produtivas  asiáticas  e  feudais” 

 (Rago, 2010, p.76). 

 A  resolução  estabelecia  como  objetivo  revolucionário  a  ruptura  com  o  passado 
 pré-capitalista  e  o  perfilamento  dos  comunistas  com  as  burguesias  nacionais,  a  fim  de  dar 
 concretude  às  tarefas  econômicas  e  políticas  da  “revolução  democrático  burguesa”.  A 
 missão  revolucionária  residia,  precisamente,  na  luta  contra  as  estruturas  agrárias  feudais 
 ou  semifeudais  e  contra  o  imperialismo,  particularmente  o  capital  inglês,  realizando  uma 
 estratégia  política  similar  à  dos  mencheviques  no  processo  revolucionário  russo:  a 
 “revolução democrática” com a hegemonia da burguesia local (Rago, 2010, p.76). 

 Caio  Prado  Jr.  foi  o  primeiro  entre  os  marxistas  brasileiros  a  se  contrapor  às  teses  do  VI 

 Congresso.  Para  ele,  a  resolução  reproduzia  “mitos  instituídos  pelo  estalinismo,  como  guia  geral  de 

 atuação  do  comunismo  internacional”  (Rago,  2010,  p.76).  Por  isso,  “rebateu  uma  a  uma  essas  teses 

 equivocadas,  principalmente,  pelo  transplante  de  determinações  históricas  do  mundo  europeu, 

 transformadas  em  ‘classicidade’,  num  desrespeito  flagrante  às  formas  específicas  da  objetivação  do 

 capitalismo  em  nosso  país,  cuja  gênese  histórica  encontra-se  no  sistema  colonial”  (Rago,  2010,  p.76). 

 Corretamente,  Caio  Prado  Jr.  não  via  equiparação  possível  entre  os  processos  históricos  de 

 consolidação  do  capitalismo  nos  países  europeus  com  o  processo  histórico  de  consolidação  nos  países 

 de extração colonial e explorados pelo centro capitalista. 

 Assim  sendo,  não  haveria  aqui,  formas  feudais  de  produção,  formas  pré-capitalistas, 
 mas  uma  forma  de  latifúndio  particular  de  tipo  colonial  ,  fundada  em  relações  escravistas 
 de  trabalho,  cuja  produção  de  valores  de  troca  se  realizava  externamente,  no  mercado 
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 capitalista  europeu  em  constituição.  Tratava-se  de  estudar  esta  realidade  por  sua  gênese 
 histórica  e  o  desdobramento  de  contradições  sociais  numa  formação  histórico-social 
 específica (Rago, 2010, p.76, grifos do autor). 

 A  objetivação  do  capitalismo  no  Brasil  se  deu  por  um  caminho  particular:  aqui  não  ocorreu  um 

 corte  com  estruturas  de  produção  pré-capitalista  “feudais”,  pois  o  que  havia  eram  capitanias 

 hereditárias,  engenhos,  fazenda  de  café  etc.  com  natureza  distinta  dos  feudos.  Existiam  formas  de 

 organização  administrativas  e  produtivas  com  base  no  latifúndio  e  na  exploração  do  trabalho  que  se 

 reproduziam  subordinadas  aos  imperativos  da  colonização.  A  produção  era  voltada  para  fora,  para  o 

 mercado  externo  –  algo  possível  no  capitalismo  e  não  no  feudalismo.  A  crítica  e  a  análise  de  Caio 

 Prado  Jr.  abriram  caminho  para  outros  intelectuais  se  debruçarem  sobre  as  particularidades  da 

 objetifivação  do  capitalismo  no  Brasil.  Já  em  1974,  na  obra  coletiva  “Realismo  e  antirrealismo  na 

 literatura  brasileira”,  Carlos  Nelson  Coutinho  chamava  a  atenção  para  o  processo  da  constituição 

 capitalista  em  que  o  progresso  social  promovido  pelo  capitalismo  sempre  se  daria  num  quadro  de 

 conciliação com o atraso: 

 Ao  invés  das  velhas  forças  e  relações  sociais  serem  extirpadas  através  de  amplos 
 movimentos  populares  de  massa,  como  é  característico  da  “via  francesa”  ou  da  “via 
 russa”,  a  alteração  social  se  faz  mediante  conciliações  entre  o  novo  e  o  velho,  ou  seja, 
 tendo-se  em  conta  o  plano  imediatamente  político,  mediante  um  reformismo  “pelo  alto” 
 que  exclui  inteiramente  a  participação  popular  (Coutinho,  1974,  p.  3  apud.  Rago,  2010.  p. 
 77)  . 

 Para  entender  a  formação  social  e  a  objetivação  do  modo  de  produção  capitalista  no  Brasil, 

 Coutinho  se  valia  da  noção  de  “Via  Prussiana”  problematizada  por  Lenin  e  ampliada  por  Lukács,  para 

 guiar  sua  compreensão  de  nossa  vida  cultural  (Rago,  2010).  Anteriormente  já  discutimos  aqui  do  que 

 se  trata  a  “Via  Prussiana”,  quando  especificamos  a  particularidade  da  formação  do  Estado  nacional 

 alemão, que serviu de solo para o Irracionalismo Filosófico. Sendo assim: 

 No  Brasil,  bem  como  na  generalidade  dos  países  coloniais  ou  dependentes,  a  evolução  do 
 capitalismo  não  foi  antecedida  por  uma  época  de  ilusões  humanistas  e  de  tentativas  – 
 mesmo  utópicas  –  de  realizar  na  prática  o  ‘cidadão’  e  a  comunidade  democrática.  (…) 
 Aqui,  a  burguesia  se  ligou  às  antigas  classes  dominantes,  operou  no  interior  da  economia 
 retrógrada  e  fragmentada.  Quando  as  transformações  políticas  se  tomavam  necessárias, 
 elas  eram  feitas  “pelo  alto”,  através  de  conciliações  e  concessões  mútuas,  sem  que  o  povo 
 participasse  das  decisões  e  impusesse  organicamente  a  sua  vontade  coletiva.  Em  suma,  o 
 capitalismo  brasileiro,  ao  invés  de  promover  uma  transformação  social  revolucionária  –  o 
 que  implicaria,  pelo  menos  momentaneamente,  a  criação  de  um  “grande  mundo” 
 democrático  –  contribuiu,  em  muitos  casos,  para  acentuar  o  isolamento  e  a  solidão,  a 
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 restrição  dos  homens  ao  pequeno  mundo  de  uma  mesquinha  vida  privada  (C.  N. 
 Coutinho, 1967, p. 142 apud. J. Chasin, 1978, p. 639) 

 Utilizando-se  das  construções  de  Caio  Prado  Jr.  e  C.  N.  Coutinho,  assim  como  de  uma  leitura 

 atenta  da  obra  lukacsiana  sobre  o  estatuto  ontológico  do  pensamento  marxiano,  J.  Chasin  elabora  uma 

 leitura  crítica  sobre  como  se  efetivou  a  “Via  Colonial”  de  objetivação  do  capitalismo  no  Brasil. 

 “Desenvolvendo  elementos  ontológicos  do  campo  da  particularidade  concreta,  J.  Chasin  passa  a 

 especificar  as  determinações  da  ‘miséria  alemã’  explicitadas  por  Marx,  que  assinalava  o  caráter  tardio 

 e retardatário do processo de entificação capitalista na Alemanha” (Rago, 2010, p. 79). 

 A  leitura  de  Chasin  parte  do  dado  de  que,  nesse  momento  da  história  da  humanidade,  vivemos 

 sob  o  modo  de  produção  capitalista,  o  qual  circunscreve  a  totalidade  das  relações  sociais  de  produção  e 

 determina  o  processo  de  desenvolvimento  das  forças  produtivas.  Em  outras  palavras,  capitalismo  é  o 

 sistema  em  que  homens  e  mulheres  em  todo  o  mundo  estão  inseridos  para  a  produção,  circulação  e 

 consumo  dos  meios  e  objetos  necessários  para  satisfazer  suas  necessidades.  Fica  evidente  o  caráter 

 universal  e  ontológico  do  capitalismo.  Porém,  reconhecer  seu  caráter  universal  não  significa  que  sua 

 objetivação  segue  inexoravelmente  leis  genéricas  e  universais  aplicáveis  para  compreender  sua 

 processualidade  nos  diferentes  países  do  mundo.  A  universalidade  do  capitalismo  não  elimina 

 singularidades  e  particularidades  histórico-sociais.  Muitas  vezes,  no  marxismo  apareceram  análises 

 equivocadas  que:  “preservaram-se  universais,  mas  não  propriamente  na  condição  de  universais 

 concretos, e, muitas vezes, singularidades reais foram perdidas” (J. Chasin, 2000, p.12). 

 Por  outro  lado,  J.  Chasin  também  aponta  para  o  outro  extremo  equivocado  que  aparece  em 

 esforços  de  compreensão  sobre  o  capitalismo  no  Brasil:  aquele  que  unilateraliza  o  polo  da 

 singularidade.  Aqui  a  análise  se  constitui  sem  “espessura  ontológica  (espessura  que,  sob  feição 

 avariada  e  debilitada,  não  importa,  restava,  ainda  assim,  no  caso  anterior),  faz  com  que  a 

 universalidade concreta seja diluída”. (J. Chasin, 2000, p.12). 

 A  análise,  segundo  o  autor,  tem  de  ser  dialética,  abarcando  a  mútua  determinação  constitutiva 

 do  universal  e  do  singular.  Neste  sentido,  compreender  dialeticamente  a  objetivação  do  capitalismo  no 

 Brasil  exige  identificar  particularidades  que  expressam  a  síntese  entre  o  singular  e  o  universal  em  sua 

 concretude. O ponto de partida de J. Chasin para orientar a investigação é o de que 

 a  sociedade  pode  se  apresentar  mais  ou  menos  desenvolvida  do  ponto  de  vista  capitalista, 
 mais  ou  menos  expurgada  de  elementos  pré-capitalistas,  mais  ou  menos  modificada  pelo 
 processo  histórico  particular  de  cada  país.  De  maneira  que  há  modos  e  estágios  de  ser,  no 
 ser  e  no  ir  sendo  capitalismo,  que  não  desmentem  a  anatomia,  mas  que  a  realizam  através 
 de concreções específicas  (J. Chasin, 2000, p.38, grifos do autor). 
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 Só  compreendendo  a  dialética  entre  universal,  particular  e  singular  é  que  podemos  fazer 

 comparações  da  “Via  Prussiana”,  com  o  caso  brasileiro.  A  “Via  Prussiana”  efetiva  o  progresso  social 

 sempre  no  quadro  de  uma  conciliação  com  o  atraso,  como  já  indicava  C.  N.  Coutinho.  Contudo, 

 mesmo  que  seja  possível  fazer  aproximações  entre  o  caso  brasileiro  e  o  alemão,  nunca  devemos 

 tratá-los de forma idêntica. 

 É  precisamente  enquanto  modo  particular  de  se  constituir  e  ser  capitalismo  que  o 
 caminho  prussiano  tem  para  nós  importância  teórica  básica.  Enquanto  tal,  aos  diversos 
 níveis  de  concreção  em  que  é  apreensível,  permite,  como  qualquer  objeto,  destilar  certos 
 caracteres  mais  ou  menos  gerais  que  importa  considerar  para  orientar  a  apreensão  do 
 caso brasileiro (J. Chasin, 2000, p.43, grifos do autor). 

 São  as  particularidades  que  possibilitam  tomar  o  caso  alemão  “como  um  caminho  histórico 

 concreto  que  produziu  certas  especificidades  que,  em  contraste,  por  exemplo,  com  os  casos  francês  e 

 norte-americano,  muito  se  aproxima  de  algumas  das  que  foram  geradas  no  caso  brasileiro”  (J.  Chasin, 

 2000,  p.15).  Há  aproximações  com  outras  objetivações  tardias  e  hipertardias,  como  o  caso  brasileiro, 

 mas  há  diferenças,  que  exigem  apontar  quais  as  particularidades  que  marcaram  um  processo  chamado 

 de:  “Via  ou  caminho  colonial.  Expressão  conveniente  que  tem,  nos  parece,  a  propriedade  de  combinar 

 a dimensão histórico-genética com a legalidade dialética” (J. Chasin, 1978, p. 629). 

 Assim,  irrecusavelmente,  tanto  no  Brasil,  quanto  da,  Alemanha,  a  grande  propriedade 
 rural  é  presença  decisiva;  de  igual  modo,  o  reformismo  pelo  “alto”  caracterizou  os 
 processos  de  modernização  de  ambos,  impondo-se,  desde  logo,  uma  solução  conciliadora 
 no  plano  político  imediato,  que  exclue  as  rupturas  superadoras,  nas  quais  as  classes 
 subordinadas  influiriam,  fazendo  valer  seu  peso  específico,  o  que  abriria  a  possibilidade 
 de  alterações  mais  harmônicas  entre  as  distintas  partes  do  social.  Também  nos  dois  casos 
 o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  é  mais  lento,  e  a  implantação  e  a  progresso  da 
 indústria,  isto  é,  do  “verdadeiro  capitalismo”,  do  modo  de  produção  especificamente 
 capitalista,  é  retardatária,  tardia,  sofrendo  obstaculizações  e  refreiamentos  decorrentes  da 
 resistência  de  forças  contrárias  e  adversas.  Em  síntese,  num  e  noutro  casos,  verifica-se, 
 para  usar  novamente  uma  fórmula  muito  feliz,  nesta  sumaríssima  indicação  do  problema, 
 que o  novo  paga alto tributo ao  velho.  (J. Chasin,  1978, p. 627, grifos do autor). 

 Não  houve  a  ruptura  superadora  que  modifica  todas  as  demais  categorias  da  trama  social  . 

 Apesar  das  semelhanças,  os  elementos  se  colocam  nas  relações  de  produção  com  funções  diferentes, 

 separando  os  casos  brasileiro  e  alemão.  Por  exemplo,  a  grande  propriedade  rural  em  cada  país.  Na 

 Alemanha  ela  é  proveniente  da  “característica  propriedade  feudal  posta  no  quadro  europeu,  enquanto 

 no  Brasil  se  aponta  para  um  latifúndio  procedente  de  outra  gênese  histórica,  posto,  desde  suas  formas 

 originárias,  no  universo,  da  economia  mercantil  pela  empresa  colonial”  (J.  Chasin,  1978,  p.  628). 
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 Enquanto  no  caso  alemão  a  concentração  de  terras  se  dava  no  quadro  de  conciliação  entre  herança 

 feudal  e  progresso  capitalista,  o  grande  latifúndio  no  Brasil  estava  somente  a  serviço  do  capital 

 estrangeiro. 

 Em  relação  ao  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  J.  Chasin  também  identifica  diferenças 

 significativas.  Em  ambos  os  casos,  o  desenvolvimento  é  lento  e  retardatário  em  relação  aos  ditos  casos 

 clássicos,  França  e  Inglaterra.  A  industrialização  alemã  é  uma  das  últimas  a  começar  no  século  XIX, 

 contudo,  uma  vez  consolidada,  atinge  grande  velocidade  e  possibilita  à  Alemanha  alcançar  a 

 configuração  imperialista.  Já  no  Brasil,  a  industrialização  principia  muito  mais  tarde,  já  num  momento 

 avançado  da  época  marcada  por  guerras  imperialistas  e  sem  nunca  romper  com  a  condição  de  país 

 subordinado  aos  pólos  hegemônicos  da  economia  capitalista  em  estágio  imperialista.  “De  sorte  que  o 

 ‘verdadeiro  capitalismo’  alemão  é  tardio,  enquanto  o  brasileiro  é  hipertardio”  (J.  Chasin,  1978,  p. 

 628,  grifos  do  autor).  Essa  diferenciação  do  tardio  em  relação  ao  hipertardio  se  refere  ao  momento 

 histórico em que se inicia o processo de industrialização em cada um dos países. 

 Enquanto  a  industrialização  tardia  se  efetiva  num  quadro  histórico  em  que  o  proletariado 
 já  travou  suas  primeiras  batalhas  teóricas  e  práticas,  e  a  estruturação  dos  impérios 
 coloniais  já  se  configurou,  a  industrialização  hiper-tardia  se  realiza  já  no  quadro  da 
 acumulação  monopolista  avançada,  no  tempo  em  que  guerras  imperialistas  já  foram 
 travadas,  e  numa  configuração  mundial  em  que  a  perspectiva  do  trabalho  já  se 
 materializou  na  ocupação  do  poder  de  estado  em  parcela  das  unidades  nacionais  que 
 compõem  o  conjunto  internacional.  Ainda  mais,  a  industrialização  tardia  ,  apesar  de 
 retardatária  é  autônoma,  enquanto  a  hiper-tardia  ,  além  de  seu  atraso  no  tempo,  dando-se 
 em  países  de  extração  colonial,  é  realizada  sem  que  estes  tenham  deixado  de  ser 
 subordinados das economias centrais (J. Chasin, 2000, p. 34 grifos do autor). 

 As  formas  não-clássicas  de  objetivação  do  capitalismo  apresentam  como  particularidades  um  caminho 

 lento  e  irregular  para  o  progresso  social,  um  alto  tributo  ao  atraso  e  a  tentativa  de  conciliação  do  novo 

 com  o  historicamente  velho.  “Ora,  como  vimos,  as  formas  particulares  não  clássicas  de  objetivação  do 

 capitalismo  revelam-se,  em  ponto  essencial,  precisamente  em  relação  ao  processo  de  industrialização” 

 (J. Chasin, 1978, p. 630 grifos do autor). 

 Para  estabelecer  o  processo  de  industrialização  como  parâmetro  de  análise  para  diferenciar  as 

 configurações  “tardias”  e  “hipertardias”,  J.  Chasin  recorreu  à  Marx,  quando  este  afirmou:  “A  burguesia 

 é  considerada  aqui  como  uma  classe  revolucionária  –  enquanto  agente  da  grande  indústria  –  em  relação 

 aos  feudais  e  às  classes  médias  decididos  a  manter  todas  as  suas  posições  sociais,  que  são  produtos  de 
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 modos  de  produção  caducos”  (Marx,  1945,  p.  23  apud.  J.Chasin,  2000,  p.  46).  Chasin  também  utilizou 

 elaborações de Henri Lefebvre. Segundo o marxista francês: 

 “A  Industrialização  caracteriza  a  sociedade  moderna”.  Ainda  mais:  “sem  possibilidade  de 
 contestação,  o  processo  de  industrialização  é,  há  um  século  e  meio,  o  motor  das 
 transformações  na  sociedade”.  Conseqüentemente  temos  nada  mais  nada  menos  de  que 
 “A  industrialização  fornece  o  ponto  de  partida  da  reflexão  sobre  nossa  época”.  (Lefebvre, 
 1969, p.9-10 apud. J. Chasin, 2000, p. 46) 

 Em  outras  palavras,  "o  capital  industrial  é  a  forma  fundamental  do  regime  capitalista,  sob  a 

 qual  este  impera  sobre  a  sociedade  burguesa”  (Marx,  1945,  p.  389  apud.  J.  Chasin,  2000,  p.  46).  Em 

 síntese,  para  J.  Chasin,  há  caminhos  particulares,  não-clássicos  de  objetivação  capitalista,  mas  todos 

 caminham  no  sentido  de  consolidar  o  modo  de  produção  capitalista  pela  implementação  do  capital 

 industrial que enriquece a burguesia e flagela o proletariado (J. Chasin, 2000). 

 Uma  vez  descrita,  de  maneira  geral,  a  “Via  Colonial”  de  objetivação  do  capitalismo,  cumpre 

 assinalar  suas  repercussões  para  nossa  formação  social.  Como  se  configura  a  burguesia  que  emerge  nas 

 alternativas  não-clássicas?  De  que  maneira  se  dá  a  ascensão  política  da  burguesia  brasileira  e  quais  são 

 as suas particularidades? 

 Ainda  problematizando  paralelos  entre  “Via  Colonial”  e  “Via  Prussiana”,  J.  Chasin  (2000,  p. 

 35, grifos do autor) afirma: 

 Disse  certa  vez  Engels,  referindo-se  à  burguesia  alemã,  que  “Por  mais  lamentável  que 
 sejam  as  manifestações  da  nossa  burguesia  no  domínio  político,  é  inegável  que  sob  a 
 relação  industrial  e  comercial  nada  fez  senão  cumprir  seu  dever”.  Poder-se-á  repetir  o 
 mesmo  quanto  à  burguesia  brasileira?  Certamente  que  sim,  quanto  à  primeira  parte,  de 
 nenhum  modo,  todavia,  quanto  à  segunda.  E  isto  faz  toda  a  densa  diferença.  Seqüente  à 
 economia  agro-exportadora  que  não  teve  a  gentileza  de  lhe  legar  o  enxoval  das  bases 
 capitalistas  para  a  industrialização,  mas  a  fez  herdeira  do  contrapeso  latifundiário  que 
 mesmo  sob  as  “melhores”  condições,  sempre  lhe  reduziu  o  fôlego,  a  burguesia  industrial 
 brasileira  teve  que  se  contentar  com  fatias  de  reinado  no  colegiado  dos  pactos,  e 
 acumular sob a proteção do estado e o olho guloso do capital estrangeiro. 

 Como  se  pode  depreender,  a  gênese  da  burguesia  brasileira  é  marcada  pela  gênese  em  um  país 

 que  começa  com  a  extração  agrária  de  tipo  colonial,  sendo  assim  dependente  (economicamente  e 

 politicamente)  de  economias  centrais  e  incapaz  de  romper  com  oligarquias  latifundiárias  e  seu  poder 

 político.  A  formação  do  capital  industrial  se  dá  em  uma  “configuração  de  subordinação  estrutural  que 

 não  lhe  permite  marchar  na  efetivação  de  sua  emancipação  social''.  O  que  ela  deseja  é  estar  distante  das 
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 massas  populares.  Aqui,  a  evolução  nacional  não  tem  correspondência  com  a  progressividade  social, 

 vinga uma  modernização excludente”  (Rago, 2010. p.  80 grifos do autor). 

 A  evolução  do  capitalismo  no  Brasil  não  foi  antecedida  por  uma  época  de  ilusões  humanistas 

 ou  de  tentativas  de  realizar  uma  comunidade  democrática.  Aqui  a  “cultura  da  modernidade”  não  serviu 

 de  base  para  movimentos  amplos  e  nem  houve  intensa  participação  popular.  A  burguesia  brasileira  não 

 encontra condições objetivas e subjetivas que permitam controlar e determinar o seu destino  . 

 A  dificuldade  enfrentada  pela  sociedade  brasileira  para  assumir  as  rédeas  de  seu  destino  é 
 determinada  pelas  contradições  geradas  pela  sua  posição  dependente  na  complexa  teia  de 
 relações  de  produção  e  correspondentes  relações  mercantis,  políticas  e  culturais  que 
 abrangem  o  mundo  capitalista  na  sua  totalidade.  Sociedade  de  origem  colonial,  que 
 permaneceu  no  elo  fraco  do  sistema,  sem  romper  a  dupla  articulação  que  a  ata  ao  circuito 
 de  ferro  da  dependência,  o  Brasil  é  uma  formação  econômica  e  social  que  ainda  não 
 sedimentou  seu  processo  de  gênese  como  totalidade  auto-referida  que  gravita  em  órbita 
 própria (Sampaio Jr., 2020, p. 1-2)  . 11

 Sendo  assim,  a  burguesia  e  a  vida  social  brasileira  como  um  todo  estão  totalmente  subordinadas 

 nos  marcos  do  imperialismo  e  suas  principais  potências.  Não  consegue  determinar  os  fins  e  os  meios 

 do  desenvolvimento  social  e,  por  isso,  não  configura  uma  força  política  que,  de  alguma  maneira, 

 contemple  os  interesses  “nacionais”  próprios.  A  modernização  no  Brasil  “fica  a  reboque  dos  interesses 

 do  capital  internacional  e  da  burguesia  brasileira  a  ele  associado,  deixando  grandes  contingentes  da 

 população à margem dos benefícios mais elementares do progresso” (Sampaio Jr., 2020, p. 2). 

 A  burguesia  brasileira  nasce  constrangida  por  uma  série  de  acordos  e  concessões,  sua 

 hegemonia  é  dependente  dos  caprichos  políticos  do  capital  estrangeiro  e  devedora  de  elites  agrárias. 

 “Em  última  instância,  o  problema  fica  reduzido  à  impossibilidade  de  consolidar  a  burguesia  e  o 

 proletariado como sujeitos históricos plenamente constituídos” (Sampaio Jr., 2020, p. 2). 

 Este,  filho  temporão  da  história  planetária,  não  nasceu  da  luta,  nem  pela  luta  tem 
 fascínio.  De  verdade,  o  que  mais  o  intimida  é  a  própria  luta,  posto  que  está  entre  o  temor 
 pelo  forte  que  lhe  deu  a  vida  e  o  terror  pelos  de  baixo  que  podem  vir  tomá-la.  Toda 
 revolução  para  ele  é  temível,  toda  transformação  uma  ameaça,  até  mesmo  aquelas  que 
 foram  próprias  de  seu  gênero.  É  de  uma  espécie  nova,  covarde,  para  quem  toda  mudança 
 tem  de  ser  banida.  E  só  admite  corrigendas  na  ordem  e  pelo  alto,  aos  cochichos  em 
 surdina  com  seus  pares.  De  si  para  si  em  rodeio  autocrático.  Não  optou  pela  autocracia, 
 nem  a  covardia  foi  de  sua  livre  escolha,  meramente  assumiu  sua  miséria  (Chasin,  1986, 
 p. 5 apud. Rago, 2010, p. 81). 

 11  Entendemos  aqui  que  existem  diferenças  nas  leituras  de  Sampaio  Jr.  e  de  J.  Chasin,  contudo  considero  que  algumas  das 
 análises  oferecidas  por  Sampaio  Jr.  reforçam  a  leitura  chasiniana.  Em  ambos  os  autores  encontramos  significativas  chaves 
 de leitura para entender a particularidade da objetivação do capitalismo no Brasil. 

 73 



 Desse  modo,  a  impotência  da  burguesia  para  enfrentar  o  imperialismo,  promove  um  padrão  de 

 concorrência  político-econômica  e  de  luta  de  classes  que  reproduz  condições  objetivas  e  subjetivas  que 

 solapam  a  formação  e  autodeterminação  da  economia  em  função  de  “interesses  nacionais”  (Sampaio 

 Jr., 2020). 

 Neste  cenário,  a  débil,  subordinada  e  dependente  burguesia  brasileira  é  avessa  a  qualquer 

 processo  de  mudança,  movimentos  revolucionários  e  qualquer  coisa  que  justifique  seu  medo  de  perder 

 a  hegemonia.  Para  tanto,  toda  a  configuração  do  Estado,  da  cultura  e  da  sociedade  civil  é  marcada  pela 

 impermeabilidade  frente  aos  interesses  populares,  há  o  imperativo  de  evitar  qualquer  ameaça  que  vem 

 “de baixo”. 

 Ainda  que  seja  necessário  análises  mais  profundas,  podemos  ver  um  solo  que  facilita  a 

 expressão  de  certos  preceitos  do  Pensamento  Conservador  no  Brasil  como  a  natureza  reativa  do 

 conservadorismo  e  a  atuação  política  calcada  uma  concepção  de  sociedade  orgânica,  baseada  em 

 valores  tradicionais  e  “naturalmente”  hierarquizada  de  forma  a  controlar  as  mudanças  político-sociais. 

 A  burguesia  “nacional”  sempre  ameaçada  por  sua  subordinação  estrutural  ao  capital  estrangeiro  e  pela 

 atividade  do  proletariado  teria  uma  tendência,  intensificada  pela  particularidade  da  “Via  Colonial”,  ao 

 Pensamento Conservador. 

 Segundo  Rago  (2010),  Darcy  Ribeiro  foi  um  autor  que  identificou  a  natureza  conservadora  da 

 burguesia  nacional  resultante  de  sua  inserção  atrasada  no  sistema  capitalista  mundial.  Ela  atuaria  como 

 a razão fundamental do “atraso”. 

 A  resistência  às  forças  inovadoras  da  Revolução  Industrial  e  a  causa  fundamental  de  sua 
 lentidão  não  se  encontram,  portanto,  no  povo  ou  no  caráter  arcaico  de  sua  cultura,  mas  na 
 resistência  das  classes  dominantes  .  Particularmente  nos  seus  interesses  e  privilégios, 
 fundados  numa  ordenação  estrutural  arcaica  e  num  modo  infeliz  de  articulação  com  a 
 economia  mundial,  que  atuam  como  fator  de  atraso,  mas  são  defendidos  com  todas  as 
 suas  forças  contra  qualquer  mudança.  Esse  é  o  caso  da  propriedade  fundiária, 
 incompatível  com  a  participação  autônoma  das  massas  rurais  nas  formas  modernas  de 
 vida  e  incapaz  de  ampliar  as  oportunidades  de  trabalho  adequadamente  remuneradas 
 oferecidas  à  população.  É  também  o  caso  da  industrialização  recolonizadora  ,  promovida 
 por  corporações  internacionais  atuando  diretamente  ou  em  associação  com  capitais 
 nacionais.  Embora  modernize  a  produção  e  permita  a  substituição  das  importações, 
 apenas  admite  a  formação  de  um  empresariado  gerencial  ,  sem  compromissos  outros  que 
 não  seja  o  lucro  a  remeter  a  seus  patrões.  Estes  se  fazem  pagar  a  preços  extorsivos, 
 onerando  o  produto  do  trabalho  nacional  com  enormes  contas  de  lucros  e  regalias.  Seu 
 efeito  mais  danoso  é  remeter  para  fora  o  excedente  econômico  que  produzem,  em  lugar 
 de  aplicá-lo  aqui.  De  fato,  ele  se  multiplica  é  no  estrangeiro  .  (Ribeiro,  1995,  p.  250. 
 apud. Rago, 2010. p. 81 grifos do autor) 
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 O  lugar  ocupado  pela  burguesia  brasileira  é  completamente  instável,  o  que  é  compensado  com 

 a  produção  de  excedente  econômico  pela  superexploração  e  pela  precarização  obscena  da  vida  da 

 classe  trabalhadora  e  com  a  configuração  de  uma  ordem  social  autoritária  marcada  pelo  recurso 

 intensivo  à  violência.  As  especificidades  do  padrão  de  acumulação  de  capital  imposto  pela  Via 

 Colonial  demanda  um  certo  padrão  na  dominação  de  classe  e  no  desenvolvimento  capitalista:  há  uma 

 dinâmica  mais  agressiva,  atravessada  pela  violência  e  avessa  aos  avanços  civilizatórios  criados  e 

 possibilitados pelas revoluções burguesas. A violência marca e estrutura as lutas de classes no Brasil: 

 Há  uma  guerra  civil  permanente  e  aberta  em  nossa  sociedade  civil.  E  é  uma  guerra  sem 
 quartel.  Os  privilegiados  não  abrem  mão  de  nenhuma  partícula  de  privilégios  e  brandem, 
 por  qualquer  coisa,  as  armas  brancas  de  degola  e  suas  bandeiras  “sagradas”,  que  põem  a 
 propriedade  e  a  iniciativa  privadas  acima  de  sua  religião,  de  sua  pátria  e  de  sua  família  – 
 o  que  quer  dizer  que  eles  não  possuem  religião,  pátria  e  família  ou  que,  ao  possuí-las,  não 
 reconhecem  o  mesmo  direito  e  a  mesma  necessidade  natural  aos  que  não  contam  no  rol 
 da minoria privilegiada (Fernandes, 1986 apud Rago, 2010, p. 82). 

 Temos  então  um  contraste  brutal  entre  o  esforço  da  classe  trabalhadora  brasileira  para  vencer  os 

 obstáculos  que  bloqueiam  a  consolidação  do  Brasil  como  sociedade  nacional  capaz  de  comandar  seu 

 destino.  Tal  anseio,  pela  especificidade  da  formação  brasileira,  exige  mudanças  estruturais  de  grande 

 alcance  em  todas  as  dimensões  (econômica,  social,  política  e  cultural).  Do  outro  lado,  há  uma 

 burguesia  profundamente  conservadora  e  violenta,  estruturalmente  incapaz  de  levar  a  cabo  ou  dirigir 

 um  projeto  autônomo  de  nação.  “Com  os  desdobramentos  de  suas  determinantes  estruturais  do 

 capitalismo  brasileiro,  consubstanciando  um  tipo  de  capital  atrófico,  subordinado  e  induzido  de  fora, 

 sua  lógica  desembocou  na  modernização  excludente  e  na  violência  institucionalizada  ,  configurando  o 

 modo  de  ser  do  autocratismo  burguês”  (Rago,  2010.  p.  81,  grifos  do  autor).  Frente  a  uma  burguesia 

 autoritária,  conservadora,  violenta,  reativa,  atrofiada  e  acuada,  se  configura,  em  relação  de 

 determinação  reflexiva,  a  classe  trabalhadora.  É  somente  ela  que  pode  realizar  tarefas  jamais 

 assumidas pela burguesia “nacional”: 

 A  necessidade  histórica,  que  determina  o  sentido  da  história  do  Brasil,  consubstancia-se, 
 em  consequência,  na  luta  para  superar  os  anacronismos,  herdados  do  período  colonial, 
 responsáveis  pela  dupla  articulação  –  a  extrema  desigualdade  social  e  regional  e  a 
 posição  subalterna  no  sistema  capitalista  mundial.  É  a  perpetuação  da  dupla  articulação 
 que  bloqueia  a  formação  das  bases  econômicas,  sociais,  políticas  e  culturais  de  um 
 Estado  nacional  com  autonomia  suficiente  para,  dentro  das  possibilidades  de  seu 
 contexto  civilizatório,  definir  a  direção,  o  ritmo  e  a  intensidade  do  desenvolvimento 
 capitalista.  O  dínamo  do  movimento  é  a  reação  contra  o  sentimento  de  profundo 

 75 



 mal-estar  gerado  pela  situação  de  pobreza,  irracionalidade,  corrupção  e  instabilidade  que 
 caracteriza a vida nacional.  (Sampaio Jr., 2020, p. 4) 

 3.2 O “Intimismo à sombra do poder” e o “Politicismo” 

 Para  analisar  algumas  das  implicações  da  “Via  Colonial”  de  objetivação  do  capitalismo  sobre  a 

 cultura  e  a  sociedade  civil,  recorremos  a  C.  N.  Coutinho  (2011)  para  descrever  raízes  sociais  de 

 tendências  que  atravessam  a  produção  de  conhecimento  e  a  vida  cultural  no  Brasil.  Para  tanto,  o  autor 

 analisa  nossa  “sociedade  civil”  recorrendo  à  sua  conceituação  por  Gramsci.  Segundo  Coutinho,  para  o 

 filósofo  italiano,  a  sociedade  civil  é  a  esfera  de  atuação  que  se  configura  “entre  o  Estado  que  diz 

 representar  o  interesse  público  e  os  indivíduos  atomizados  no  mundo  da  produção”  (C.  N.  Coutinho, 

 2011,  p.  16).  Como  foi  afirmado,  as  revoluções  burguesas  provocaram  mudanças  extraordinárias  na 

 história  da  humanidade.  Enquanto  classe  revolucionária,  a  burguesia  elaborou  e  difundiu  a  cultura  da 

 modernidade e efetivou o Estado moderno. 

 Com  as  revoluções  democrático-burguesas,  com  o  triunfo  do  liberalismo,  acontece  um 
 fato  novo:  o  que  poderíamos  chamar  de  laicização  do  Estado.  As  instâncias  ideológicas 
 de  legitimação  passam  a  ser  algo  “privado”  em  relação  ao  “público”:  o  Estado  já  não 
 impõe  uma  religião,  ou  uma  visão  do  mundo  em  geral;  a  religião  deve  conquistar 
 consciências,  deve  confrontar-se,  entrar  em  luta  contra  outras  ideologias,  contra  outras 
 visões do mundo (C. N. Coutinho, 2011, p. 15). 

 Sendo  assim,  já  não  é  mais  possível  ao  Estado  estabelecer  seu  exercício  de  poder  somente  com 

 a  coerção  direta  possibilitada  por  burocracia,  aparatos  policiais/militares  e  outros  organismos 

 repressivos.  Faz-se  necessário  que  o  exercício  do  poder  não  se  limite  aos  instrumentos  de  dominação 

 imediata.  Além  disso,  com  a  abertura  possibilitada  pela  cultura  da  modernidade,  aparece  a 

 possibilidade  de  diferentes  visões  e  perspectivas  de  homens,  sociedade  e  mundo.  Não  há  só  uma  visão 

 oficial,  mas  há  disputas  entre  diferentes  visões  particulares  que  são  importantes  para  assegurar  domínio 

 político  não  só  por  coerção,  mas  por  “consenso”.  “Criam-se  assim,  enquanto  portadores  materiais 

 dessas  visões  de  mundo,  o  que  Gramsci  chama  de  ‘aparelhos  ‘privados’  de  hegemonia’.  Por  um  lado, 

 velhos  ‘aparelhos  ideológicos  de  Estado’  (como  as  igrejas,  as  universidades)  tornam-se  autônomos, 

 passam a fazer parte da sociedade civil” (C. N. Coutinho, 2011, p. 15). 

 Com  o  crescente  acirramento  de  disputas  estruturam-se  aparelhos  específicos  como  partidos 

 políticos,  sindicatos,  jornais  etc.  Apesar  de  nascerem  objetivando  a  defesa  de  interesses  particulares  e 

 76 



 “privados”,  são,  também,  portadores  de  cultura.  Evidentemente,  isto  não  significa  que  as  estruturas  de 

 dominação e repressão estatal não se extinguiram. Estas: 

 Continuam  a  ter  papel  fundamental  na  reprodução  da  sociedade  segundo  os  interesses  de 
 uma  classe  dominante.  Mas,  ao  lado  deles,  Gramsci  vê  a  emergência  da  “sociedade 
 civil”.  E  o  que  especifica  essa  sociedade  civil  é  o  fato  de,  através  dela,  ocorrerem 
 relações  sociais  de  direção  político-ideológica,  de  hegemonia,  que  –  por  assim  dizer  - 
 “completam”  a  dominação  estatal,  a  coerção,  assegurando  também  o  consenso  dos 
 dominados  (ou  assegurando  tal  consenso,  ou  hegemonia,  para  as  forças  que  querem 
 destruir a velha dominação). (C. N. Coutinho, 2011, p. 14, grifos do autor) 

 A  sociedade  civil  é,  por  excelência,  a  esfera  de  atuação  configurada  entre  o  Estado  e  os 

 indivíduos  atomizados.  Nela  atuam  aparelhos  de  hegemonia  que,  dentre  diversas  funções  sociais 

 específicas,  contribuem  para  garantir  ou  contestar  a  legitimidade  de  uma  formação  social  em  inúmeras 

 formas  de  disputa  por  hegemonia.  A  dominação  política  passa,  cada  vez  mais,  a  depender  do  consenso 

 na  sociedade  civil.  “Quando  surge  esse  mundo  intermediário  da  ‘sociedade  civil’,  e  quando  ele  não 

 está  totalitariamente  subordinado  a  um  Estado  despótico,  podemos  dizer  que  a  sociedade  passou  de  seu 

 período meramente liberal para um período liberal-democrático” (C. N. Coutinho, 2011, p. 16). 

 O  fim  da  sociedade  medieval  e  do  Estado  Absolutista  pelas  revoluções  burguesas,  resultou  na 

 emergência  do  liberal  democrático  e  da  sociedade  civil.  Nela  atuam  aparelhos  privados  de  hegemonia 

 que  funcionam  como  organismos  produtores  de  cultura,  de  conhecimento  e  de  ideologias.  Após  as 

 revoluções burguesas, nenhuma dessas funções pertence exclusivamente ao Estado. 

 Desse  modo,  os  intelectuais  já  não  são  mais  necessariamente  ligados  ao  Estado  ou  aos 
 seus  aparelhos  ideológicos;  eles  podem  se  articular  agora  com  essa  esfera  de  organismos 
 “privados”,  exercendo  suas  atividades  (e,  entre  elas,  a  de  lutar  pela  hegemonia  política  e 
 ideológica  do  grupo  social  que  representam)  através  e  no  seio  dessas  formas  autônomas 
 de criação e de difusão da cultura (C. N. Coutinho, 2011, p. 17 Grifos do autor). 

 Essa  independência  dos  intelectuais  e  da  produção  de  conhecimento  e  cultura  em  relação  às 

 estruturas  vinculadas  ao  poder  estatal  cria  condições  para  o  surgimento  dos  “intelectuais  orgânicos”, 

 isto  é,  intelectuais  que:  “Ligam-se  predominantemente  às  suas  classes  de  origem  ou  de  adoção  –  e,  por 

 meio  delas,  à  sociedade  como  um  todo  –  através  da  mediação  representada  pelos  aparelhos  ‘privados’ 

 de hegemonia” (C. N. Coutinho, 2011, p. 17). 

 Essa  é  a  gênese  de  um  sujeito  que  inexistia  em  outros  momentos  históricos:  o  intelectual  de 

 partido,  o  intelectual  ligado  ao  sindicato,  o  intelectual  que  trabalha  nos  jornais  etc.  Tendo  estabelecido 

 então  a  correlação  entre  a  cultura  da  modernidade,  as  revoluções  burguesas,  o  surgimento  da  sociedade 
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 civil,  dos  aparelhos  ‘privados’  de  hegemonia  e  dos  intelectuais  orgânicos  para  a  instauração  de  um 

 período  liberal  democrático  em  uma  formação  social,  podemos  pensar  o  caso  brasileiro  e  as 

 implicações  da  Via  Colonial  na  configuração  da  “sociedade  civil”,  na  atuação  de  intelectuais  e  na 

 produção de cultura. 

 Diria,  antecipando  minha  conclusão,  que  o  Brasil  conhece  uma  trajetória  que  leva  de  uma 
 situação  de  completa  debilidade  (ou  mesmo  ausência)  de  sociedade  civil  até  outra 
 situação,  a  presente,  caracterizada  por  uma  sociedade  civil  mais  ativa,  mais  complexa, 
 mais  articulada.  E  é  preciso  lembrar  que  essa  trajetória  é  expressão  do  progressivo 
 ingresso  do  Brasil,  ainda  que  por  vias  transversas,  na  era  do  capitalismo  industrial  (C.  N. 
 Coutinho, 2011, p. 19). 

 Nas  formas  não-clássicas  de  objetivação  do  capitalismo,  o  novo  paga  alto  tributo  ao  velho  ,  o 

 que  Coutinho  demonstra  traçando  um  breve  panorama  histórico  dos  embates  colocados  para  a 

 formação  da  sociedade  civil  no  Brasil,  destacando  dificuldades  e  processos  enfrentados  pelo  Estado, 

 burguesia  nacional,  intelectuais  e  classe  trabalhadora  em  uma  formação  social  estruturalmente 

 subordinada ao capital imperialista. 

 Se  examinarmos  o  Brasil  da  época  colonial,  uma  sociedade  pré-capitalista  (ainda  que 
 articulada  com  o  capitalismo  através  do  mercado  mundial),  veremos  facilmente  a 
 completa  inexistência  de  uma  sociedade  civil.  Não  tínhamos  parlamento,  nem  partidos 
 políticos,  nem  um  sistema  de  educação  que  fosse  além  das  escolas  de  catequese;  não 
 tínhamos  sequer  o  direito  de  imprimir  livros  ou  publicar  jornais.  Em  suma:  a  organização 
 da  cultura,  se  é  que  se  pode  falar  de  "organização"  nesse  caso  era  tosca  e  primitiva.  Os 
 intelectuais,  os  poucos  que  havia,  eram  diretamente  ligados  à  administração  colonial,  à 
 sua  burocracia,  ou  então  à  Igreja  (que  era  na  época  um  aparelho  ideológico  direto  do 
 Estado  colonialista)  (…)  O  modo  pelo  qual  se  processou  nossa  Independência  não  alterou 
 substancialmente  o  quadro:  a  Independência  resultou  de  urna  manobra  “pelo  alto”,  de  um 
 golpe  palaciano,  e  não  de  uma  ativação  prévia  da  sociedade  civil  (ainda  inexistente).  Mas 
 as  próprias  necessidades  políticas  do  país  tornado  independente,  bem  como  o 
 desenvolvimento  econômico,  colocaram  novas  questões:  surgiu  a  necessidade  de  elaborar 
 uma  camada  de  intelectuais  capaz  de  servir  ao  novo  Estado  (C.  N.  Coutinho,  2011,  p. 
 19). 

 A  independência  do  Brasil  nunca  foi  completa  e  se  deu  por  manobras  “pelo  alto”.  A  partir  daí, 

 há  a  constituição  de  uma  camada  de  intelectuais  atentos  às  necessidades  do  nascente  estado 

 independente,  mas  que  careciam  de  aparelhos  “privados”  de  hegemonia  como  instituições  de  ensino 

 superior  ou  jurídicas.  Para  preencher  a  lacuna  há  a  criação  de  rudimentos  de  veículos  de  propagação 

 cultural  e  de  saberes  como  universidades,  editoras  de  livros,  jornais,  teatros  etc.  (C.  N.  Coutinho, 

 2011). 

 Carregando  as  heranças  das  relações  de  produção  e  organização  sociais  de  tipo  coloniais,  o 

 Brasil  vivia  sob  o  jugo  de  relações  configuradas  pela  exploração  de  trabalho  escravo.  Um  escravismo 
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 cercado  de  intensas  contradições  e  particularidades,  pois  estava  articulado  no  nível  internacional  com  o 

 capitalismo,  atendendo  suas  exigências  mercantis  e,  assim,  tinha  a  capacidade  de  “importar”  um  certo 

 tipo  de  cultura  e  instituições  próprias  do  capitalismo  liberal,  mas  nunca  plenamente  efetivada  porque, 

 no  plano  interno,  predominava  os  imperativos  de  um  regime  escravista  (C.  N.  Coutinho,  2011). 

 Relações  sociais  de  produção  escravistas  tiveram  consequências  sérias  sobre  a  estruturação  da 

 sociedade civil brasileira. 

 O  escravismo  cria  um  grande  vazio  entre  as  duas  classes  fundamentais  da  sociedade 
 brasileira:  por  um  lado,  os  escravos  que,  evidentemente  desorganizados  e  carentes  de  um 
 projeto  político  global,  não  podem  absorver  os  intelectuais  como  seus  intelectuais 
 orgânicos;  e,  por  outro  ,  os  latifundiários  escravocratas,  que  precisavam  dos  intelectuais 
 apenas  como  mão  de  obra  qualificada  para  a  implementação  das  atividades 
 administrativas  do  Estado  que  controlavam.  Não  precisando  legitimar  sua  dominação 
 através  da  batalha  de  ideias,  as  classes  dominantes  de  então  incentivavam  uma  cultura 
 puramente  ornamental,  que  serviu  para  conceder  status  tanto  aos  intelectuais  quanto  aos 
 seus  mecenas,  mas  que  não  tinha  incidência  efetiva  sobre  as  contradições  reais  do 
 povo-nação (C. N. Coutinho, 2011, p. 20, grifos do autor). 

 Essa  cultura  puramente  ornamental  da  sociedade  escravista  acabava  atuando  como  um  dos 

 vários  impedimentos  decisivos  para  o  florescimento  de  uma  sociedade  civil  mais  pujante.  Os 

 intelectuais  destinados,  estritamente,  a  cumprir  tarefas  administrativas  não  fortaleciam  ou  construíam 

 aparelhos  ‘privados’  de  hegemonia.  A  elite  latifundiária  escravocrata,  por  prescindir  dos  consensos 

 ideológicos,  só  configurava  aparatos  de  coerção  alimentando,  ainda  mais,  o  autoritarismo  como 

 componente  essencial  do  Estado  nascente  e  que  caracterizou  a  atividade  política  da  burguesia  no 

 Brasil.  Dada  a  rarefeita  atmosfera  social:  “era  difícil  para  o  intelectual  encontrar  o  meio  próprio  para 

 seu  florescimento  independente,  para  sua  autonomia  relativa.  Restavam-lhe  poucas  opções;  a  principal, 

 quase  exclusiva,  era  aceitar  a  sua  cooptação  pelas  classes  dominantes,  tomar-se  funcionário  do 

 aparelho de Estado”  (C. N. Coutinho, 2011, p. 20). 

 De  maneira  geral  a  intelectualidade  da  época,  para  se  sustentar,  tinha  como  única  alternativa 

 depender de favores pessoais possibilitados pelo vínculo direto com a classe dominante: 

 Ligando-se  a  um  poderoso,  a  um  proprietário  influente,  o  intelectual  era  agraciado  com 
 empregos,  prebendas  e  etc.  É  verdade  que  essa  situação  de  subordinação  pessoal  às 
 classes  dominantes  era  disfarçada  pelo  status  relativamente  elevado  atribuído  à  condição 
 de  intelectual.  A  posse  da  cultura  era  um  meio  de  distinção  para  homens  livres  mas  não 
 proprietários,  que  não  queriam  se  dedicar  a  um  trabalho  efetivo,  já  que  o  trabalho  era 
 marcado  pelo  estigma  da  condição  escrava.  Ser  intelectual  era  ser  ocioso;  e  precisamente 
 na  possibilidade  de  desfrutar  desse  ócio  é  que  residia  o  traço  de  distinção,  o  status 
 superior  do  intelectual.  E  esse  status,  ao  mesmo  tempo  em  que  servia  de  disfarce  para  a 
 posição  dependente  do  inintelectual,  acentuava  o  caráter  ornamental  da  cultura 
 dominante da época. (C. N. Coutinho, 2011, p. 21). 
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 A  precária  sociedade  civil  e  a  dependência  umbilical  de  intelectuais  com  estruturas  de  Estado 

 ou  favores  pessoais  de  uma  elite  latifundiária  escravocrata  originam  uma  tendência  que  se  torna 

 marcante  na  intelectualidade  e  na  produção  cultural  do  Brasil:  o  “intimismo  à  sombra  do  poder”.  C.  N. 

 Coutinho  (2011)  cunha  a  expressão  usando  um  termo  de  Thomas  Mann  recolhido  por  Lukács.  O 

 intimismo  à  sombra  do  poder  é  a  postura  que  resulta  da  cooptação  da  intelectualidade  por  elites  e  o 

 Estado. O intelectual: 

 não  tem  necessariamente  de  ser  um  apologeta  direto  do  regime  social  que  o  mantém  e  do 
 Estado  ao  qual  está  ligado.  Ele  pode,  em  sua  criação  cultural  ou  artística,  cultivar  sua 
 própria  intimidade,  ou  seja,  dar  expressão  a  ideologias  ou  estilos  estéticos  que  lhe 
 pareçam  os  mais  adequados  à  sua  subjetividade  criadora.  Mas  o  fato  é  que  a  própria 
 situação  de  isolamento  em  face  dos  problemas  do  povo-nação,  a  “torre  de  marfim” 
 voluntária  ou  involuntária  em  que  é  posto  pela  situação  de  cooptação  (e  pela  ausência  da 
 sociedade  civil),  faz  com  que  essa  cultura  elaborada  pelos  intelectuais  “cooptados”  evite 
 pôr  em  discussão  as  relações  sociais  de  poder  vigentes,  com  as  quais  estão  direta  ou 
 indiretamente comprometidos (C. N. Coutinho, 2011, p. 21-22). 

 A  artimanha  característica  da  cooptação  que  origina  o  intimismo  à  sombra  do  poder  resulta, 

 justamente,  em  produções  que  defendem  a  manutenção  da  ordem  e  realizam  apologia  indireta  da 

 ordem  social  vigente.  A  postura  naturaliza  a  estrutura  social  vigente  não  pela  defesa  direta,  mas  por  um 

 intimismo  que  mistifica,  ou  oculta  as  contradições  sociais  fundamentais  da  formação  brasileira.  C.  N. 

 Coutinho  (2011)  apresenta  alguns  exemplos,  dentre  eles  as  ideias  promovidas  pelo  naturalismo, 

 movimento  com  intelectuais  que  defendiam  “que  a  ‘miséria  brasileira’  é  fruto  de  condições  fatais. 

 naturais,  eternas,  de  raça  e  de  clima,  os  naturalistas  desviam  a  atenção  dos  pontos  concretos, 

 histórico-sociais,  portanto  modificáveis,  que  estão  na  raiz  daquela  miséria”  (C.  N.  Coutinho,  2011, 

 p.22).  Reproduzindo  características  essenciais  do  Irracionalismo  filosófico,  o  romantismo  e  seu  culto 

 da  subjetividade  também  expressa  o  intimismo  à  sombra  do  poder,  pois  estimula  a  evasão  das 

 contradições  que  atravessam  as  relações  sociais  e  os  poderes  vigentes.  Em  linhas  gerais,  o  intimismo  à 

 sombra  do  poder,  mistifica  ou  produz  representações  abstratas  da  totalidade  social.  A  realidade  social 

 aparece sempre fraturada e esvaziada do papel decisivo da atividade humana. 

 Evidente  que  existem  exceções  e  não  é  casual  que  elas  sejam  precisamente  as  maiores 
 figuras  do  período,  do  ponto  de  vista  cultural;  basta  pensar  em  Manuel  Antônio  de 
 Almeida  ou  em  Machado  de  Assis,  que  souberam  –  em  suas  criações  literárias  –  escapar 
 dos impasses gerados pela cultura do “intimismo” (C. N. Coutinho, 2011, p.22). 
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 Durante  o  período  da  Primeira  República  não  houve  alterações  radicais  que  alterassem  a 

 debilidade  da  sociedade  civil,  ou  seja,  os  intelectuais  continuam  sendo  cooptados  e  expressando  o 

 intimismo  à  sombra  do  poder.  “Parnasianos,  simbolistas,  românticos  tardios:  todos  se  identificam 

 numa  comum  concepção  de  cultura,  ou  seja,  uma  concepção  elitista,  aristocratizante,  ornamental”  (C. 

 N. Coutinho, 2011, p.23). 

 A  ausência  de  mudanças  na  sociedade  civil  foi  o  resultado  da  proclamação  da  República  como, 

 mais  uma  vez,  mudança  “pelo  alto”.  Ela  foi  pouco  mais  do  que  um  golpe  militar:  as  grandes  massas, 

 ainda  desorganizadas,  não  participaram  de  sua  efetivação.  Por  isso,  permanecem  características 

 dominantes  no  período  anterior:  predomínio  da  coerção  sobre  o  consenso,  precariedade  dos  aparelhos 

 “privados” de hegemonia, abismos e desigualdades sociais gritantes etc. 

 É somente a partir dos anos de 1920  que há mudanças  importantes: 12

 A  sociedade  brasileira  vai  se  tornando  mais  complexa  (ou  menos  simples),  o  capitalismo 
 vai  se  tomando  o  modo  de  produção  dominante  também  nas  relações  internas.  Nossa 
 estrutura  social,  com  a  Abolição,  com  os  primeiros  inícios  da  “via  prussiana”  no  campo, 
 começa  a  se  tomar  mais  próxima  da  estrutura  de  uma  sociedade  capitalista,  ainda  que 
 continue  atrasada  e  fortemente  marcada  por  restos  pré-capitalistas;  novas  classes  e 
 camadas  sociais  se  apresentam  no  cenário  político  do  País.  Antes  de  mais  nada,  começa  a 
 surgir  uma  classe  operária  formada  ainda  essencialmente  por  semiartesãos;  os  primeiros 
 esboços  de  industrialização,  a  grande  imigração  de  finais  do  século  passado,  criam  um 
 bloco  social  contestatário,  que  põe  em  discussão  de  modo  organizado  o  modelo 
 “prussiano”  elitista  e  marginalizador  de  dominação  política,  econômica  e  social  até  então 
 dominante (o que talvez ocorra no Brasil pela primeira vez) (C. N. Coutinho, 2011, p.23). 

 No  início  do  século  XX  começam  a  surgir  elementos  característicos  da  sociedade  capitalista  em 

 sua  forma  mais  avançada.  Esboça-se  o  início  do  processo  de  industrialização  e,  com  ele,  há  o 

 aparecimento  das  primeiras  lutas  operárias,  o  estabelecimento  de  partidos  políticos  mais  estruturados  e 

 agitações  nas  camadas  médias.  Tudo  isso  germina  o  que  se  poderia  chamar  de  “sociedade  civil”  em 

 sentido  gramsciano.  Por  exemplo,  em  1922,  há  a  fundação  do  Partido  Comunista  do  Brasil.  “Temos 

 assim  que,  a  um  embrião  de  sociedade  civil  (associações  sindicais  e  primeiros  grupos  políticos  de 

 artesãos  e  operários),  corresponde  um  embrião  de  organização  cultural  exterior  ao  Estado  (a  imprensa 

 e  as  associações  culturais  dos  proletários)”  (C.  N.  Coutinho,  2011,  p.  24).  A  partir  de  então,  cada  vez 

 12  J.  Chasin  partiu  dos  escritos  de  C.  N.  Coutinho  que  analisaram  a  formação  social  brasileira  como  produto  da  “Via 
 Prussiana”  em  sua  análise  da  objetivação  do  capitalismo  pela  “Via  Colonial”.  Porém,  é  importante  destacar  que  C.  N. 
 Coutinho  não  utiliza  a  Via  Colonial  como  categoria  de  análise.  Contudo,  na  citação  a  seguir  e  em  outras,  entendemos 
 que,  de  fato,  as  ideias  de  Chasin  sobre  “Via  Colonial”  expressam  melhor  a  constituição  da  formação  social  brasileira  – 
 o  que  não  reduz  a  importância  das  explicações  de  C.  N.  Coutinho  sobre  a  cultura  e  o  intimismo  à  sombra  do  poder 
 como postura dominante na intelectualidade brasileira. 
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 mais,  as  estruturas  de  poder  do  Estado  têm  a  necessidade  de  enfrentar  disputas  para  produzir  consenso 

 ideológico.  O  proletariado  cada  vez  mais  organizado  consegue  produzir,  divulgar  e  sustentar  de 

 maneira  autônoma  sua  visão  de  mundo,  a  ponto  de  ser  força  decisiva  nos  embates  que  atravessavam  a 

 “sociedade  civil”.  Contudo,  a  estruturação  da  “sociedade  civil”  é  interrompida  poucos  anos  depois:  a 

 “Revolução  de  1930  –  mais  uma  manobra  ‘pelo  alto’,  fruto  da  conciliação  entre  setores  das  classes 

 dominantes  e  da  cooptação  das  lideranças  políticas  das  camadas  médias  emergentes  (expressas  no 

 ‘tenentismo’)  -  quebrou  em  grande  parte  as  tendências  que  vinham  esboçando  antes”  (C.  N.  Coutinho, 

 2011, p.24). 

 Como  resultado,  na  década  de  trinta  do  século  passado,  há  uma  nova  configuração  dos  embates 

 de forças presentes no Estado, nos aparelhos privados de hegemonia e sociedade civil: 

 É  certo  que  o  Estado  pós-1930  lutou  para  extinguir  a  autonomia  da  sociedade  civil 
 nascente,  incorporando  corporativamente  os  sindicatos  à  estrutura  do  Estado  (e 
 destruindo  sua  autonomia),  instalando  em  1937  uma  ditadura  aberta  que  fechou  partidos 
 e  parlamentos,  criando,  com  o  Departamento  de  Imprensa  e  Propaganda  (DIP),  um 
 arremedo  de  organismo  cultural  totalitário  (ou  seja,  uma  tentativa  de  pôr  a  cultura 
 diretamente a serviço do Estado) (C. N. Coutinho, 2011, p.25). 

 Apesar  das  várias  tentativas,  já  não  era  mais  possível  o  Estado  submeter  a  “sociedade  civil”.  A 

 industrialização  crescente  e  o  desenvolvimento  do  capitalismo  germinaram  uma  grande  diversificação 

 na  formação  social  brasileira.  O  próprio  “Estado  getulista,  encarregava-se  de  promover  essa 

 diversificação.  Tinha-se  agora  um  pressuposto  (que  se  podia  certamente  reprimir,  porém  não  mais 

 eliminar)  para  a  criação  de  uma  sociedade  civil,  de  uma  organização  da  cultura  menos  vinculada  a  um 

 Estado  onipotente”  (C.  N.  Coutinho,  2011,  p.25).  Ainda  que  vagarosamente,  ao  longo  dos  anos  se 

 manifestou  uma  fecunda  batalha  de  ideias  conquistando,  muitas  vezes,  grande  espaço  na  vida  social 

 brasileira. 

 O  clima  favorável  à  democratização  da  vida  cultural  aberto  em  1945  sofreu  altos  e 
 baixos  (basta  pensar  no  fechamento  do  PCB  cm  1947,  no  clima  de  guerra  fria  que  marca 
 o  governo  Dutra),  mas  pode-se  dizer  que  a  tendência  no  sentido  de  uma  democratização 
 geral  da  vida  brasileira  continua  a  se  impor,  ampliando-se  bastante  no  final  do  período 
 pré-1964,  sobretudo  a  partir  do  governo  Kubitschek.  Mas,  mesmo  assim,  ainda  são  pouco 
 sólidas  as  bases  de  um  novo  caminho  (democrático)  para  a  vida  nacional  e  de  uma  nova 
 hegemonia  (nacional-popular,  e  no  mais  elitista)  na  cultura  brasileira  (C.  N.  Coutinho, 
 2011, p. 28, grifos do autor). 
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 A  fragilidade  das  bases  para  surgir  um  novo  e  democrático  caminho  na  vida  nacional  se 

 evidenciou  em  1964,  quando,  mais  uma  vez,  a  aliança  entre  os  vários  segmentos  das  classes 

 dominantes,  conseguiu  “pelo  alto”  barrar  o  processo  de  democratização  em  curso.  Usando  como 

 argumento  uma  suposta  ameaça  comunista,  instalou-se  um  novo  período  ditatorial  no  Brasil.  Este, 

 especialmente  depois  do  AI-5  de  1968,  deixou  clara  a  tentativa  de  destruir  qualquer  possibilidade  de 

 uma “sociedade civil” autônoma. 

 Não  é  casual  que,  entre  as  primeiras  medidas  do  regime  ditatorial  implantado  cm  1964, 
 estivesse  o  fechamento  dos  principais  institutos  democráticos  de  organização  cultural  da 
 época,  os  Centros  Populares  de  Cultura  (CPCs)  e  o  Instituto  Superior  de  Estudos 
 Brasileiros  (Iscb),  bem  como  a  dissolução  do  Comando  dos  Trabalhadores  Intelectuais 
 (CTI)  e  intervenções  nas  universidades.  Todo  o  esforço  da  “politica  cultural”,  do  regime 
 se  voltou  no  sentido  de  dar  força  às  correntes  elitistas  e/ou  escapistas  no  plano  cultural.  E 
 isso  era  obtido  principalmente  de  dois  modos:  por  um  lado,  reprimindo  e  censurando  os 
 intelectuais  que  defendiam  uma  orientação  cultural  nacional-popular,  com  o  que  se  abria 
 espaço  para  o  monopólio  de  fato  das  correntes  “intimistas”;  por  outro,  quebrando  a 
 autonomia  da  sociedade  civil,  autonomia  que,  como  vimos,  é  a  base  necessária  para  uma 
 cultura pluralista e democrática. (C. N. Coutinho, 2011, p.29). 

 É  interessante  destacar  que  a  Psicologia  deu  seus  primeiros  passos  para  se  consolidar  como 

 profissão  nessa  conjuntura  que  as  classes  dominantes  e  o  imperialismo  buscaram  eliminar  a 

 organização  de  uma  sociedade  civil.  Com  o  exposto  vemos  que  o  “familiarismo”  marcante  na 

 Psicologia  que  se  difunde  após  o  golpe  não  é,  portanto,  traço  singular  da  Psicologia,  mas  manifestação 

 particular  da  postura  que  caracteriza  a  cultura  brasileira,  especialmente  quando  intelectuais  dependem 

 da  cooptação  pelo  Estado  e  dos  favores  das  elites.  O  período  pós-golpe  é  marcado  pelo  incentivo  e 

 monopólio das correntes “intimistas”. 

 Vemos  como  a  leitura  de  C.  N.  Coutinho  (2011)  abre  possibilidades  de  discussão,  sobre  o  peso 

 e  a  raiz  de  tendências  “intimistas”  hegemônicas  após  a  regulamentação  da  Psicologia  brasileira.  Este 

 exemplo  mostra  como  a  formação  social  brasileira  pela  Via  Colonial  é  a  raiz  da  tendência  ao 

 “intimismo  à  sombra  do  poder”  que  marca,  hegemonicamente,  a  cultura  e  a  intelectualidade  no  Brasil. 

 Abre-se  aqui  inúmeras  possibilidades  para  se  pensar  expressões  de  projetos  societários  na  Psicologia 

 brasileira. 

 Um  fato  importante  a  ser  destacado  sobre  a  autocracia  burguesa  iniciada  pelo  golpe  de  1964 13

 foi  seu  resultado  desmobilizador.  A  legitimação  ideológica  da  autocracia  burguesa  não  partia  de  uma 

 fundamentação  ideológica  clara,  mas  afirmava  que  sua  luta  era  contra  as  ideologias  em  geral,  contra  a 

 13  Segundo  Florestan  Fernandes  a  autocracia  burguesa  é  entendida  como  a  expressão  política  máxima  e  síntese  das 
 contradições  do  capitalismo  dependente,  que  mantém  a  extrema  concentração  de  riqueza  e  de  poder  político,  presentes 
 desde o período colonial. 

 83 



 própria  política  e  forças  acusadas  de  “dividirem  a  nação”  e  de  impedirem  a  “segurança”  que  “garante  o 

 desenvolvimento”.  Como  seu  objetivo  era  a  destruição  da  “sociedade  civil”,  a  ditadura  militar 

 prescindia  de  movimentos  de  massas  e  não  buscou  organizar  consensos  que  poderiam  criar  relativa 

 estabilidade. Como efeito dessa ausência de busca do “consenso”, a ditadura militar 

 dispensou  também  o  concurso  de  intelectuais  orgânicos  que  elaborassem  uma  ideologia 
 totalitária  a  seu  serviço:  o  que  ela  exigia  dos  intelectuais,  do  mesmo  modo  como  o 
 haviam  feito  os  velhos  regimes  autoritários  brasileiros,  é  que  eles  continuassem  a 
 cultivar  o  seu  “intimismo  à  sombra  do  poder”  ,  deixando  aos  tecnocratas 
 “anti-ideológicos”  a  discussão  e  o  encaminhamento  das  questões  decisivas  da  vida 
 política (C. N. Coutinho, 2011, p. 31, grifos nossos). 

 A  autocracia  burguesa,  portanto,  exigia  dos  intelectuais  a  mesma  postura  predominante  nos 

 regimes  autoritários  precedentes:  cultivar  o  “intimismo  à  sombra  do  poder”.  A  sua  existência  é,  por  si 

 só,  demonstração  da  precariedade  do  desenvolvimento  da  cultura  da  modernidade  em  nosso  país  e  do 

 caráter  estruturalmente  atrófico  da  burguesia  “nacional”.  Ao  que  parece,  as  classes  dominantes  no 

 Brasil sempre foram intelectualmente e culturalmente medíocres (C. N. Coutinho, 2011). 

 Porém,  o  desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista  engendrava  caminhos  para  outra 

 postura  dos  intelectuais,  em  especial,  intelectuais  orgânicos  da  classe  trabalhadora.  A  debilidade  da 

 sociedade  civil  em  uma  sociedade  que  passava  a  sofrer  os  efeitos  da  industrialização  criava  uma 

 situação problemática para o intelectual: 

 O  velho  intelectual  elitista,  prestigiado  por  possuir  cultura,  converte-se  cada  vez  mais  cm 
 trabalhador  assalariado.  Experimenta  agora  a  necessidade  de  se  organizar,  como  qualquer 
 outro  grupo  social,  para  lutar  por  seus  interesses  específicos,  entre  os  quais  não  seria 
 apenas  a  melhoria  das  condições  de  trabalho;  e,  entre  essas  últimas,  ocupa  lugar  de 
 destaque  a  sua  autonomia  enquanto  criador.  A  luta  pelo  específico  articula-se  aqui  com  a 
 luta  geral,  ou  seja,  com  a  luta  pela  liberdade  de  expressão,  de  criação  e  de  crítica,  que  só 
 podem  ser  asseguradas  plenamente  num  regime  democrático  aberto  à  renovação  social. 
 De  casta  fechada,  de  corporação  de  notáveis,  os  intelectuais  passam  a  ser  uma  parcela  do 
 mundo  do  trabalho.  Criaram-se  assim  as  condições  para  que  os  intelectuais  compreendam 
 de  dentro,  como  uma  exigência  de  sua  própria  sobrevivência  como  produtores  de  cultura, 
 a  necessidade  da  construção  de  uma  sociedade  democrática  (C.  N.  Coutinho,  2011, 
 p.33-34). 

 Frente  a  essas  exigências  colocadas  aos  intelectuais  e  a  produção  de  conhecimento  e  cultura, 

 segundo  C.  N.  Coutinho  (2011)  a  luta  por  condições  que  favorecem  a  criação  exige,  pelo  menos,  um 

 regime democrático aberto à renovação social que, inexoravelmente, a industrialização engendra. 

 J.  Chasin  (2000)  alerta  sobre  as  falhas  estratégicas  e  conceituais  dessa  tese.  Segundo  o  autor, 

 mesmo  nos  enfrentamentos  com  a  ditadura  militar  que  marcaram  o  processo  de  redemocratização,  a 
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 oposição  atuou  orientada  pelo  “Politicismo”:  “Pondo-se  e  repondo-se,  desde  1964,  como 

 politicizadora  da  totalidade,  a  oposição  no  Brasil  tem  colhido  sua  subsunção,  voluntária  ou 

 involuntária, ao diapasão das perspectivas governistas” (J. Chasin, 2000, p.7, grifos do autor). 

 O  politicismo,  entre  outras  coisas,  fenômeno  antípoda  da  politização,  desmancha  o 
 complexo  de  especificidades,  de  que  se  faz  e  refaz  permanentemente  o  todo  social,  e  dilui 
 cada  uma  das  “partes”  (diversas  do  político)  em  pseudopolítica.  Considera,  teórica  e 
 praticamente,  o  conjunto  do  complexo  social  pela  natureza  própria  e  peculiar  de  uma 
 única  das  especificidades  (política)  que  o  integram,  descaracterizando  com  isto  a  própria 
 dimensão do político, arbitrariamente privilegiada (J. Chasin, 1982, p.4) 

 Em  linhas  gerais,  o  fenômeno  do  “politicismo”  é  expressão  de  uma  fratura  específica  da 

 totalidade  social  configurada  no  Brasil.  Tal  fratura  compartimentaliza  a  realidade  separando  política  e 

 economia  e,  a  partir  daí,  nutre-se  a  ilusão  em  possibilidades  de  crítica  e  mudança  social  apenas  por 

 meio  de  mudanças  na  esfera  da  política  institucional.  J.  Chasin  (2000)  critica  como  os  governistas, 

 taticamente,  sempre  separam  de  forma  artificial  o  que  é  “discurso  econômico”  e  o  que  é  “discurso 

 político”.  Tratam  as  questões  econômicas  como  processualidades  naturalizadas,  praticamente  sem 

 brechas  para  mudança,  enquanto  concentram  no  “discurso  político”  parcos  pontos  de  debate  definidos 

 por  uma  pauta  imposta  por  eles  mesmos.  Por  isso,  Chasin  (2000)  faz  dura  crítica  à  oposição  que  só 

 discute  o  político,  excluindo  quaisquer  outros  debates,  em  especial  o  econômico.  Essa  perspectiva 

 “Politicista” atua 

 convertendo  a  totalidade  estruturada  e  ordenada  do  real  –  complexo  repleto  de  mediações 
 –  num  bloco  de  matéria  homogênea,  além  da  falsificação  intelectual  praticada,  o 
 politicismo  configura  para  a  prática  um  objeto  irreal,  pois  este  resulta  de  bárbara 
 amputação  do  ente  concreto,  que  sofre  a  perda  de  suas  dimensões  sociais,  ideológicas  e 
 especialmente de suas relações e fundamentos econômicos. (J. Chasin, 1982, p.5) 

 A  postura  “Politicista”  em  embates  ligados  à  criação  de  consenso  ideológico  na  “sociedade 

 civil”,  por  separar  “político”  de  "econômico",  consegue  conciliar  interesses  de  sujeitos  antagônicos 

 como  a  classe  trabalhadora  e  a  burguesia  nacional.  Isto  é  possível,  porque,  ao  mesmo  tempo,  que  faz 

 semblante  de  que  preocupa-se  com  as  questões  políticas  e  econômicas,  o  politicismo  atua  apaziguando 

 possíveis  críticas  ao  autoritarismo  porque  deixa  intocadas  as  contradições  sociais  que  dão  origem  a  ele 

 e, assim, preserva interesses da classe dominante. 

 O  politicismo  tem  uma  dinâmica  que  lembra  o  “intimismo  à  sombra  do  poder”,  uma  vez  que,  a 

 produção  de  conhecimento  e  cultura  é  marcada,  justamente,  por  compartimentalizar  e  isolar  arte,  ciência, 

 filosofia e cultura  dos problemas reais que atravessam  a formação social brasileira. 
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 Nota-se  que  mesmo  gozando  de  uma  suposta  liberdade  estética  e  subjetiva  aberta  pela  postura 

 intimista,  os  intelectuais  têm  um  limite  político,  social  e  ideológico  bem  definido:  não  podem 

 questionar  os  interesses  daqueles  que  os  sustentam,  em  especial  a  burguesia.  Por  isso,  independente  de 

 posições  ou  inclinações  individuais,  as  objetivações  marcadas  pelo  “intimismo  à  sombra  do  poder”  fazem 

 uma apologia indireta da ordem social vigente. 

 Pode-se,  talvez,  afirmar  que  enquanto  a  perspectiva  “intimista”  associa-se  com  a  objetivação  de 

 uma “cultura ornamental”, o “Politicismo” resulta em uma “democracia ornamental”. 

 A  nossa  burguesia,  para  quem  o  liberalismo  econômico  (a  livre  troca  para  sustentar  e 
 ampliar  sua  própria  natureza  explorada,  através  da  associação  crescente  com  a 
 exploração  hegemônica  e  universalizante  do  capital  externo)  foi  sempre  apropriado  e 
 conveniente,  nunca  pôde,  nem  sequer  poderia  ter  aspirado  a  ser  democrática,  tem  no 
 politicismo  sua  forma  natural  de  procedimento.  Politicista  e  politicizante,  a  burguesia 
 brasileira,  de  extração  pela  via  colonial,  tem  na  forma  da  sua  irrealização  econômica  (ela 
 não  efetiva,  de  fato  e  por  inteiro,  nem  mesmo  suas  tarefas  econômicas  de  classe)  a 
 determinante  de  seu  politicismo.  E  este  integra,  pelo  nível  do  político,  sua  incompletude 
 geral de classe (J. Chasin, 1982, p.6). 

 O  “Politicismo”  não  supera  os  problemas  criados  pela  Via  Colonial  de  objetivação  do 

 capitalismo.  As  bases  materiais  do  capitalismo  hipertardio  só  podem  resultar  na  constituição  de  uma 

 burguesia  que  objetivamente  é  débil  demais  para  ser  capaz  de  implantar  um  projeto  político 

 democrático  e  subjetivamente  é  contrária  a  tal  projeto,  por  temor  de  qualquer  movimentação  da 

 “sociedade  civil”.  A  burguesia  “nacional”  não  almeja  e  nunca  almejou  nem  mesmo  uma  nação 

 autônoma,  pois  está  geneticamente  subordinada  aos  interesses  do  capital  imperialista  externo.  A 

 formação  social  brasileira  cria  uma  conjuntura  estruturalmente  desconfortável  para  a  burguesia 

 nacional  se  sustentar,  pois  ao  mesmo  tempo  em  que  é  dependente  (político  e  economicamente),  tenta 

 fazer  valer  seus  interesses  estruturando  uma  realidade  social  cruel  extremamente  desigual  e 

 atravessada  pela  centralidade  da  violência  e  do  autoritarismo.  “Na  particularidade  da  via  colonial, 

 alternando-se  as  formas  genuinamente  burguesas  de  dominação  entre  o  bonapartismo  e  a  autocracia 

 burguesa  institucionalizada,  que  excluem  a  figura  da  democracia  liberal”  (J.  Chasin,  1982,  p.18).  Este 

 é  o  solo  social  da  constituição  da  burguesia  brasileira  como  essencialmente  autoritária,  violenta, 

 conservadora  e  despida  de  qualquer  tipo  de  interesse  em  produzir  a  cultura  e  a  “sociedade  civil”,  o  que 

 tem implicações sobre o processo de produção de conhecimento. 

 Ainda  precisamos  de  maior  aprofundamento  nos  estudos  sobre  como  a  objetivação  do 

 capitalismo  impõe  constrangimentos  e  limites  estruturais  que  marcam  produções  intelectuais  e 
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 culturais,  assim  como  é  marcado  pela  particularização  de  classes  dominantes  portadoras  de 

 características  específicas,  como  a  repulsa  ao  progressismo,  a  predileção  pela  violência  e  a  debilidade 

 estrutural  de  uma  classe  cuja  existência  é  fruto  da  “intervenção”  imperialista  do  capital  “estrangeiro”. 

 Não  foi  possível  discutir  se  o  processo  de  redemocratização  introduziu  mudanças  substanciais  no 

 capitalismo brasileiro e esta lacuna, infelizmente, limita algumas conclusões. 

 Porém,  algumas  conclusões  foram  possibilitadas  pelo  que  se  refletiu  até  o  momento.  Primeiro, 

 há  uma  tendência  especialmente  forte  para  a  reprodução  intensiva  e  extensiva  do  Pensamento 

 Conservador,  pois  este  encontra  nas  formas  não-clássicas  de  objetivação  do  capitalismo  um  terreno 

 especialmente  fértil.  Congruente  com  isso,  o  Irracionalismo  Filosófico  também  germina  e  se 

 desenvolve  amplamente  nos  marcos  de  uma  formação  social  que  se  objetivou  pela  “via  colonial”.  A 

 debilidade  da  sociedade  civil  que  caracteriza  tal  caminho  de  objetivação  do  capitalismo  se  manifestou 

 na  onipresença  do  “Intimismo  à  sombra  do  poder”  como  postura  da  intelectualidade  e  a  consequente 

 apologia  indireta  da  ordem  efetivada  por  suas  produções  culturais  ao  longo  da  história  do  Brasil 

 capitalista.  Da  mesma  forma,  a  “via  colonial”  também  foi  um  terreno  fértil  para  o  “Politicismo”  ser 

 hegemônico  nos  projetos  societários  em  disputa.  Aquele  tem  como  traço  essencial  a  e  tentativa  de 

 controlar pela política a transformação das bases materiais e econômicas da realidade social. 

 “Conservadorismo”,  “Politicismo”,  “Irracionalismo”,  “Intimismo”  compartilham  o  mesmo 

 objetivo  e  a  mesma  funcionalidade:  defender  a  ordem  social  e  desvalorizar  ou  mistificar  o  papel  da 

 razão  e,  assim,  ocultar  do  horizonte  histórico  a  possibilidade  de  se  transformar  e  superar  a  sociedade 

 capitalista.  São  posturas  que  aparecem  em  toda  e  qualquer  formação  social  capitalista.  Isso  ocorre, 

 porque  há  um  conflito  universal  no  capitalismo:  a  classe  trabalhadora  sempre  enfrenta  a  burguesia  que 

 busca  produzir  consenso,  mesmo  que  isto  signifique  mistificar,  esconder  ou  fraturar  a  totalidade  social. 

 É  importante  ressaltar  que  não  entendemos  que  as  tendências  irracionalistas  e  o  agnosticismo  sejam 

 exclusivas  das  vias  não-clássicas  ou  que  o  conservadorismo  seja  exclusivo  das  vias  clássicas. 

 Decadência  Ideológica  e  conservadorismo  sempre  existirão  onde  há  capitalismo  e,  consequentemente, 

 lutas de classes. 
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 CAPÍTULO 04   ESTADOS DEPRESSIVOS: HISTÓRICO, DISCUSSÃO E ATUALIDADE 

 Psicologia de um vencido 

 Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
 Monstro de escuridão e rutilância, 

 Sofro, desde a epigênese da infância, 
 A influência má dos signos do zodíaco. 

 Profundissimamente hipocondríaco, 
 Este ambiente me causa repugnância… 

 Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
 Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 Já o verme — este operário das ruínas — 
 Que o sangue podre das carnificinas 

 Come, e à vida em geral declara guerra, 

 Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
 E há-de deixar-me apenas os cabelos, 

 Na frialdade inorgânica da terra! 

 Augusto dos Anjos 

 Neste  capítulo  apresentamos  as  sínteses  de  dois  estudos:  um  que  buscou  identificar,  ainda  que 

 em  linhas  gerais,  o  percurso  histórico  que  acompanhou  o  estudo  dos  estados  depressivos;  outro,  mais 

 profundo,  que  por  um  levantamento  bibliográfico  sistematizou  e  problematizou  a  produção  acadêmica 

 em  estados  depressivos  presentes  em  periódicos  científicos  disponíveis  nas  bases  de  dados  digitais 

 mais importantes para a Psicologia no Brasil. 

 Começaremos  apresentando  o  percurso  histórico  dos  estudos  sobre  os  estados  depressivos  e, 

 por  meio  dele,  destacamos  como  há  uma  evidente  relação  entre  a  explosão  na  incidência  dos  estados 

 depressivos  por  todo  o  mundo  –  o  que  levou  à  rotulação  da  depressão  como  o  mal  do  século  XX  –  e  as 

 contradições  que  caracterizam  a  dinâmica  do  sistema  do  capital  após  o  início  de  sua  crise  estrutural 

 que  tem  ampliado  e  intensificado  a  precarização  da  vida  objetiva  e  subjetiva  da  maior  parte  da 

 humanidade.  Em  seguida,  apresentamos  os  resultados  do  levantamento  bibliográfico,  o  qual 

 possibilitou  identificar  como  tendências  dominantes  na  produção  de  conhecimento,  irracionalismo 

 filosófico, agnosticismo e o intimismo à sombra do poder. 
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 Finalmente,  inspirados  nos  debates  de  J.  Chasin  (1982,  2000)  sobre  o  “politicismo”  e  a  partir 

 do  que  foi  possível  concluir  pela  análise  da  literatura  analisada  nesta  dissertação,  discutiremos  o 

 “Patologicismo”  como  postura  típica  de  uma  Psicologia  congruente  com  o  “intimismo  à  sombra  do 

 poder”  constitutivo  da  intelectualidade  no  Brasil.  O  “patologicismo”  faz  apologia  indireta  da  ordem 

 social  vigente,  seja  ocultando  e  mistificando  contradições  sociais  constitutivas  dos  estados  depressivos, 

 seja  fetichizando  alguma  dimensão  específica  da  subjetividade  ou  do  indivíduo  tomada  abstratamente  e 

 de forma unilateral. A lógica “patologicista” atravessa os estudos sobre os estados depressivos. 

 Antes  de  passar  à  exposição  dos  estudos  realizados,  é  preciso  reafirmar  o  que  foi  apresentado 

 na  introdução:  não  escolhemos  os  estados  depressivos  por  acaso.  Em  primeiro  lugar,  o  número  de 

 diagnósticos  de  depressão  cresceu  e  permanece  crescendo  em  ritmo  acelerado  no  mundo  todo.  A 

 velocidade  é  assustadora  e  alcançou  níveis  que  não  eram  previstos  e  não  há  qualquer  indicação  de  que 

 a  incidência  de  depressão  sobre  a  humanidade  se  reduzirá  nos  próximos  anos,  pelo  contrário.  Como 

 efeito  da  devastação  produzida  pela  pandemia  de  Covid-19,  espera-se  uma  explosão  na  incidência  de 

 casos  de  depressão  em  nível  mundial.  Nos  EUA,  um  levantamento  coordenado  pelo  Census  Bureau 

 nos  EUA  (algo  próximo  do  IBGE  no  Brasil)  indica  a  magnitude  do  que  está  por  vir:  em  dezembro  de 

 2019,  11%  da  população  afirmava  enfrentar  sintomas  de  ansiedade  e  depressão,  enquanto  em 

 dezembro de 2020 a proporção saltou para 42% (Abbott, 2021). 

 Outro  fator  importante  na  escolha  foi  a  percepção  de  que  há  busca  constante,  em  vários  ramos 

 científicos,  para  identificar  e  explicar  as  causas  dos  estados  depressivos.  A  Psicologia,  pelas  suas 

 distintas  correntes  teóricas,  busca  as  causas  em  processos  ou  estruturas  como  pensamento, 

 personalidade,  comportamento  e  inconsciente.  Já  as  pesquisas  realizadas  por  áreas  como  psiquiatria, 

 neurologia,  biomedicina  e  outras  buscam  as  causas  dos  estados  depressivos  exclusivamente  na  biologia 

 humana,  seja  a  fisiologia  do  corpo,  a  bioquímica  do  cérebro  ou  a  herança  genética.  Contudo,  nenhum 

 modelo  foi  conclusivo  e  há  uma  zona  de  indeterminação  na  etiologia  dos  estados  depressivos 

 (Quintella, 2010; Ferrazza & Cruz, 2018; Dunker, 2021). 

 Tal  imprecisão  não  caracteriza  somente  os  estudos  sobre  a  depressão,  mas  boa  parte  dos 

 estudos  que  tentam  encontrar  em  alguma  fatia  (geralmente  o  cérebro)  da  biologia  humana  causas 

 exclusivas de “doenças” ou “transtornos” mentais: 

 diferentemente  de  outras  especialidades  médicas,  onde  testes  e  exames  laboratoriais 
 conseguem  identificar  os  elementos  causais  do  adoecimento,  a  biopsiquiatria  continua 
 carente  de  um  marcador  biológico  específico  e  reconhecível  para  aquilo  que  é 
 considerado  como  “transtorno  mental”.  Longe  dessa  falta  desautorizar  seu  exercício,  é 
 justamente  esse  vazio  que  parece  possibilitar  ao  psiquiatra  transformar  qualquer  aspecto 
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 relacionado  ao  indivíduo  e  à  existência  humana  em  sintomas  de  uma  suposta  doença: 
 afinal,  nada  prova  o  contrário.  Nesse  contexto,  a  ausência  de  um  marcador  biológico  em 
 psiquiatria  a  levou,  desde  suas  origens  no  remoto  século  retrasado,  a  postular  algo 
 orgânico  que  não  pode  ser  visto  ou  mostrado,  como  a  antiga  degeneração,  a  velha 
 predisposição,  à  lesão  mínima  ainda  de  ontem  ou  aquele  novíssimo  neurotransmissor  de 
 hoje (Ferrazza & Cruz, 2018 p.10). 

 Imprecisão  etiológica  faz  com  que  o  crescimento  da  incidência  de  estados  depressivos  na 

 população  mundial  seja  algo  mais  dramático,  pois  se  a  depressão  é  um  problema  sério  de  saúde 

 pública,  então  desconhecer  suas  causas  dificulta  criar  estratégias  de  prevenção  que  poderiam  reduzir  a 

 incidência.  Imprecisões  na  identificação  das  causas  também  criam  imprecisões  no  tratamento.  Isso  é 

 agravado  pela  soberania  da  lógica  médica  e  biologicista  no  campo  da  saúde,  intensificado  e  legitimado 

 pela  evolução  da  neurobiologia.  Hoje,  há  grande  ênfase  nas  possíveis  causas  orgânicas  da  depressão  e 

 daí  se  valoriza  estratégias  de  tratamento  que  raramente  ultrapassam  a  mera  prescrição  de  drogas. 

 Apesar  de  diversas  pesquisas  no  campo  das  neurociências  e  de  importantes  achados  de  estudos  que 

 destacam  uma  hipofrontalidade  e,  consequentemente,  déficit  das  funções  executivas  (DeBattista, 14

 2005;  Maalouf  et  al.  ,  2010;  McLennan  &  Mathias,  2010;  Wagner,  Doering,  Helmreich,Lieb,  &  Tadić, 

 2012  apud  Nunes,  Monteiro,  e  Lopes,  2014  p.  179  ),  pode-se  argumentar  que:  A  existência  de 

 alterações  bioquímicas  no  fenômeno  depressivo  não  constitui  base  suficiente  para  a  sustentação  do 

 pressuposto  fisiopatológico  que  explique  isoladamente  esses  transtornos  em  termos  etiológicos.  Os 

 próprios  Manuais  classificam  a  depressão  como  transtorno.  Não  podem  classificá-la  como  doença, 

 dado  que  não  há  definição  de  etiologia  fisiopatológica  específica  que  a  caracterize  como  tal  (Quintella, 

 2010 p. 91 grifos do autor). 

 As  indefinições  nos  estudos  sobre  os  estados  depressivos  não  devem  ser  entendidas  como  mero 

 problema  técnico  ou  que  será  solucionado  com  mais  pesquisas  sobre  o  cérebro,  a  genética  ou  o  que 

 seja.  A  indeterminação  etiológica  existe  porque  a  busca  das  causas  da  depressão  não  é  orientada  por 

 uma perspectiva de totalidade. 

 Sem  compreender  o  ser  humano  em  sua  relação  com  a  totalidade  social,  a  busca  da  etiologia 

 dos  “transtornos  mentais”  só  repõe  noções  falsas,  ainda  que  atuantes  e  amplamente  difundidas,  que 

 culpabilizam  o  sujeito  por  seu  sofrimento  porque  o  concebem  de  forma  isolada  da  totalidade  social.  A 

 presente  investigação  sobre  como  a  Psicologia  brasileira  tem  analisado  a  depressão  e  tentado  responder 

 14  As  funções  executivas  referem-se  às  capacidades  que  permitem  ao  indivíduo  participar  com  sucesso  no  comportamento 
 independente,  intencional  e  auto-orientado.  Estas  incluem  a  capacidade  de  iniciar  ações,  planear  e  prever  meios  de 
 solucionar  problemas,  adiantar  consequências  e  modificar  estratégias  de  forma  flexível,  sendo  os  lobos  frontais  essenciais 
 para esses processos (Lezak, Howieson, & Loring, 2004 apud Nunes, Monteiro, e Lopes, 2014). 
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 ao  aumento  da  incidência  de  estados  depressivos  no  mundo  revelou,  precisamente,  o  problema 

 destacado  aqui.  Estudiosos  da  Psicologia  seguem  o  mesmo  percurso  da  psiquiatria  que  patologiza, 

 reduz  e  individualiza  a  depressão.  Raramente  os  estudos  remetem  às  contradições  sociais  constitutivas 

 dos sujeitos no capitalismo. 

 Antes  de  passar  para  a  exposição  é  preciso  fazer  um  último  destaque  para  explicar  por  que 

 evitamos  o  uso  do  termo  “depressão”  e  no  seu  lugar  nos  referimos  aos  “estados  depressivos”.  Neste 

 trabalho partimos da perspectiva de que: 

 A  depressão  como  patologia  com  entidade  própria  e  independente  da  subjetividade,  que 
 emerge  na  mídia  como  o  mal  quase  epidêmico  desse  fim  de  século,  parece  ser  um 
 subproduto  contemporâneo  do  casamento  do  neoliberalismo  globalizante  do  capital  com 
 os  avanços  das  ciências  neurobiológicas.  Na  clínica,  A  depressão  não  existe;  o  que 
 encontramos  são  estados  depressivos  que  ocorrem  em  algum  momento  na  vida  de  um 
 indivíduo  e  apresentam  uma  história  subjetiva  precisa  (Quinet,  2002,  p.  89,  grifos  do 
 autor). 

 Entende-se  que  “estados  depressivos”  é  denominação  que  expressa  a  experiência  afetiva  dos 

 sujeitos.  Um  sofrimento  legítimo  de  pessoas  que  enfrentam  a  precarização  subjetiva  e  objetiva  da  vida 

 no  capitalismo  contemporâneo.  Trata-se  de  sentido  diferente  do  que,  normalmente,  se  entende  quando 

 usamos  a  palavra  “depressão”.  Este  termo  é  carregado  pela  hegemonia  de  uma  redução  do  sofrimento 

 a  uma  doença  de  natureza  biológica  ou  fundamentalmente  individual.  A  doença  “depressão”  seria  fruto 

 de  fatores  como  alteração  de  neurotransmissores,  hereditariedade,  disfunção  cerebral,  desajustamento 

 psicológico,  traço  de  personalidade,  distorções  cognitivas,  crenças  narcísicas  etc.  Tudo  é  reduzido  à 

 esfera puramente individual. 

 Porém,  qualquer  análise  cientificamente  fundada  sobre  psicopatologia  ou  saúde  não  pode  isolar 

 o  indivíduo  da  totalidade  social.  É  impossível  compreender  os  “estados  depressivos”  sem  remeter  a 

 processos  como:  conflitos  nas  relações  sociais,  submissão  a  mecanismos  de  opressão,  intensificação  da 

 precarização  e  exploração  do  trabalho  etc.  Sem  isso,  não  há  como  apreender  a  complexidade  da  vida 

 individual  e,  assim,  seremos  incapazes  de  lidar  de  criar  políticas  e  estratégias  para,  minimamente, 

 desacelerar  a  incidência  de  manifestações  de  estados  depressivos.  Sem  articular  indivíduo  e  sociedade, 

 apenas  vamos  confundir  causa  e  efeito  e  buscar  no  sujeito  causas  de  uma  angústia  que  não  é  produzida 

 por  neurotransmissores,  mas  pela  precarização  objetiva  e  subjetiva  no  capitalismo  que  corrói  a  saúde 

 mental de todos nós. 

 4.1 Panorama histórico: Da Melancolia à Depressão 
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 Em  linhas  gerais,  os  estados  depressivos,  na  contemporaneidade,  expressam  o  adoecimento 

 psíquico  expresso  em  uma  série  de  sintomas  que  não  se  manifesta  de  forma  homogênea:  presença 

 persistente  de  tristeza,  desânimo,  frustração,  processo  de  luto,  apatia,  desilusão,  tédio,  sentimento  de 

 impotência,  angústia  etc.  Assim,  os  estados  depressivos  estão  ligados  a  afetos  de  desesperança,  apatia, 

 cansaço,  depreciação  de  si  e  desinvestimento  do  mundo  externo.  Os  estados  depressivos  resultam  em 

 graves  prejuízos  em  diferentes  dimensões:  relações  pessoais,  trabalho  ou  qualquer  outra  atividade  com 

 que  o  sujeito  esteja  comprometido.  Perreira  (2015,  p.  20)  caracteriza  a  depressão  como  “o 

 empobrecimento  das  narrativas  pessoais,  pelo  sentimento  de  vazio,  de  cansaço,  pela  desvalorização  da 

 representação  de  si  e  por  uma  relação  de  opacidade  com  o  mundo”.  Já  Medeiros  e  Sougey  (2010,  p. 

 29)  definem  a  depressão  da  seguinte  maneira:  “Trata-se  de  ideias  de  culpa,  pensamentos  de  fracasso, 

 pensamentos  de  autocompaixão,  ideias  suicidas,  hipocondria,  pensamentos  e  desejo  de  morte,  entre 

 outros”. 

 Apesar  da  incidência  incontestável  de  estados  depressivos  na  atualidade,  isso  nem  sempre  foi 

 assim. Voltando para o século XIX, percebe-se que: 

 a  narrativa  de  sofrimento  depressivo  tornou-se  tão  visível  e  proeminente  a  partir  da 
 segunda  metade  do  século  XIX,  não  antes.  Algo  mudou  em  nosso  processo  de 
 individualização,  e  os  sinais  que  definem  a  depressão  começaram  a  saltar  aos  olhos, 
 tornando-se  fonte  de  reconhecimento  e  identificação  para  um  número  cada  vez  maior  de 
 pessoas.  Ela,  por  assim  dizer,  saiu  do  anonimato  e  tornou-se  uma  estrela,  cada  vez  mais 
 reconhecida  em  uma  cultura  global,  com  características  cada  vez  mais  homogêneas  entre 
 si (Dunker, 2021, p.12). 

 Evidentemente,  em  cada  período  histórico,  os  sujeitos  constituem-se  de  forma  diferenciada, 

 com  formas  particulares  de  estruturação  da  experiência  subjetiva.  Da  mesma  forma,  criam  e  se 

 apropriam  de  visões  diferenciadas  de  mundo,  de  homem,  valores  e  costumes  que  balizam  suas  ações 

 em  formas  históricas  de  individualidade  particulares.  Sendo  assim,  o  que  vem  a  ser  o  sofrimento 

 individual  é  uma  processualidade  historicamente  determinada.  Isto  cria  um  problema  para  situar  e 

 identificar  os  estados  depressivos  na  história,  pois  não  há  maneiras  de  confirmar  se  a  depressão  como  a 

 conhecemos  é  algo  idêntico  ao  que  foi  debatido  em  diferentes  quadras  históricas.  Dunker  (2021,  p.  16, 

 grifos  do  autor)  se  pergunta  se  o  que  “Hipócrates  chamava  melancolia  (a  bílis  negra)  é  o  mesmo  que  os 

 medievais  temiam  pelo  nome  de  accidia  (em  português,  ‘acedia’),  sentimento  perigosamente 

 contagioso,  de  descrença  e  de  suspensão  da  fé  que  assolava  os  mosteiros  cristãos”  e  se  tudo  isso  é  o 

 mesmo  que  os  nossos  “estados  depressivos”.  Todavia,  parece  existir  algo  comum.  Na  tentativa  de 
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 realizar  algumas  especulações  sobre  aproximações  e  diferenças  entre  estados  depressivos  e  seus 

 supostos antecessores, é interessante abordar os escritos em torno da Melancolia e da Acedia. 

 Na  Grécia  Antiga,  Aristóteles  na  elaboração  de  sua  obra  “Problema  XXX,1”  (1997),  descreve  a 

 melancolia  como  uma  alteração  da  bílis  negra,  que  age  de  forma  semelhante  ao  vinho,  alterando  o 

 êthos  .  A  melancolia,  na  Antiguidade,  não  era  associada  diretamente  a  uma  doença,  mas  teve  sua 15

 descrição  relacionada  a  um  traço  de  superioridade  intelectual  e  refinamento  social.  Portanto,  servia 

 para  descrever  homens  que  foram  excepcionais  e  concerne  à  filosofia,  à  política,  à  poesia  ou  às  artes. 

 Em  outras  palavras,  na  Grécia  Antiga  a  Melancolia  não  era  uma  doença,  mas  sim  um  páthos 16

 sofrimento  que  transforma,  educa  e  torna  alguém  um  herói  trágico.  É  “a  capacidade  de  resposta  ou 

 reação  a  isso  que  nos  afeta.  Um  páthos  pode  ser  interpretado  como  potências  em  conflito,  qualidades 

 que  virão  a  ser  um  sujeito,  dependendo  de  seu  tipo:  dor,  medo,  desejo  ou  prazer”  (Dunker,  2021,  p.17 

 grifos  do  autor).  Sendo  assim,  a  designação  grega  de  páthos  descreve  uma  determinada  experiência  de 

 mundo,  que  envolve  e  afeta  o  sujeito  como  um  todo.  Hipócrates  ofereceu  uma  descrição  dos 

 sofrimentos causados pela Melancolia: 

 Abatimento,  enfermidade  difícil:  o  enfermo  parece  ter  nas  vísceras  um  espinho  que  o 
 pica;  a  ansiedade  o  atormenta,  foge  da  luz  e  dos  homens,  prefere  as  trevas;  é  presa  do 
 temor;  o  diafragma  avança  até  o  exterior;  lhe  dói  quando  o  tocamos,  tem  medo,  tem 
 visões  espantosas,  sonhos  horrorosos  e  às  vezes  vê  mortos.  Em  geral  a  enfermidade  ataca 
 na primavera. (Hipócrates Epidemias II e VIII, p.31 apud. Dunker, 2021, p.18) 

 Com  o  exposto,  constatamos  elementos  que  aparecem  em  relatos  de  sujeitos  com  diagnóstico 

 de  depressão:  somatizações  (dores  no  corpo),  ansiedade,  temores  e  também,  como  já  citamos  a  partir 

 da  definição  de  Pereira  (2015),  a  relação  de  opacidade  com  o  mundo,  além  de  isolamento,  pessimismo 

 e  apatia.  Contudo,  Dunker  (2021)  destaca  que  não  se  consta  um  elemento  fundamental  das 

 caracterizações atuais dos estados depressivos: a tristeza. 

 Posteriormente,  em  outro  estágio  da  história,  destacam-se  as  caracterizações  realizadas  por 

 filósofos  medievais  em  que  aparece  uma  série  de  elementos  morais  e  emocionais  que  manifestam 

 elementos dos sintomas depressivos hoje. Isso aparece na descrição da Acedia: 

 16  O  termo  que  deu  origem  ao  patológico  e  a  paixão  originalmente  descreve  “algo  que  acontece”  estabelecendo  uma 
 situação, um estado de coisas ou uma atmosfera (Dunker, 2021, p.17). 

 15  Maneira  de  ser  habitual,  propriamente  o  sinal,  ou  o  conjunto  de  sinais,  que  distingue  um  objeto  e  permite  reconhecê-lo 
 facilmente entre os outros. De maneira simplificada podendo ser tomado como caráter (Abbagnano, 2007). 
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 Amargura  da  mente  que  não  pode  ser  satisfeita  por  qualquer  coisa  alegre  ou  saudável, 
 tristeza  do  mundo  que  inclina  para  desespero,  desconfiança  e  suspeitas  e  às  vezes  leva  a 
 vítima  ao  suicídio  quando  está  oprimida  pela  dor  irracional.  Uma  impaciência  prévia  pelo 
 próprio  desejo  ter  sido  adiado  ou  frustrado,  abundância  de  humores  melancólicos.  Torpor 
 indolente  que  ama  dormir  e  todos  os  confortos  do  corpo,  abomina  as  dificuldades,  foge 
 de  tudo  que  é  duro,  preguiça  (  pigritia  ).  Fadiga  em  algumas  coisas  e  atividade  e  espírito 
 elevado  em  outras,  pensa  em  outras  coisas  para  que  não  seja  muito  aborrecido  pela 
 oração.  (David  de  Augsburgo,  1200  –  1272).  (Wenzel,  1960,  p.160  apud.  Dunker,  2021, 
 p.19 grifos do autor) 

 Nessa  descrição,  há  a  tristeza,  mais  especificamente  a  “tristeza  do  mundo”,  como  elemento, 

 sintoma  ou  alteração  da  experiência  do  sujeito.  Percebemos  também  caracterizações  morais  da  Acedia 

 ao  ser  descrita  como  indolência,  preguiça,  hedonismo  etc.  São  noções  que  também  estão  presentes  em 

 certos  discursos  e  práticas  sobre  os  estados  depressivos.  Nota-se  uma  proximidade  entre  as 

 caracterizações medievais e as noções atuais sobre depressão. 

 Segundo  Dunker  (2021,  p.  18),  podemos  concluir  que:  “A  depressão  teria  se  originado  do 

 casamento  dessa  longínqua  afecção  grega  com  um  vocabulário  oferecido  pela  linguagem  cristã”. 

 Também,  ainda  segundo  o  autor,  podemos  concluir,  também,  que  as  expressões  do  passado  que  se 

 assemelham  com  os  estados  depressivos  contemporâneos  não  necessariamente  foram  definidas  como 

 doenças  ou  distúrbios,  mas  como  complexa  experiências,  conflitos  entre  potências  (  páthos  ),  afetos  e 

 descontentamentos dos sujeitos. 

 Posteriormente,  aparecem  considerações  diferentes  sobre  a  melancolia.  Esta  deixa  de  ser 

 entendida  como  uma  vivência  ou  uma  experiência  e  passa  a  ser  qualificada  como  doença  ou 

 perturbação. Esta mudança se gesta junto com a gênese da medicina moderna no século XVIII: 

 As  coisas  vão  mudar  de  figura  quando,  em  1785,  Willian  Cullen  (1710  –  1790),  um  dos 
 fundadores  da  semiologia  médica  moderna,  fixa  a  melancolia  como  uma  das  quatro 
 formas  de  doenças  dos  nervos  (…)  Ela  deixa  de  se  mostrar  como  uma  forma  persistente 
 de  descontentamento  ou  de  ser  acompanhada  de  pensamentos  de  angústia,  vergonha  de  si 
 e  culpa.  Para  Cullen,  este  pai  da  medicina  moderna,  a  melancolia  era  um  tipo  de 
 perturbação dos nervos (Dunker, 2021, p.21, grifos do autor). 

 No  final  do  século  XVIII,  Philipe  Pinel  (1745  –  1826)  empreendeu  a  primeira  tentativa  de 

 categorização  psiquiátrica  da  melancolia.  Sua  pesquisa  baseava-se  na  observação  e  no  agrupamento  de 

 sintomas.  Os  trabalhos  de  Pinel  fazem  parte  dos  esforços  de  diversas  áreas  médicas  ao  longo  dos 

 séculos  XVII  e  XVIII  para  estruturar  e  categorizar  sintomas  de  acordo  com  um  léxico  mais  “seguro”  e 

 “consensual”.  Assim,  nomes  populares  ou  antigos  de  algumas  doenças  foram  revistos  com  intuito  de 
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 assegurar  a  cientificidade,  o  que  também  era  almejado  pela  identificação  de  causalidades  das  doenças 

 estudadas.  Em  1807:  “Pinel  mostrou  que  a  melancolia,  como  correlata  da  mania,  não  estava  remetida 

 às  estações  do  ano,  mas  à  constituição  da  pessoa.  Ele  acentuou  as  modificações  das  inclinações  morais 

 e das variações da energia física e moral durante os episódios” (Dunker, 2021, p. 22). 

 Mais  tarde,  Jean-Étienne  Esquirol  (1772-1840),  discípulo  de  Pinel,  “empenhou-se  em 

 desenvolver  descrições  mais  detalhadas  e  acabou  por  definir  a  melancolia  como  um  quadro 

 comportamental  de  tristeza,  abatimento,  desgosto  de  viver,  que  se  faz  acompanhar  de  um  delírio  ou 

 ideia fixa” (Huttel, Kisxiner, Bonetti & Rosa, 2011, p. 12). 

 As  mudanças  na  definição  da  melancolia  ocorreram  em  meio  a  tensões  ligadas  à  gênese  da 

 psiquiatria.  Esta  surge  como  uma  disciplina,  o  Alienismo  ,  que  considerava  o  adoecimento  psíquico 17

 como  desregramento  do  controle  das  paixões.  O  Alienismo  propunha  um  tratamento  voltado  à 

 recuperação  da  razão  humana  e  não  a  eliminação  de  sintomas.  Com  os  avanços  das  pesquisas  nas  áreas 

 médicas,  a  psiquiatria  mudou,  passando  a  buscar  respaldo  científico  na  “medicina  clínica  de  base 

 anatomopatológica”  ,  a  qual  “  procurava  perceber  o  adoecimento  como  consequência  de  uma  lesão 18

 orgânica”  (Ferrazza  &  Cruz,  2018,  p.  03).  É  no  desdobramento  das  tensões  entre  modelo  alienista  e 

 anatomopatológico  que,  em  1854,  aparece,  pela  primeira  vez,  o  termo  depressão.  “O  termo  foi 

 empregado  na  ocasião,  pelo  psiquiatra  Jean-Peirre  Falret  (1794  –  1870)  a  fim  de  descrever  a  fase 

 depressiva  da  loucura  circular.  A  fase  depressiva  se  alterna  com  a  fase  maníaca  de  excitação,  havendo 

 entre elas, talvez, um intervalo lúcido” (Dunker, 2021, p. 27). 

 É  somente  no  fim  do  século  XIX  que  a  expressão  “estados  depressivos”  passa  a  ser  usada 
 por  Emil  Kraepelin  (1856  –  1926),  mais  precisamente  no  ano  de  1899,  para  indicar 
 sintomas  da  melancolia.  Mas  os  estados  depressivos  não  eram  uma  doença  à  parte,  e  sim 
 um  sintoma  entre  outros,  que  podiam  aparecer  na  melancolia  simples,  no  estupor,  na 
 melancolia  grave,  na  melancolia  fabulante  e  no  delírio  melancólico.  (Dunker,  2021,  p.27 
 grifos do autor) 

 Kraepelin  foi  o  autor  do  primeiro  compêndio  de  psiquiatria.  Seu  interesse  era  caracterizar  as 

 doenças  mentais  como  verdadeiras  doenças,  ou  seja,  embasar  cientificamente  a  psiquiatria  operando 

 uma  aproximação  com  as  ciências  médicas.  Ao  descrever  a  maneira  pela  qual  a  psiquiatria  deve  atuar, 

 Kraepelin revela como foi marcado pelo formalismo típico da postura agnóstica. Para ele: 

 18  “constituiu  um  modelo  epistemológico  pautado  na  observação  do  interior  dos  corpos,  fundamentado  nos  discursos 
 científicos da fisiologia e biologia”. (Ferrazza & Cruz, 2018, p. 3) 

 17  “a  psiquiatria  alienista  fundamentava-se  essencialmente  na  observação  dos  corpos  enquanto  suporte  físico  de 
 comportamentos e condutas”. (Ferrazza & Cruz, 2018, p. 3) 
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 a  psiquiatria  não  deveria  se  ater  às  explicações  subjetivistas  (de  Pinel),  tampouco  às 
 explicações  causais  de  lesões  hipotéticas  (medicina  anatomopatológica),  uma  vez  que 
 estas  duas  perspectivas  não  serviriam  ao  diagnóstico  e  a  terapêutica  dos  transtornos 
 mentais.  Em  contrapartida,  Kraepelin  propunha  que  dados  empíricos  de  que  o  médico 
 psiquiátrico  dispõe  diante  dele,  ou  seja,  o  objeto  da  psiquiatria  composto  por  sintomas,  é 
 a  base  para  a  constituição  da  forma  clínica  da  patologia.  Nesse  sentido,  a  teoria 
 kraepeliniana  apresenta  uma  proposta  quantitativa  de  classificação  das  patologias  mentais 
 baseada em categorias nosológicas (Caponi, 2012 apud Ferrazza & Cruz, 2018, p. 11). 

 Nesta  perspectiva,  a  elaboração  de  conhecimento  sobre  o  adoecimento  psíquico  deve  se  ater  à 

 descrição  quantitativa  de  sintomas,  isto  é,  a  realidade  imediata  que  o  médico  pode  observar.  Em  linhas 

 gerais,  as  doenças  seriam  diagnosticadas  a  partir  de  sintomas  observáveis  e  passíveis  de  classificação. 

 Diferente  de  outras  especialidades  médicas,  a  psiquiatria  enfrentou,  cronicamente  e  irremediavelmente, 

 dificuldades  para  estabelecer  uma  etiologia  orgânica  precisa  sobre  o  adoecimento  psíquico  (Quintella, 

 2010;  Dunker,  2021).  Por  isso,  restou  aos  psiquiatras  a  atividade  de  criar  classificações  nosológicas  a 

 partir  de  um  dado  observável,  o  sintoma.  Os  estados  depressivos  não  são  mais  considerados  uma 

 espécie  de  excesso,  expressão  do  páthos  na  melancolia.  Passam  a  ser  descritos  como  inibição,  redução 

 declínio:  “A  manobra  está  tipicamente  marcada  pela  tentativa  de  ganhar  objetividade  e  dignidade 

 médica,  uma  vez  que,  a  expressão  '  depression'  era  usada  com  frequência  por  cardiologistas  para 

 descrever  a  redução  do  batimento  cardíaco”  (Berrios,  1996,  p.300  apud.  Dunker,  2021,  p.27  grifos  do 

 autor).  Os  primeiros  sintomas  “observáveis”  no  estudo  da  melancolia  na  nova  perspectiva  adotada  por 

 Kraepelin  e  a  psiquiatria  da  época  foram  abatimento,  desgosto  de  viver,  descontentamento  e  ciclos 

 maníacos e depressivos. 

 A  circularidade  e  a  alternância  do  quadro  produziam,  assim,  uma  impressão  de 
 regularidade  (…)  As  estações  do  ano,  o  sentimento  de  mundo,  a  repetição  temática,  a 
 noção  de  continuidade  e  ruptura,  que  depois  emergirá  com  a  grande  metáfora  do 
 “gatilho”,  talvez  sejam  aspectos  narrativos  da  depressão.  No  entanto,  para  o  raciocínio 
 emergente  da  psiquiatria  dos  anos  1850,  esse  era  o  motivo  clínico  a  justificar  a 
 irreversibilidade  do  quadro.  Com  isso,  cortavam-se  as  ligações  históricas  com 
 melancolia,  com  as  patologias  do  intelecto  e  com  a  experiência  do  páthos.  Surgia  então 
 uma  doença  autônoma  dos  afetos,  emoções  e  sentimentos,  condensados  na  noção  de 
 humor. (Dunker, 2021, p.30, grifos do autor) 

 Aqui  há  a  virada  definitiva.  Melancolia  deixa  de  ser  experiência  do  páthos  ,  excesso, 

 acometimento  por  uma  paixão,  uma  situação  ou  um  estado  de  coisas.  Ela  passa  a  ser  compreendida 
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 como  doença  autônoma  dos  afetos.  Trata-se  de  mudança  importante  em  que  melancolia  não  é  lida 

 como  uma  experiência  individual  complexa  de  descontentamento,  mas  uma  doença,  que  deve  ser 

 compreendida  nos  marcos  de  uma  psiquiatria  estruturada  desde  o  formalismo  agnóstico  originado  da 

 decadência  ideológica.  A  nosologia  que  a  psiquiatria  nascente  que  começa  a  construir  reduz  a  fala  de 

 sujeitos  entristecidos  expressando  experiências  de  frustração  com  o  mundo  e  consigo  mesmo  em 

 sintomas  “observáveis”  de  uma  doença  classificada  atendendo  o  formalismo  burocrático  e  reducionista 

 que  caracteriza  a  “Miséria  da  Razão”.  O  foco  na  doença  orgânica,  que  deve  ser  estudada  com 

 objetividade,  a  qual,  por  sua  vez,  asseguraria  dignidade  para  a  psiquiatria  é  uma  virada  que  se  dá 

 quando  a  Decadência  Ideológica  já  era  marcante  nas  ciências.  O  formalismo  agnóstico,  o  cancelamento 

 das  diferenças  ontológicas  entre  processos  naturais  e  processos  sociais,  a  fragmentação  da  totalidade 

 em  parcelas  isoladas  e  outros  traços  do  pensamento  decadente  são  nítidos:  “O  consenso 

 Esquirol-Kraepelin,  formulado  entre  1860-1910,  caracteriza  os  estados  depressivos  como:  são 

 patologias  do  afeto;  têm  uma  psicopatologia  estável;  têm  uma  representação  no  cérebro;  têm  natureza 

 periódica;  têm  origem  genética;  aparecem  em  indivíduos  com  predisposição  de  personalidade;  têm 

 natureza  endógena”  (Berrios,  1996,  p.  300  apud.  Dunker,  2021,  p.32).  Nos  Estados  Unidos,  também 

 houve  iniciativas  de  construir  uma  classificação  de  transtornos  mentais.  Com  o  intuito  de  obter 

 informações  estatísticas,  a  primeira  tentativa,  de  estabelecer  um  Censo,  ocorreu  em  1840  a  partir  da 

 medição  da  frequência  de  duas  categorias  (idiotice  e  insanidade).  Para  o  Censo  do  ano  de  1880, 

 haviam  estabelecido  sete  categorias,  dentre  elas  já  figurava  a  melancolia  (mania,  melancolia, 

 monomania,  paresia,  demência,  alcoolismo  e  epilepsia)  (APA,  2016).  No  período  que  se  segue,  entre 

 os  anos  de  1900-1950,  era  a  psicanálise  que  dava  fundamento  a  classificação  norte-americana  das 

 doenças  mentais,  principalmente,  com  base  nos  conceitos  de  personalidade,  estrutura  e  psicodinâmica 

 (Dunker, 2014). 

 A  partir  da  segunda  metade  do  século  XX,  surgiu  a  necessidade  de  organizar  sistemas 
 diagnósticos,  de  modo  que  houvesse  uma  padronização  nas  categorias  de  doenças,  as 
 quais  atenderiam  as  finalidades  acadêmicas,  terapêuticas,  legais,  administrativas  e 
 financeiras  (ALARCÓN;  FREEMAN,  2015).  O  intuito  era  estabelecer  um  consenso 
 terminológico  entre  os  clínicos,  todavia  não  estava  bem  definido  o  limite  entre  o  normal  e 
 o  patológico  (DUNKER,  2014).  Com  este  propósito,  em  1952,  a  Associação  Americana 
 de  Psiquiatria  (APA)  publicou  a  primeira  versão  do  DSM  I  com  106  categorias,  pautado 
 em um enfoque predominantemente psicanalítico (Martinhago & Caponi, 2019, p. 76). 
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 Em  sua  terceira  edição  o  DSM  –  III  sofre  uma  mudança  significativa  de  perspectivas 

 reformulando  sua  base  conceitual.  Houve  um  abandono  dos  pressupostos  psicanalíticos  como 

 norteadores.  As  “patologias  psiquiátricas  passam  a  ser  definidas  por  agrupamentos  de  sintomas,  o  que 

 ocasionou  a  supressão  das  histórias  de  vida,  das  narrativas  dos  pacientes,  das  causas  psicológicas  e 

 sociais  que  possivelmente  causaram  algum  sofrimento  psíquico  e/ou  sua  manifestação  em  determinado 

 comportamento”  (Martinhago  &  Caponi,  2019,  p.  79).  Expressando  as  tendências  agnosticistas  o 

 “DSM  III  foi  proclamado  um  manual  a-teórico,  baseado  em  princípios  de  testabilidade  e  verificação  a 

 partir  dos  quais  cada  transtorno  é  identificado  por  critérios  acessíveis  à  observação  e  mensuração 

 empíricos”  (Russo  &  Venâncio,  2006,  p.  465).  A  partir  de  então,  pela  mudança  de  uma  perspectiva 

 psicanalítica,  para  uma  perspectiva  científica  a  teórica,  cai  em  desuso  a  melancolia  para  a  entrada  em 

 cena dos transtornos depressivos. 

 O  termo  “transtorno”  é  a  tradução  de  disorder  ,  isto  é,  aquilo  que  está  fora  de  ordem.  O 
 termo  foi  institucionalizado  após  os  movimentos  da  antipsiquiatria  inglesa  e  da  luta 
 antimanicomial  italiana  questionarem  o  tratamento  dado  ao  sofrimento  humano  como 
 doença  mental.  O  eufemismo  “transtorno”  surge  “como  célula  elementar  do  sofrimento 
 humano.  Desordens  ou  transtornos  mentais  são  síndromes,  ou  seja,  agrupamentos  de 
 signos  patológicos  inconstantes  e  sem  necessariamente  uma  cadeia  causal  operando  entre 
 eles”  (Dunker, 2021, p.58, grifos do autor). 

 Basicamente,  o  DSM  se  dedica  a  estudar,  elencar,  classificar  e  agrupar  os  signos  patológicos 

 presentes  nos  transtornos  mentais.  O  transtorno  depressivo  maior  é  a  condição  clássica  do  citado  grupo 

 de  transtornos  e,  em  geral,  corresponde  ao  que  comumente  chamamos  de  depressão.  Os  critérios 

 estabelecidos  para  o  diagnóstico  do  transtorno  depressivo  maior  são  a  presença,  com  no  mínimo  duas 

 semanas de duração, de: 

 cinco  de  um  total  de  nove  sintomas,  pelo  menos  estando  presentes  um  ou  dois  dos 
 principais  sintomas,  ou  seja,  o  humor  deprimido  e  a  anedonia.  Os  demais  sintomas  são 
 referentes  a  ganho  ou  perda  de  peso,  insônia  ou  hipersonia,  agitação  ou  retardo 
 psicomotor,  fadiga/perda  de  energia,  sentimentos  de  inutilidade/culpa,  baixa 
 concentração e ideação suicida (Batista, 2018, p. 303). 

 O  DSM  é  objeto  de  duras  e  importantes  críticas.  A  sua  quinta  edição:  “causou  protestos  em 

 todo  mundo,  até  mesmo  dos  psiquiatras  das  agências  financiadoras  de  pesquisa  e  de  financiamento  em 

 saúde  mental  pela  ausência  de  marcadores  biológicos  e  pela  operacionalidade  convencional  dos  tipos 

 clínicos  desprovidos  de  conceitos  ou  subsídios  fundamentados  para  os  tratamentos”  (Dunker,  2021,  p. 
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 73).  Se  esperava  que  os  avanços  alcançados  pelas  neurociências  e  pela  genética  fossem  capazes,  por  si 

 só,  de  explicar  a  gênese  das  doenças  mentais,  contudo  tal  expectativa  não  foi  satisfeita.  Essa 

 expectativa  depositada  nas  neurociências,  de  encontrar  subsídios  neuronais  para  o  comportamento 

 humano,  é  um  desdobramento  dos  avanços  no  uso  de  medicamentos  para  controlar  sintomas  e 

 vendidos  por  uma  indústria  farmacêutica  que,  inclusive,  faz  valer  seus  interesses  na  preparação  do 

 DSM-V:  “Surgem  denúncias  de  que  mais  de  70%  dos  formuladores  dos  critérios  diagnósticos  seriam 

 remunerados direta ou indiretamente pela indústria farmacêutica”. (Dunker, 2021, p. 73). 

 Os  sucessos  no  uso  de  drogas  têm  no  ano  de  1972  um  marco  de  virada:  o  laboratório  Eli  Lily 

 sintetizou  os  inibidores  seletivos  da  recaptação  de  serotonina  (ISRS,  ou  SSRI),  mais  conhecidos  como 

 o  cloridrato  de  fluoxetina  (nome  que  abarca  a  paroxetina,  sertralina,  fluvoxamina  e  o  escitalopram).  A 

 medicação  apresenta  um  raio  de  ação  mais  abrangente  de  sintomas,  indo  desde  a  depressão  até  os 

 transtornos  de  ansiedade:  “Diferente  dos  tricíclicos  e  dos  IMAOs  (  I  nibidores  da  Monoamina  Oxidase), 

 cujo  mecanismo  de  ação  permanecia  enigmático,  os  ISRSs  retomaram  a  antiga  hipótese  de  que  áreas 

 cerebrais se relacionam com funções psicológicas” (Dunker, 2021, p. 63). 

 Uma  vez  que  as  neurociências  ofereceram  subsídios  para  o  estudo  e  funcionamento  dos 

 psicotrópicos  e  como  estes  sempre  apresentam  resultados  imediatos  e  observáveis  no  tratamento  de 

 sintomas  do  sofrimento  psíquico,  ganhou  força  a  ideia  de  que  seria  possível  determinar  a  gênese 

 neurológica  dos  estados  depressivos,  da  ansiedade  etc.:  “Percebe-se  que  todas  essas  medicações  têm 

 efeitos  diretos  ou  indiretos  sobre  a  depressão,  sem  que  se  saiba  o  mecanismo  exato  de  ação”  (Coser, 

 2010  apud.  Dunker,  2021,  p.  62).  Contudo,  tal  expectativa  não  se  confirmou  e  revelou  um  dado 

 ocultado  pelo  fetichismo  biologicista:  os  inibidores  seletivos  da  recaptação  de  serotonina  têm  efeitos 

 sobre  os  sintomas  e  não  sobre  as  causas.  “Agora  sabemos  que  a  velocidade  do  carro  depende  de  como 

 se  usam  o  acelerador  e  o  freio,  mas,  ainda  assim,  nos  falta  o  conhecimento  de  como  ligá-lo”  (Dunker, 

 2021, p. 63) 

 O  efeito  genérico  dos  novos  antidepressivos  os  torna  eficazes  não  apenas  para  a 
 depressão,  mas  também  para  transtorno  obsessivo-compulsivo,  transtornos  alimentares  e 
 do  sono  e  para  a  ansiedade.  Com  uma  medicação  que  atacava  um  espectro  cada  vez  mais 
 abrangente  de  sintomas,  inibições  e  angústias,  torna-se  tentador  inverter  o  raciocínio 
 clínico,  que  vai  do  diagnostico  para  o  tratamento  e,  então,  passar  a  lógica  de  que  se  a 
 medicação funciona é isso que o paciente tem (ou deve ter). (Dunker, 2021, p. 58) 
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 Essa  inversão  do  raciocínio  clínico  é  chave  para  críticas  ao  DSM-V.  que  destacam  a  ausência 

 de  marcadores  biológicos  e  o  foco  na  operacionalização  convencional  dos  tipos  clínicos  esvaziados  de 

 conceitos  ou  subsídios  cientificamente  fundamentados  para  orientar  tratamentos.  Prevalece  no  manual 

 a lógica de que se algo funciona, então deve existir uma doença equivalente para curar (Dunker, 2021). 

 Outra  crítica  importante  que  se  dirige  ao  DSM  é  a  patologização  da  vida  cotidiana  desde  o 

 discurso  e  práticas  médicas.  Com  uma  categorização  extremamente  ampla  do  que  é  patológico  cria-se 

 um  modelo  que  limita  aquilo  que  é  “normal”.  É  importante  lembrar  a  capilaridade  do  DSM  como 

 manual  diagnóstico  que  porta  um  discurso  normativo:  “Além  de  ser  usado  por  profissionais  da  área 

 clínica,  o  DSM  visa  a  ser  incorporado  globalmente  em  outras  áreas  de  atuação,  tais  como  a  jurídica, 

 escolar e organizacional” (Resende, Pontes & Calazans, 2015, p. 535). 

 O  DSM-V,  que  prometia  uma  renovação  da  psiquiatria,  consolidando  suas  bases 
 científicas,  fracassou  em  apresentar  marcadores  biológicos  das  doenças  mentais.  Começa 
 a  ficar  clara  a  escalada  sem  precedentes  na  história  da  medicina  envolvendo  a  ampliação 
 do  número  de  categorias  em  psicopatologia.  Na  primeira  versão  de  1952,  eram  106 
 diagnósticos  para  130  páginas  de  manual.  Na  segunda  versão,  de  1968,  182  categorias 
 distribuídas  em  134  páginas.  Elas  cresceram,  no  DSM-III,  de  1980,  iniciado  em  1973,  de 
 nada  menos  que  265  transtornos  mentais  em  494  páginas  para,  no  DSM-IV,  de  1994,  297 
 entidades  em  majestosas  886  páginas.  Ou  seja,  em  vinte  e  seis  anos  operou-se  o  milagre 
 da  descoberta  de  115  novos  transtornos  mentais,  além  do  aumento  de  63%  do  número  de 
 diagnósticos.  Tudo  isso  sem  a  invenção  de  nenhum  método  diagnóstico  novo,  nenhum 
 marcador  biológico,  apenas  a  lógica  de  que,  se  algo  funciona,  deve  existir  uma  doença 
 equivalente a curar. (Dunker, 2021, p. 93) 

 4.2 A produção acadêmica sobre depressão / “estados depressivos” hoje 

   

    4. 2. 1. Procedimentos 

 Para  identificar  como  a  Psicologia  tem  estudado  os  estados  depressivos  foi  realizado  um 

 levantamento  bibliográfico  em  periódicos  científicos  que  estão  em  duas  bases  de  dados  digitais 

 significativas  para  a  difusão  do  conhecimento  produzido  pela  Psicologia  hoje  a:  S  cientific  Eletronic 

 Library  (SciELO) e  Biblioteca Virtual em Saúde  (BVS). 

 O  levantamento  buscou  publicações  de  trabalhos  sobre  o  diagnóstico  de  depressão  e  foi 

 realizado  em  junho  de  2020.  Buscamos  artigos  publicados  entre  2013  e  2020,  pois  2013  foi  o  ano  de 

 publicação  da  quinta  edição  do  Manual  Diagnóstico  e  Estatístico  dos  Transtornos  Mentais  (APA, 
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 2013).  A  atualização  trouxe  modificações  e  incrementos  significativos  em  relação  a  outras  edições, 

 como  a  criação  de  várias  novas  categorias  de  transtorno  depressivo.  Uma  forma  mais  crônica  de 

 depressão,  o  transtorno  depressivo  persistente  (distimia),  pode  ser  diagnosticada  quando  a  perturbação 

 do  humor  continua  por,  pelo  menos,  dois  anos  em  adultos  e  um  ano  em  crianças.  Esse  diagnóstico, 

 novo  no  DSM-5,  inclui  as  categorias  diagnósticas  do  DSM-IV  de  transtorno  depressivo  maior  crônico 

 e  distimia.  Após  cuidadoso  exame  científico  das  evidências,  o  transtorno  disfórico  pré-menstrual  foi 

 deslocado  de  um  apêndice  do  DSM-IV  (“Conjunto  de  Critérios  e  Eixos  Propostos  para  Estudos 

 Adicionais”) para a Seção II do DSM-5. (APA, 2013 p.155) 

 A  atualização  do  manual  significou  uma  ampliação  do  que  pode  ser  classificado  como  sintoma 

 de  estados  depressivos,  aumentando  as  chances  de  diagnóstico.  Dada  a  influência  do  DSM  e  como  em 

 cada  edição  há  classificações  diferenciadas,  optamos  restringir  o  período  aos  anos  que  sucederam  a 

 publicação da edição mais atual do DSM-V. 

 Adotar  como  referência  o  ano  de  publicação  DSM-V  (APA,  2013)  não  é  acreditar  na  acuidade 

 deste  manual.  No  entanto,  reconhecemos  sua  influência  no  campo  das  ideias  e  práticas  psi,  servindo 

 como  referência  marcante  na  discussão  sobre  diagnóstico.  Considerando  os  prazos  limitantes  para  a 

 realização  deste  trabalho,  optou-se  por  evitar  possíveis  controvérsias  que  poderiam  aparecer  em 

 estudos  que  seriam  guiados  por  classificações  muito  distintas  entre  si.  Em  outras  palavras,  como  o 

 manual  ampliou  o  espectro  sintomático  do  adoecimento  na  forma  de  depressão,  hipotetizou-se  que  as 

 mudanças  realizadas  na  quinta  edição  impactam  a  definição  dos  marcos  utilizados  para  definir  o 

 diagnóstico  de  depressão  .  Por  isso,  preferiu-se  excluir  trabalhos  de  anos  anteriores  que  poderiam  criar 

 ambiguidades que dificilmente poderiam ser devidamente tratadas nesta dissertação de mestrado  . 

    4.2.2 Procedimentos no levantamento realizado na base S  cientific Eletronic Library  (Scielo) 

 No  dia  14  de  junho  de  2020  foi  acessado  o  portal  Scielo  (  https://scielo.org/pt/  ).  Usando  os 

 termos  “Psicologia”  e  “Depressão”,  tendo  como  parâmetro  “Todos  os  índices”,  realizou-se  a  “busca  de 

 artigos”  pelo  mecanismo  de  procura  da  página  inicial  do  portal.  Neste  primeiro  levantamento  foram 

 encontradas  513  publicações.  Em  seguida,  inserimos  filtros  para  restringir  a  busca  a  periódicos 

 brasileiros, em português e publicações entre 2013 e 2020. Com isso, restaram 88 publicações. 

 Após  a  leitura  dos  resumos,  foram  retirados  artigos  que  não  focaram  no  diagnóstico  de 

 depressão  na  Psicologia.  Por  exemplo,  descartaram-se  artigos  que  relatam  pesquisas  empíricas  sobre  a 

 depressão  em  um  contexto  ou  com  um  público  específico.  Este  foi  o  caso  do  trabalho  de  Barroso  e 
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 cols.  (2019)  que  relata  resultados  de  pesquisa  sobre  a  depressão  e  suas  relações  com  características 

 pessoais  e  hábitos  de  vida  de  universitários.  A  pesquisa,  ainda  que  aborde  a  depressão,  se  restringe  a 

 apresentar  dados  empíricos  obtidos  pela  utilização  de  um  instrumento  específico  de  avaliação 

 psicológica.  O  que  buscávamos  eram  trabalhos  que  discutiam  de  forma  detida  e  sistemática  sobre  o 

 “diagnóstico”. Ao fim, restaram 13 artigos. 

    4.2.3 Procedimentos no levantamento realizado na  Biblioteca  Virtual em Saúde  (BVS) 

 O  segundo  levantamento  bibliográfico  foi  realizado  na  Biblioteca  Virtual  em  Saúde  (BVS), 

 disponível  no  site:  https://bvsalud.org  .  A  busca  foi  realizada  no  dia  14  de  Junho  de  2020,  utilizando  os 

 termos  “Psicologia”  e  “Depressão”  no  campo  de  busca,  tendo  como  parâmetros  “Títulos,  resumo  e 

 assunto”.  Foram  encontradas  162.770  publicações.  Para  maior  precisão,  incluímos  na  pesquisa  os 

 seguintes  filtros:  artigos  com  texto  completo,  assunto  principal  “depressão”  ou  “transtorno  depressivo” 

 (os  termos  para  delimitação  do  “assunto  principal”  são  oferecidos  pela  própria  plataforma);  e  a 

 restrição do período para trabalhos publicados entre 2013 e 2020. 

 Restaram  267  publicações.  O  passo  seguinte  foi  a  leitura  dos  resumos  guiada  pelos  mesmos 

 critérios  do  primeiro  levantamento:  busca  por  trabalhos  que  enfatizem  o  processo  de  diagnóstico  de 

 depressão  e  descarte  de  trabalhos  que  apenas  relatam  experiências  ou  estudos  empíricos  em  contextos 

 específicos ou com público restrito. Ao final, restaram 25 artigos para nossa análise. 

    4.2.3. Leitura e análise das publicações 

 Os  dois  levantamentos  resultaram  na  seleção  de  38  artigos.  Foi  realizada  a  leitura  do  material 

 encontrado  buscando  agrupar  os  estudos  em  categorias  mutuamente  excludentes  e  formuladas  a  partir 

 da  identificação  de  elementos  comuns.  A  leitura  e  a  análise  de  conteúdo  dos  artigos  orientaram  a 

 formulação  de  três  categorias  gerais  definidas  pela  presença  de  concepções  e/ou  procedimentos 

 comuns. 

 Primeiro,  criamos  duas  categorias  que  serviram  para  diferenciar  estudos  que  diagnosticam  a 

 depressão  sob  os  marcos  da  postura  “patologicista”  de  estudos  que  debateram  o  diagnóstico  da 

 depressão  fazendo,  de  alguma  maneira,  uma  articulação  com  a  “totalidade  social”.  A  categoria 

 “Postura  Patologicista”  agrupou  20  artigos,  a  categoria  “Postura  Totalizante”  agrupou  06  artigos  e  a 
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 categoria  “Escalas  e  Testes”  agrupou  12  artigos.  O  quadro  abaixo  expõe  as  publicações  distribuídas  em 

 cada categoria. A seguir, passamos para a exposição do conteúdo dos artigos de cada categoria. 

 Quadro 1: Categorização de publicações encontradas 

 Categorias  Artigos 
 Postura Patologicista 

 A.  C.  Coimbra  (2014),  Pereira  (2015),  Ibanez  et  al  (2014),  Huttel 
 et  al  (2011),  Bayma  et  al  (2016)  Pinheiro  et  al  (2010),  Medeiros  e 
 Sougey  (2010),  Santiago  &  Holanda,  (2013),  Bloc,  et  al.  (2015), 
 Ferreira  &  Antúnez  (2014),  Schmidt,  (2013),  Zétola;  d’Escragnolle 
 &  Calazans,  (2014),  Souza  &  Moreira,  (2018)a,  Costa,  & 
 Medeiros,(2015),  Souza  &  Moreira,  (2018)b,  Feitosa  (2014),  Paiva 
 (2018),  Ferreira  &  Tourinho,  (2013),  D’Incao  &  Gastaud,  (2015), 
 Mendes, Viana, & Bara, (2014) e Bastos & Trentini, (2013). 

 Escalas e Testes 
 Zanon  et  al  (2018),  Ely  et  al  (2014),  Batista  (2018),  Coimbra 
 (2014),  Bighetti  et  al  (2014),  Rueda  et  al  (2014),  Guilland,  Cruz  & 
 Kaszubowski  (2018),  Baptista,  &  Borges,  (2016),  Barroso, 
 Baptista  Nunes,  &  Zanon,  (2018),  Souza,  &  Baptista  & 
 Alves,(2015) e Nunes, Monteiro & Lopes, (2014). 

 Postura totalizante 
 Moreira  et  al  (2013),  Christaki  e  Batista  (2014),  Rubin,  &  Roso, 
 (2017),  França  Neto,  (2014),  Machado  &  Ferreira,  (2014)  e 
 Oliveira, Goulart & Rey, (2017). 

 Postura “Patologicista” 

 Os  artigos  que  adotam  a  “Postura  Patologicista”  são  aqueles  que  reproduzem  as  tendências 

 expressas  pela  decadência  ideológica.  Mais  especificamente  o  “Patologicismo”  é  uma  alusão  que 

 fazemos  aqui  ao  “Politicismo”,  análise  cunhada  por  J.  Chasin  como  crítica  ao  debate  político  no 

 período  de  redemocratização  brasileira.  Enquanto  o  segundo  refere-se  ao  desmembramento  do 

 complexo  de  especificidades,  de  que  se  faz  e  refaz  permanentemente  o  todo  social,  diluindo  cada  uma 

 das  “partes”  a  esfera  da  política.  A  primeira  refere-se  ao  desmembramento  do  complexo  de 

 especificidades,  de  que  se  faz  e  refaz  permanentemente  o  todo  que  compõem  os  sujeitos,  diluindo  cada 

 uma  das  “partes”  à  esfera  da  subjetividade.  Estão  presentes  aqui  artigos  em  que  majoritariamente 

 podemos  perceber  uma  postura  próxima  àquela  descrita  como  irracionalista.  A  subjetividade  aparece 

 desconectada  da  totalidade,  como  um  dos  efeitos  dessa  perspectiva  está  a  abordagem  dos  estados 
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 depressivos  como  abstrações.  Os  artigos  também  não  apresentam  uma  discussão  crítica  acerca  da 

 psicopatologia  dos  estados  depressivos.  Por  mais  que  muitos  apresentem  dados  estatísticos  alarmantes 

 sobre a incidência de estados depressivos no mundo, não tentam explicar porque a incidência cresceu. 

 Outra  característica  comum  é  a  inexistência  de  qualquer  elaboração  sobre  a  etiologia  dos 

 “estados  depressivos”  que  assuma  o  desafio  de  incorporar  a  relação  entre  aqueles  e  as  condições 

 materiais  de  vida  no  capitalismo.  Essa  ausência  de  uma  teorização  consequente  que  articule 

 determinações  histórico-sociais  e  fenômenos  ou  processos  psicológicos  é  acobertada  por  afirmações 

 gerais  e  superficiais  reconhecendo  os  determinantes  políticos  e  sociais.  Porém,  após  o  reconhecimento 

 protocolar,  não  aparecem  quaisquer  formulações  ou  conceitos  para  além  de  concepções  psicologistas, 

 individualistas e/ou biologicistas. 

 Por  exemplo,  há  trabalhos  que  citam  a  importância  de  “fatores”  culturais  ou  que  afirmam  que 

 condições  socioeconômicas  desfavoráveis  aumentam  a  vulnerabilidade  diante  da  incidência  de 

 depressão.  Mas  é  só  isso,  logo  a  discussão  etiológica  se  serve  apenas  de  abstrações  biologicistas 

 (alteração  de  neurotransmissores,  hereditariedade,  disfunção  cerebral),  e  psicologistas  (traços  de 

 personalidade,  distorções  de  pensamento  e  crenças  narcísicas).  Tudo  isso  ficará  visível  com  a 

 exposição  sistemática  do  conteúdo  dos  artigos  apresentados  a  seguir.  O  trabalho  de  Pereira  (2015) 

 aponta  a  importância  do  sofrimento  humano  na  forma  de  depressão  na  contemporaneidade,  contudo 

 faz  uma  ressalva:  apesar  de  diferentes  profissionais  concordarem  sobre  a  centralidade  da  depressão  na 

 atualidade,  há  discordâncias  entre  psiquiatras,  psicólogos  e  psicanalistas  sobre  as  causas.  O  artigo 

 apresenta  uma  síntese  sobre  a  causalidade  do  sofrimento  humano  na  forma  de  depressão.  Para  tanto,  é 

 feita  uma  discussão  sobre  as  transformações  socioculturais  que  fundam  a  “modernidade”  e  a 

 “pós-modernidade”,  assim  como  destaca  características  típicas  da  sociabilidade  contemporânea  que 

 estão  ligadas  ao  caráter  epidêmico  da  depressão  como  forma  de  adoecimento  psíquico.  A  autora 

 afirma: 

 As  crescentes  depressões  diferenciam-se  daquelas  descritas  pela  psiquiatria  até  a  metade 
 do  século  vinte  e  na  tradição  psicanalítica.  Ao  lado  das  depressões  agudas  e  da 
 melancolia  destaca-se  uma  forma  de  depressão  branda,  cujo  humor  com  características 
 distímicas  tende  a  dotar  todos  os  aspectos  da  vida  de  um  tom  empobrecido  e  de 
 desesperança,  além  de  ser  menos  flutuante  do  que  nas  depressões  profundas.  Apesar  de 
 serem  mais  leves  do  ponto  de  vista  do  comprometimento  dos  vínculos,  do  embotamento 
 afetivo  e  da  realização  de  tarefas,  esses  estados  depressivos  são  fortemente  marcados 
 pelo  empobrecimento  das  narrativas  pessoais,  pelo  sentimento  de  vazio,  de  cansaço,  pela 
 desvalorização  da  representação  de  si  e  por  uma  relação  de  opacidade  com  o  mundo. 
 (Pereira, 2015 p.20) 
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 Para  explicar  o  surgimento  da  epidemia  de  depressão,  a  autora  recorre  ao  processo  histórico 

 que,  segundo  sua  concepção,  funda  o  mundo  contemporâneo  pós-moderno.  A  análise  inicia  destacando 

 mudanças  socioculturais  ocasionadas  pelas  revoluções  burguesas  que  derrubaram  regimes  políticos 

 absolutistas  e  as  bases  da  sociedade  estamental  feudal.  As  mudanças  se  expressaram  em  três  polos  de 

 ideias:  liberalismo,  romantismo  e  regime  disciplinar.  “Ao  polo  do  liberalismo  pertencem  os  valores  e 

 práticas  do  individualismo”  (  Pereira,  2015  p.21).  Ao  polo  do  romantismo  temos  “a  formação  de 

 instâncias  críticas  baseadas  na  interioridade  e  na  espontaneidade  dos  sentimentos”  (  Pereira,  2015  p.21), 

 fazendo  uma  contraposição  à  etiqueta  pregada  pelas  sociedades  de  corte.  O  polo  do  regime  disciplinar 

 trata  de  “uma  ordem  que  cresce  em  detrimento  do  poder  absolutista  e  em  substituição  ao  poder 

 sacralizado,  exercendo-se  através  de  tecnologias  de  poder  que  imputam  às  instituições  as  tarefas  de 

 manipular, controlar, vigiar e punir”  (  Pereira, 2015  p.23). 

 Os  polos  de  ideias  são  as  bases  da  “identidade  moderna”.  Esta  é  determinada  pela  realização 

 individual,  pela  ação  livre  “compreendida  como  auto-engendramento  e  autonomia,  implicava  tanto  a 

 busca  de  uma  personalidade  singularizada  –  tornar-se  o  que  verdadeiramente  se  é  –  quanto  o  abandono 

 das  identidades  convencionais  e  a  contestação  de  papéis  e  máscaras  sociais”  (  Pereira,  2015  p.23).  O 

 homem  moderno  está  em  uma  constante  busca  de  seu  “Eu  verdadeiro”,  do  entendimento  de  sua 

 singularidade  e  “foi  aos  poucos  destituindo  as  instituições  doadoras  de  identidades  como  o  Estado,  a 

 Família,  o  Trabalho  e  a  Religião  de  seu  poder  normativo”  (  Pereira,  2015,  p.  25).  Esse  colapso  das 

 instituições  doadoras  de  identidades  expressa  a  “destradicionalização”  do  mundo,  processo  que  leva  os 

 sujeitos  a  encontrarem  dentro  de  si  um  lugar  seguro  para  se  ancorar.  Esse  movimento  criaria  sujeitos: 

 “Intimistas  e  autocentrados,  mas  também  inseguros,  intolerantes  e  ansiosos  nas  relações,  incertos  de 

 como  deveriam  se  relacionar  consigo  e  com  os  outros,  o  homem  do  século  vinte  vive  a  pressão  de  ter 

 que  decidir  o  que  ser  e  como  ser  a  todo  instante”  (  Pereira,  2015  p.  26).  A  autora  argumenta  que  essa 

 liberdade de decisão tem uma tonalidade opressiva e prepara a condição contemporânea/pós-moderna: 

 As  análises  sobre  a  contemporaneidade  baseiam-se  em  dois  principais  eixos  de  mudanças 
 por  que  passa  o  homem  desde  o  início  do  século  vinte:  por  um  lado,  o  declínio  de 
 referências  coletivos  que  tinham  a  função  de  assegurar  a  estabilidade  das  identidades  e, 
 por  outro,  a  imposição  de  ideais,  que  dão  aos  indivíduos  o  sentimento  de  que  estão 
 sempre aquém do que deveriam (Pereira, 2015, p.27). 
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 Na  pós-modernidade,  a  construção  de  valores,  visões  de  mundo  e  possibilidades  de 

 identificação  está  fragmentada.  A  construção  da  subjetividade  produz  a  autogestão  dos  sujeitos.  Estes 

 devem  vigiar-se  e  controlar-se  o  tempo  todo.  “Ao  contrário  da  busca  do  ‘verdadeiro  eu’  alimentada 

 pela  moral  sentimental  burguesa,  os  sujeitos  contemporâneos  não  aspiram  à  unidade,  mas  à  pluralidade 

 de  eus”.  (Pereira,  2015  p.31).  A  pluralidade  de  eus  é  responsabilidade  de  cada  um,  pois  a  autogestão 

 possibilita  fazer  a  melhor  escolha.  Assim,  aparecem  ideais  inalcançáveis  que  suscitam  sentimentos  de 

 insuficiência  típicos  da  depressão.  Em  outras  palavras:  “a  depressão  crescente  é  a  expressão  do 

 descompasso  entre  uma  liberdade  cada  vez  mais  ampla,  um  horizonte  de  satisfação  cada  vez  mais 

 aberto, e a vida cada vez mais vazia de satisfação” (Bezerra 2003 apud Pereira, 2015 p.33). 

 As  depressões  distímicas  evidenciam  a  busca  imperativa  da  felicidade  como  valor 
 fundamental  para  o  reconhecimento  do  sujeito,  em  seus  laços  sociais.  Inserido  em  uma 
 cultura  onde  a  alegria,  o  desprendimento  e  a  eficiência  são  requisitos  obrigatórios  para  a 
 formação  das  identidades,  o  sujeito  contemporâneo  vive  a  permanente  ansiedade  de  ter 
 sua estabilidade e aceitação colocadas em risco. (Pereira, 2015 p.39) 

 Afirmar  que  os  sujeitos  contemporâneos  sofrem  por  “excesso  de  liberdade”  criado  pelas 

 diversas  possibilidades  ou  opções  de  eus  é  uma  abstração  completa  da  realidade  material.  Inverte 

 totalmente  uma  obviedade  ontológica:  “Não  é  a  consciência  que  determina  a  vida,  mas  a  vida  que 

 determina  a  consciência”  (Marx  &  Engels,  2007  p.94).  É  muito  difícil  sustentar  que  os  sujeitos  dentro 

 da  ordem  capitalista  com  seus  recortes  de  gênero,  raça  e  classe  enfrentam  as  mesmas  exigências, 

 possibilidades  de  escolha  e  liberdades  que  são  definidas  por  universais  abstratos  como  “identidade 

 moderna” ou “excesso de liberdade”. 

 Esse  tipo  de  análise,  por  mais  que  se  apresente  como  reflexão  histórica  e  social,  é  irracionalista 

 e  ocultam  o  procedimento  de  evasão  das  contradições  sociais  enquanto  individualiza  a  problemática  do 

 adoecimento  psíquico  na  forma  de  depressão.  “O  modelo  de  subjetividade  que  começa  a  se  constituir  a 

 partir  da  privatização  das  funções  normativas  e  da  autogestão  fez  aparecer  um  indivíduo  informado  e 

 responsabilizado.  O  que  começou  como  um  processo  de  liberdade  positiva  configura-se,  hoje,  como 

 causa  de  ansiedade  e  opressão”  (Pereira,  2015  p.32).  Esse  indivíduo  informado  e  responsabilizado  tem 

 como  marca  a  insuficiência  e  a  vergonha,  por  não  conseguir  atingir  os  novos  ideais  da  cultura.  “A 

 definição  de  Ehrenberg  de  ‘indivíduo  insuficiente’  envolve  múltiplos  aspectos,  mas  é  baseada  na  ideia 

 de  que  a  ‘era  da  possibilidade  ilimitada’  alargou  desmesuradamente  a  responsabilidade  individual, 
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 favorecendo  o  sentimento  de  impotência  dos  sujeitos  contemporâneos”  (Warderley,  2000  apud  Pereira, 

 2015 p.33). 

 A  autora  não  questiona  e  não  explica  de  onde  chegam  os  novos  ideais  culturais  ou  a 19

 imperativa  busca  de  felicidade  e  de  desempenho.  A  análise  é  centrada  em  sentimentos  e  sensações  de 

 inadequação  dos  sujeitos.  O  que  o  trabalho  realiza  é,  no  máximo,  uma  descrição  de  consequências  para 

 o  indivíduo  das  mudanças  culturais.  A  cultura  é  tomada  de  forma  abstrata,  se  movimenta  independente 

 das  ações  de  sujeitos  que  vão  passivamente  se  adaptando..  O  trabalho  de  Ibanez,  Mercedes,  Vedana,  e 

 Miasso  (2014)  analisa  dados  de  entrevistas  com  usuários  de  um  Núcleo  de  Saúde  Mental  (NSM)  do 

 Sistema  Público  de  Saúde  no  interior  de  São  Paulo.  São  usuários  diagnosticados  com  depressão 

 unipolar.  Os  autores  buscam  identificar  os  percalços  vivenciados  por  um  sujeito  que  inicia  um 

 acompanhamento/tratamento  medicamentoso  para  o  adoecimento  psíquico  na  forma  de  depressão. 

 Segundo  informações  levantadas  pelos  responsáveis  pelo  estudo:  “a  maior  parte  dos  pacientes  que 

 recebe  prescrição  de  antidepressivos  interrompe  prematuramente  o  tratamento  ou  o  conduz  de  forma 

 inconsistente” (Ibanez et al, 2014 p. 557)  . O  artigo  traz outras conclusões muito importantes: 

 Ao  falar  sobre  as  dificuldades  enfrentadas  no  seguimento  da  terapêutica  medicamentosa, 
 os  participantes  do  estudo  apontaram  as  seguintes  questões:  o  impacto  dos  sintomas  da 
 depressão  sobre  a  capacidade  para  o  autocuidado,  a  insatisfação  com  os  efeitos  da 
 farmacoterapia,  a  vulnerabilidade  do  paciente  e  necessidade  de  apoio  (que  nem  sempre  e 
 disponibilizado),  a  polifarmacoterapia  e  a  falta  de  conhecimento  sobre  o  transtorno  e  o 
 tratamento (Ibanez et al, 2014, p. 561). 

 O  que  mais  chama  atenção  é  a  falta  de  conhecimentos  dos  entrevistados  sobre  o  adoecimento 

 psíquico  na  forma  de  depressão  e  o  seu  tratamento.  A  maioria  dos  pacientes  entrevistados  não  conhecia 

 os  efeitos  terapêuticos  e  colaterais  ou  os  cuidados  relacionados  ao  uso  de  fármacos.  Esse  traço 

 demonstra  como  a  medicalização  da  vida  tem  promovido  o  uso  indiscriminado  de  medicação, 20

 enquanto  solução  simples  e  simplista  para  problemas  complexos,  desconsiderando  vivências, 

 sofrimentos,  contradições,  violências  e  a  complexidade  do  sofrimento  psíquico.  Há  apenas  um 

 tratamento, guiado por suposições individualistas e biologistas. 

 20  O  processo  de  medicalização  social  pode  ser  visto  como  a  expansão  progressiva  do  campo  de  intervenção  da  biomedicina 
 por  meio  da  redefinição  de  experiências  e  comportamentos  humanos  como  se  fossem  problemas  médicos  (Tesser,  2006). 
 Ver:  Tesser,  Charles  Dalcanale.  (2006).  Medicalização  social  (I):  o  excessivo  sucesso  do  epistemicídio  moderno  na  saúde. 
 Interface – Comunicação, Saúde, Educação  ,  10  (19), 61-76. 

 19  Lembrando  a  provocação  de  Reich:  “Os  interesses  econômicos  (o  burguês  diria  interesses  culturais)”  REICH,  W. 
 Materialismo dialético e psicanálise. 3. ed. Tradução de Joaquim José Moura Ramos. Lisboa: Presença, 1977. 
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 O  trabalho  de  Huttel  et  al  (2011)  buscou  identificar  como  alguns  ramos  teóricos  da  psicologia 

 (Psicanálise,  Existencialismo  fenomenológico  e  Comportamentalismo)  conceituam  a  depressão  e  se 

 suas  formulações  teóricas  também  apresentam  alguma  elaboração  sobre  depressão  infantil.  O  texto 

 também  descreve  as  principais  características  da  depressão  infantil  ressaltando  fatores  de  risco, 

 comorbidades  e  processo  de  diagnóstico.  O  estudo  foi  realizado  em  duas  etapas:  primeiro,  realizou  um 

 levantamento  bibliográfico  sobre  o  histórico  da  depressão,  conceituações  etc.;  em  seguida,  realizou 

 uma  pesquisa  qualitativa,  entrevistando  20  psicólogos,  para  averiguar  se  haveria  concordância  ou  não 

 entre  as  respostas  dadas  por  profissionais  e  a  produção  científica  levantada  na  etapa  anterior.  Para 

 definir  o  que  são  os  estados  depressivos,  o  artigo  recorre  à  descrição  da  depressão  como 

 “biopsicossocial”: 

 Da  perspectiva  biológica,  essa  patologia  é  encarada  como  uma  provável  disfunção  dos 
 neurotransmissores  graças  à  herança  genética,  à  anormalidade  e/ou  a  falhas  em  áreas 
 cerebrais  específicas.  Do  ponto  de  vista  psicológico,  a  depressão  pode  estar  associada  a 
 alguns  aspectos  comprometidos  da  personalidade,  ausência  de  autoconfiança  e  baixa 
 autoestima.  Do  ponto  de  vista  social,  pode  ser  postulada  como  uma  inadaptação  ou 
 pedido  de  socorro,  podendo  ser  consequência  de  aspectos  culturais,  familiares  ou 
 escolares. (Huttel et al, 2011 p. 13) 

 Ao  apresentarem  como  a  Psicanálise  teoriza  sobre  os  estados  depressivos,  os  autores  concluem 

 que  ela  trabalha  olhando  para  a  falta,  a  perda  do  objeto,  a  estruturação  do  sujeito  de  forma  que  o  luto 

 passa  a  ocupar  um  lugar  central  e  como  se  correlaciona  os  sintomas  depressivos  e  a  melancolia  (Huttel 

 et  al,  2011).  Em  seguida,  descrevem  definições  do  Existencialismo  fenomenológico  e  identificam 

 conclusões  muito  próximas  daquelas  formuladas  por  Pereira  (2015),  isto  é,  remetem  à  existência  de 

 uma opressora liberdade como raiz da depressão. Assim: 

 decisões  importantes  que  afetam  a  vida  futura  da  pessoa  raramente  são  tomadas  sem 
 alguma  forma  de  depressão  mental,  e  é  um  lugar  comum  da  crítica  social  contemporânea 
 afirmar  que  o  homem  moderno  procura  por  todos  os  meios  fugir  a  essa  forma  de  tensão, 
 delegando  aos  outros  a  responsabilidade  por  sua  tomada  de  decisão,  é  a  angustia  da 
 liberdade, um sentimento gerado pelo ato inevitável da escolha (Huttel et al, 2011, p. 18). 

 Finalmente,  o  trabalho  apresentar  ideias  da  perspectiva  comportamental  destacando  o 

 predomínio  da  investigação  sobre  “as  relações  funcionais  entre  os  estímulos  do  ambiente  e  as  respostas 

 das  pessoas,  sendo  a  depressão  fruto  da  redução  na  taxa  de  respostas  contingentes  ao  reforçamento 
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 positivo”  (Abreu,  2006  apud  Huttel  et  al,  2011  p.  18).  Por  meio  de  uma  citação  de  um  trabalho 

 fundamentado  na  perspectiva  comportamental,  destacam  como  a  perspectiva  comportamental  oferece 

 considerações sociais: 

 As  pessoas  que  vivem  em  condições  socioeconômicas  desfavoráveis  são  mais  propensas 
 a  desenvolver  patologias  físicas  e  mentais.  Habitualmente  nessas  famílias  de  baixa  renda, 
 a  figura  masculina  ocupa  lugar  secundário,  o  desemprego  é  elevado,  há  uniões 
 transitórias  entre  os  casais,  e  o  alcoolismo  e  a  violência  se  encontram  presentes.  Ainda, 
 segundo  o  mesmo  autor,  as  crianças  nesse  contexto  sofrem  consequências  diretas  dessa 
 desestruturação,  uma  vez  que  não  têm  assegurada  a  condição  básica  necessária  para  um 
 bom desenvolvimento (Calderano e Carvalho, 2005 apud Huttel et al, 2011 p. 18). 

 As  “condições  socioeconômicas  desfavoráveis”  não  problematizam  as  contradições  do 

 capitalismo  que  resultam  da  concentração  de  riqueza  e  da  exploração  da  classe  trabalhadora.  São 

 condições tão naturalizadas como a herança genética. 

 Na  segunda  etapa,  após  analisar  os  dados  do  estudo  qualitativo  com  psicólogos,  os  autores 

 concluem:  “A  congruência  entre  os  dados  trazidos  pelos  profissionais  de  psicologia  entrevistados  e  o 

 referencial  teórico  levantado  neste  artigo  sobre  a  depressão  infantil  também  só  pode  ser  compreendida 

 ao  considerar  cada  posicionamento  a  partir  do  ponto  de  vista  teórico  que  cada  profissional  possui” 

 (Huttel  et  al,  2011  p.  21).  Ou  seja,  cada  ramo  teórico  produz  seu  conhecimento  e  cria  um  processo 

 próprio  de  trabalho.  Apesar  de  no  início  do  artigo  os  autores  mencionarem  os  dados  estatísticos  da 

 OMS  que  denunciam  a  epidemia  dos  estados  depressivos,  o  trabalho  também  não  questiona  sobre  as 21

 causas estruturais do crescimento alarmante no número de diagnósticos. 

 A  pretensa  perspectiva  biopsicossocial,  da  forma  como  foi  adotada  no  trabalho,  acaba  por 

 oferecer  uma  etiologia  da  depressão  que  não  vai  além  da  identificação  de  variáveis  “biológicas”, 

 “psicológicas”  e  “sociais”  observáveis.  Bayma,  Martins  e  Pereira  (2016)  apresentam  uma  investigação 

 sobre  a  depressão  infantil  no  campo  psicanalítico,  em  especial  os  conceitos  de  sintoma,  inibição, 

 latência  e  desenvolvimento  humano.  Segundo  as  autoras:  “A  discussão  proposta  parte  de  uma 22

 preocupação  com  a  questão  do  diagnóstico  e  de  sua  implicação  nos  modos  como  a  criança  tem  sido 

 tratada  em  nossa  cultura”  (Bayma  et  al,  2016  p.  11).  Porém,  não  há  uma  análise  ou  mesmo  descrição 

 22  A  latência  se  inicia  com  o  declínio  do  complexo  de  Édipo,  tratando-se  de  uma  renúncia  na  qual  se  percebe  uma 
 diminuição  das  atividades  sexuais  no  que  tange  às  relações  objetais  e  dos  sentimentos  (Laplanche  &  Pontalis,  1985  apud 
 Bayma, Martins & Pereira, 2016). 

 21  A  depressão  apresenta-se  hoje  como  o  mal  da  virada  do  século  e  que,  segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  em  2020 
 será a segunda moléstia que mais roubará tempo de vida útil da população. (Huttel et al, 2011 p. 12) 
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 sobre  que  cultura  causa  estados  depressivos.  Há  uma  importante  discussão  teórica,  mas  se  limita  a 

 apresentar  os  efeitos  de  uma  “cultura”  universal  e  abstrata  que  causa  estados  depressivos  em  crianças. 

 Não  se  identifica  o  modo  de  produção  capitalista,  as  relações  de  produção  pautadas  pela  exploração,  os 

 discursos  meritocráticos  e  ideais  inalcançáveis  de  família  da  ideologia  dominante  etc.  O  trabalho  de 

 Pinheiro,  Quintella  e  Verztman  (2010)  preocupa-se  em  delimitar,  desde  o  referencial  psicanalítico,  o 

 que  é  depressão,  luto  e  melancolia.  Segundo  os  autores,  "a  depressão  configura-se  como  um  estado  que 

 pode  se  manifestar  em  várias  organizações  psíquicas.  Neste  traçado  teórico,  damos  destaque  a  um  tipo 

 específico  de  depressão  que  se  manifesta  cada  vez  mais  nos  dias  de  hoje  e  que  está  próxima  do  campo 

 da  neurose.”  (Pinheiro  et  al,  2010  p.  155).  Sendo  assim,  buscam  avaliar  os  estados  depressivos  como 

 sintomas contemporâneos que resultam da “crença narcísica” constitutiva dos sujeitos na atualidade. 

 A  noção  de  crença  narcísica  é  aqui  postulada  para  descrever  determinadas  formas  de  o 
 sujeito  situar-se  perante  a  perda.  Ela  revela  um  tipo  de  organização  narcísica  que  toma 
 como  referência  o  sentido  de  onipotência  do  eu  conflagrado  pelo  investimento  do  outro 
 parental na constituição do sujeito. (Pinheiro et al, 2010 p. 153) 

 Em  linhas  gerais,  crenças  narcísicas  são  efeitos  de  uma  idealização  de  onipotência  dos  sujeitos. 

 Crença  que  tem  raiz  na  formação  do  sujeito  resultante  da  ação  do  outro  parental  que  imprime  sobre  a 

 criança  seus  próprios  anseios  narcísicos  perdidos.  Sendo  assim,  torna-se  impossível  para  os  sujeitos 

 elaborarem  seus  sentimentos  de  perda,  finitude  ou  instabilidade  e  sua  capacidade  de  ação  fica 

 impedida. Abre-se, assim, espaço para a instalação dos estados depressivos. 

 A  depressão  revela  que  o  sujeito,  predominantemente  referenciado  nas  vicissitudes  de 
 sua  crença  narcísica,  desfalece  num  sofrimento,  marcado  pela  dificuldade  de  elaborar  sua 
 própria  condição  transitória.  Essas  depressões,  referenciadas  num  apelo  narcísico  ideal, 
 acirram-se  na  contemporaneidade  como  forma  peculiar  de  defesa  perante  a  perda  e  o 
 desejo. (Pinheiro et al, 2010 p. 155) 

 Toda  problemática  dos  estados  depressivos  encontra-se  na  adesão  a  crenças  narcísicas,  isto  é, 

 os  sujeitos  criam  ideais  absolutos  e,  ao  não  conseguirem  abrir  mão  deles,  vivem  um  sofrimento 

 específico  que  tem  relação  com  uma  imagem  perdida  do  Eu.  Trata-se  de  imagem  perdida,  porque  ela 

 encontra-se  realizada  apenas  no  passado,  no  investimento  parental.  O  sujeito  fica  colado  no  passado  e 

 se  estagna.  “O  tempo  desses  pacientes  é  o  puro  tempo  presente.  É  o  tempo  do  imediato,  do  instantâneo, 

 da  pressa,  da  satisfação  absoluta  e,  portanto,  da  crença  narcísica”  (Pinheiro  et  al,  2010,  p.  163).  Nessa 
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 perspectiva,  os  autores  fazem  uma  importante  constatação  sobre  os  estados  depressivos  na  atualidade  e 

 a lida com tempo: 

 Hoje,  a  negação  do  tempo  da  espera  e  da  ação  se  acirra  numa  cultura  em  que  a  norma  é 
 agir.  Agir  no  sentido  de  uma  performance  muitas  vezes  inalcançável  por  ser  imediata  em 
 sua  própria  exigência.  Esta  norma  da  ação,  no  mundo  contemporâneo,  exige  do  sujeito 
 uma  eficácia  individual  imediata  que  confira  o  status  de  sua  posição  socioeconômica. 
 (Pinheiro et al, 2010, p. 164, grifos do autor) 

 É  significativo  que  os  autores  esbarram  em  discursos,  ideais  e  imperativos  do  capitalismo 

 neoliberal  (por  exemplo:  individualismo,  meritocracia,  autorrealização).  Mas  o  trabalho  não  apreende  a 

 articulação  daqueles  com  o  capitalismo  neoliberal.  Assim,  os  imperativos  alienantes  do  capital  são 

 tematizados  como  meras  abstrações,  o  que  autoriza  afirmarem:  “A  depressão  aqui  descrita  revela 

 especificamente  que,  por  razões  ainda  pouco  conhecidas  em  âmbito  teórico,  as  questões  que  envolvem 

 o  mundo  contemporâneo  parecem  empurrar  a  neurose  para  dimensões  narcísicas  de  maneira  muito 

 mais acentuada do que se faz notar a partir do drama edipiano”  (Pinheiro et al, 2010, p. 165). 

 A  resposta  para  o  empurrão  da  neurose  para  dimensões  narcísicas  só  pode  ser  encontrada  na 

 realidade  material  e  nas  relações  sociais  de  produção,  mas  os  autores  são  incapazes  de  enxergá-las.  Por 

 isso,  entendemos  que  aqui  há  uma  etiologia  indeterminada  para  os  estados  depressivos:  o  trabalho 

 apenas  contorna,  mas  não  apreende  e  critica  como  as  contradições  colocadas  pela  realidade  material  do 

 capitalismo  constituem  os  estados  depressivos.  Da  maneira  como  foram  apresentadas,  as  crenças 

 narcísicas  que  fundam  os  estados  depressivos  parecem  ter  gênese  espontânea,  sem  ligação  com  o 

 contexto  histórico-social.  Uma  pergunta  crucial  não  é  tocada:  será  que  a  exacerbação  narcísica  não  está 

 ligada  com  os  nexos  alienantes  do  capitalismo  que  tem  no  individualismo  uma  de  suas  molas 

 propulsoras? 

 Medeiros  e  Sougey  (2010)  apresentam  resultados  de  uma  pesquisa  que  estudou  a  depressão  a 

 partir  do  cognitivismo.  Nesta  perspectiva,  reduzem  os  estados  depressivos  às  distorções  de 

 pensamento:  “humor  e  comportamentos  negativos  seriam  usualmente  resultados  de  pensamentos  e 

 crenças  distorcidas,  interferindo  tanto  no  surgimento  quanto  na  manutenção  da  depressão”  (Medeiros  e 

 Sougey,  2010,  p.  29).  As  distorções  no  pensamento  são  processos  cognitivos.  Neste  sentido,  as 

 distorções  de  pensamento  exigem  “  alterações  não  delirantes  da  interpretação  e  atribuição  de 

 significados  às  vivências  e  aos  fenômenos  da  existência”  (Medeiros  e  Sougey,  2010  p.  29).  Em  outras 
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 palavras,  os  estados  depressivos  são  uma  falha  ou  equívoco  dos  sujeitos  na  sua  interpretação  do  mundo 

 e de si mesmos. 

 Quanto  a  pesquisa  realizada  em  João  Pessoa  (PB)  com  75  usuários  regularmente  atendidos  no 

 Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS),  no  Ambulatório  de  Psiquiatria  do  Hospital  Psiquiátrico 

 Juliano  Moreira  e  no  Ambulatório  de  Psiquiatria  do  Centro  Atenção  Básica  em  Saúde  (CAIS)  de  Cruz 

 das  Almas.  As  principais  distorções  de  pensamento  encontradas  foram:  ideias  de  culpa,  ideias  suicidas, 

 pensamentos  de  morte,  pensamentos  de  autodepreciação,  pensamentos  de  autocompaixão,  desejo  de 

 morte,  ideias  de  fracasso,  hipocondria  e  desesperança.  O  estudo  não  inspira  qualquer  dúvida  sobre  as 

 causas  das  distorções  do  pensamento.  Os  autores  apresentam  os  números  de  prevalência  dos  estados 

 depressivos  pelo  mundo  e,  mesmo  assim,  não  se  perguntam  porque  tantas  pessoas  apresentam  esses 

 sintomas cognitivos. 

 Os  trabalhos  de  Santiago  e  Holanda  (2013)  e  Bloc,  Melo,  Leite  e  Moreira  (2015)  focam  a 

 depressão  desde  a  perspectiva  da  psicopatologia  fenomenológica.  Afirmam  a  relevância  dos  estudos 

 sobre estados depressivos e apontam os crescentes números de diagnósticos globalmente. 

 Santiago  e  Holanda  (2013)  realizaram  um  levantamento  de  artigos  que  abordam  os  estados 

 depressivos  desde  a  perspectiva  fenomenológico-existencial.  Após  buscas  em  bases  digitais  e  a 

 aplicação  de  critérios  de  seleção  selecionaram  21  artigos,  cuja  leitura  e  análise  resultou  na  classificação 

 dos  trabalhos  “em  três  agrupamentos:  a)  Estudos  Empíricos  (dez  artigos);  b)  Estudos  Teóricos  (dez 

 artigos);  e,  c)  Estudos  Epidemiológicos  (apenas  um  artigo)”.  (Santiago  &  Holanda,  2013,  p.41,  grifos 

 dos autores). 

 Os  estudos  empíricos  são  aqueles  que  buscam  fornecer  compreensão,  acréscimo  ou 
 modificação  em  determinado  tema,  utilizando  dados  coletados  a  partir  de  fontes  diretas 
 (pessoas)  que  vivenciam  ou  têm  conhecimento  sobre  tal  tema.  Já  os  estudos  teóricos  têm 
 como  objetivo  conhecer  ou  proporcionar  um  espaço  para  discussão  de  uma  temática  ou 
 questão,  sem  utilizar  de  pesquisa  de  campo,  fundamentalmente  a  partir  de  uma  reflexão 
 com  respeito  a  aspectos  gerais  ou  específicos  de  determinada  teoria.  Os  estudos 
 epidemiológicos,  por  fim,  são  os  que  apresentam  dados  objetivos  acerca  de  alguma 
 patologia, em uma determinada. (Santiago & Holanda, 2013, p.41). 

 Os  “estudos  empíricos”  “constataram  que  aspectos  culturais,  sociais,  econômicos  e  familiares 

 estão  fortemente  associados  à  experiência  da  depressão  dos  adolescentes  entrevistados”  (Santiago  & 

 Holanda,  2013,  p.43).  Citam  como  exemplo  um  artigo  que  faz  considerações  sobre  o  “tipo 

 melancólico”  que  se  caracteriza  por  um  excesso  de  orientação  à  norma  e  à  ordem  e  por  aspiração  a 

 112 



 uma  harmonia  interior.  Na  análise  dos  “estudos  teóricos”,  Santiago  e  Holanda  (2013)  destacaram  as 

 considerações  de  um  artigo  orientado  pela  abordagem  gestáltica  que  afirma  que  nesta  “prioriza-se  a 

 relação  entre  homem  e  mundo;  desta  forma,  os  fenômenos  psicopatológicos  são  considerados  como 

 oriundos  de  distúrbios  nas  relações”  (Antony,  2009  apud  Santiago  &  Holanda,  2013,  p.  45).  Mais  uma 

 vez,  encontram  a  o  conceito  de  “tipo  melancólico”:  “Esse  tipo  está  relacionado  a  uma  rigidez,  a  um 

 estar  fixado,  o  que,  muitas  vezes,  está  relacionado  à  vida  profissional  dessas  pessoas:  o  trabalho  é  uma 

 tarefa  a  ser  cumprida  com  a  maior  perfeição”  (Leite  &  Moreira,  2009  apud.  Santiago  &  Holanda,  2013, 

 p.46). 

 Santiago  e  Holanda  (2013)  também  expõem  considerações  feitas  por  um  artigo  que  atribui  ao 

 sujeito  que  vive  o  estado  depressivo,  uma  peculiaridade  em  sua  lida  com  o  tempo:  “Tatossian  afirma 

 que  no  estado  depressivo  há  uma  alteração  do  tempo  vivido.  Assim,  o  não  fazer  e  o  não  ser  têm  relação 

 direta  com  a  estagnação  do  tempo  vivido,  já  que  na  experiência  da  depressão  a  existência  é  lançada  no 

 vazio” (Leite & Moreira, 2009 apud. Santiago & Holanda, 2013, p.47). 

 Por  fim,  as  autoras  também  fazem  referência  a  diferenciações  no  aspecto  etiológico  dos  estados 

 depressivos: 

 baseada  na  fenomenologia  alemã  de  Jaspers,  Kretschmer  e  Schneider,  dividem  as 
 depressões  em  quatro  grupos:  depressão  endógena,  determinada  por  influências 
 hereditárias;  depressão  situacional,  causada  por  uma  situação  ambiental  perturbadora; 
 depressão  neurótica,  ocasionada  por  um  conflito  emocional  interno;  e  depressão 
 sintomática,  causada  por  doenças  corporais  e  uso  de  medicamentos  ou  drogas.  (Santiago 
 & Holanda, 2013, p.46). 

 Já  o  outro  trabalho  orientado  pela  fenomenologia  existencial  de  autoria  de  Bloc,  Melo,  Leite  e 

 Moreira  (2015)  usa  o  conceito  de  “corpo  vivido”  para  analisar  os  estados  depressivos.  Em  linhas  gerais 

 “corpo  vivido”  refere-se  não  ao  corpo  objetivamente  constituído,  o  corpo  físico,  mas  o  corpo  vivido  na 

 interseção  homem  e  mundo  (Bloc  &  cols,  2015,  p.  218).  Essa  conceituação  parte  dos  trabalhos  de 

 Merleau-Ponty,  para  quem  o  corpo  objetivo  “é  apenas  um  momento  na  constituição  do  objeto,  o  corpo, 

 retirando-se  do  mundo  objetivo,  arrastará  os  fios  intencionais  que  o  ligam  ao  seu  ambiente  e 

 finalmente  nos  revelará  o  sujeito  que  percebe  assim  como  o  mundo  percebido”  (Bloc  &  cols.,  2015,  p. 

 218).  Os  estados  depressivos  seriam  então  a  ocorrência  de  um  corpo  que  se  fecha,  fica  sem  movimento 

 e  restrito  de  possibilidades,  expressão  da  existência  do  indivíduo,  não  apenas  como  um  conjunto  de 

 sintomas, marcado por circunstâncias orgânicas ou psíquicas (Bloc & cols., 2015). 
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 Somos  o  nosso  próprio  corpo,  logo,  diante  da  depressão,  o  sujeito  vive  a  impossibilidade 
 de  não  viver  no  próprio  corpo  tamanho  sofrimento.  O  corpo  se  situa  como  condição  de 
 possibilidade  do  vivido  depressivo  e  na  medida  em  que  se  busca  compreender  tal 
 experiência,  é  possível  encontrar  ferramentas  que  auxiliem  nas  formas  de  tratamento  e 
 prevenção  que  possam  focar  o  sujeito,  em  sua  totalidade,  com  o  mundo  do  qual  ele  faz 
 parte (Bloc, Melo, Leite, & Moreira, 2015. p. 226). 

 Nessa  perspectiva  tudo  depende  da  vivência  do  sujeito:  “tempo  vivido”  ou  “corpo  vivido” 

 colocam  o  foco  na  experiência  individual  dos  sujeitos.  Mesmo  que  o  objetivo  seja  focar  o  sujeito  em 

 sua  totalidade,  considerando  o  mundo  do  qual  ele  faz  parte,  não  se  debate  que  mundo  é  esse.  Dentro  do 

 capitalismo  que  “liberdade”  temos?  Que  experiências  ou  vivências  são  destinadas  a  cada  classe  social? 

 Os  dois  trabalhos  orientados  pela  fenomenologia  existencialista  podem  ser  criticados  pela 

 caracterização de C. N. Coutinho (2010) das tendências expressas na abordagem fenomenológica: 

 Na  fenomenologia,  esse  método  irracionalista  –  que  liga  a  verdade  à  intuição  e  converte  o 
 objeto  numa  vivência  do  sujeito  –  encontraria  uma  formulação  sistemática;  colocar  o 
 mundo  “entre  parênteses”,  ou  seja,  dissolver  as  mediações  reais  e  objetivas  do  “dado”, 
 aparece  como  condição  básica  para  a  apreensão  da  “essência”  (identificada  com  seu 
 modo de parecer). (C. N. Coutinho, 2010, p. 48). 

 O  trabalho  de  Ferreira  e  Vendramel  (2014)  também  foi  orientado  pela  perspectiva 

 fenomenológica  e  resulta  da  busca  de  uma  clínica  psicológica  capaz  de  realizar  uma  modalização  do 

 sofrimento  psíquico.  Os  autores  se  baseiam  nos  escritos  do  filósofo  e  romancista  francês  Michel  Henry 

 (1922-2002),  para  quem  a  dimensão  afetiva,  o  sofrer  e  o  fruir  são  aspectos  fundantes  do  ser  humano, 

 portanto,  ontológico.  A  modalização  do  afeto  é  a  passagem  das  tonalidades  afetivas  do  sofrimento  em 

 fruição  e  vice-versa  (Ferreira  &  Vendramel,  2014,  p.316).  Segundo  os  autores,  a  clínica  psicológica  de 

 base  fenomenológica  trabalha  a  partir  do  pressuposto  de  que  o  sofrimento  depressivo, 

 independentemente  das  razões  que  tenham  levado  a  pessoa  a  este  tipo  de  padecimento,  pode  ser 

 modalizado  em  fruição  de  si.  Para  tanto,  é  preciso  uma  clínica  que  priorize  e  considere  os  afetos  e 

 também  os  agentes  primordiais  da  modalização  (Ferreira  &  Vendramel,  2014).  Nota-se  como  os 

 autores  apresentam  a  afetividade  e  o  sofrimento  psíquico  como  ontologicamente  constitutivos,  mas 

 isso  serve  para  esvaziar  o  sofrimento  de  conteúdo  histórico.  Há  apenas  uma  ontologia  metafísica  para  a 

 qual não importam as razões ou causas que produzem o sofrimento. 

 A  realidade  social  fica  naturalizada  e  o  humano  acaba  reduzido  à  subjetividade  fetichizada.  Os 

 autores  se  contentam  em  apenas  citar  que  existem  aspectos  sociais  produzindo  sofrimentos,  como  a 
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 sociedade  do  consumo,  da  valorização  da  aparência  e  da  barbárie,  assim  como  o  culto  à  felicidade 

 (Ferreira  &  Vendramel,  2014).  Nota-se  como  as  concepções,  tipicamente  irracionalistas,  que  inflam  o 

 polo  subjetivo  na  relação  sujeito  x  sociedade,  só  conseguem  se  referir  à  segunda  por  meio  de 

 universais abstratos e pouco definidos. 

 O  trabalho  de  Schmidt  (2013)  faz,  com  base  na  metapsicologia  psicanalítica,  uma  distinção 

 entre  os  discursos  na  depressão  e  na  melancolia.  Segundo  o  autor,  no  “discurso  depressivo”  o  estado  de 

 ânimo  é  contextualizado  e  os  investimentos  afetivos  são  mantidos.  O  sujeito  acometido  pelo  estado 

 depressivo  consegue  compor  uma  narrativa  própria,  reconhecendo  e  contextualizando  as  diferentes 

 possibilidades  para  seu  estado  de  ânimo.  Isto  é  diferente  do  sofrimento  melancólico,  no  qual  há 

 incapacidade  do  paciente  em  elaborar  uma  narrativa  de  sua  doença.  Aqui  ele  se  coloca  como  se  fosse 

 melancólico  desde  sempre  (Schmidt,  2013).  Em  linhas  gerais,  Schmidt  (2013)  explica  a  diferença  nos 

 discursos  como  resultado  da  impossibilidade  de  constituição  sólida  do  narcisismo  no  sujeito 

 melancólico: 

 o  sujeito  se  vê  impossibilitado  de  investir  na  própria  imagem  da  maneira  como  deveria 
 ter  se  sentido  investido,  erguendo  um  modelo  ideal  inatingível,  no  qual  procura  traços 
 que  o  definam.  A  confrontação  com  a  inflexibilidade  e  o  direcionamento  ao 
 humanamente  inacessível,  por  sua  vez,  conduzem  à  desesperança  e  à  sensação  de 
 inutilidade  de  qualquer  investimento,  fundamentando  a  narrativa  niilista  do  melancólico 
 (Schmidt, 2013, p. 94). 

 O  depressivo  conseguiria  elaborar  o  luto  da  perda  do  objeto  primitivo,  objeto  mítico  que  um  dia 

 conseguiu  tamponar  sua  falta,  abrindo  assim  possibilidade  de  lidar  com  frustração,  perda  e  falta.  Já  o 

 melancólico  fica  preso  a  esse  objeto  arcaico  tornando-se  prisioneiro  de  uma  tristeza  fundamental  e  de 

 uma  narrativa  entrecortada,  repetitiva  e  vazia.  Isso  explica  o  fato  de  o  melancólico  sempre  se  referir  a 

 realidade  como  decepcionante  e  investir  em  uma  realidade  ideal,  onde  o  objeto  arcaico  ainda  estava 

 presente,  trazendo  uma  completude  imaginária.  Para  ele,  o  bem-estar  seria  possível,  mas  unicamente 

 num  cenário  isento  das  mazelas  humanas  em  suas  diversas  formas.  Essa  ‘realidade  idealizada’  torna-se 

 presença  constante  da  narrativa  do  sujeito  melancólico,  sempre  contrastada  com  a  realidade  cotidiana, 

 inferior, frustrante e carente de sentido” (Schmidt, 2013, p. 97). 

 Schmidt  (2013)  parece  se  concentrar  na  complexidade  da  experiência  individual  dos  estados 

 depressivos,  mas  não  se  esforça  em  articular  os  processos  subjetivos  com  um  solo  social  crucial  para 

 dar  sentido  ao  sofrimento  depressivo  ou  melancólico.  Todo  o  mal  dizer  sobre  a  realidade  seria  apenas 

 fantasia  melancólica.  Esta  tese  unilateralmente  subjetivista  não  coloca,  a  qualquer  momento,  a 
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 pergunta  sobre  como  essa  “realidade  cotidiana,  inferior,  frustrante  e  carente  de  sentido”  também 

 expressa  justamente  os  efeitos  do  trabalho  alienado.  Não  há  um  reconhecimento  de  que  as  narrativas 

 depressivas  e  melancólicas  são  janelas  que  denunciam  mazelas  humanas  objetivas  constitutivas  de 

 sujeitos  que  vivem  em  relações  sociais  historicamente  situadas.  Sujeitos  abstratamente  pensados  como 

 depressivos ou melancólicos também são trabalhadores em uma sociedade de classes. 

 O  artigo  de  Zétola,  d’Escragnolle  e  Calazans  (2014)  buscou  entender  o  que  seriam  os  “novos 

 sintomas”,  a  saber:  anorexia,  bulimia,  depressão,  transtorno  do  pânico  e  adicções.  Destacam  que  estas 

 não  são  necessariamente  sintomas  (em  sentido  psicanalítico),  mas  podem  ser  acting  out  ,  ou  seja, 

 expressar passagem ao ato e inibições. 

 Os  autores  destacam  que  a  causa  dos  “novos  sintomas”  está  no  declínio  da  função  paterna.  Este 

 significa  decadência  dos  grandes  referenciais  de  avaliação  que  cimentavam  o  mundo  social.  Se 

 antigamente  as  escolhas  dos  sujeitos  eram  norteadas  por  sólidos  códigos  de  interpretação  ofertados 

 pela  tradição,  autoridade  ou  religião,  hoje  se  observa  um  desmoronamento  das  balizas  que  conferiam 

 coesão  à  sociedade.  Uma  vez  que  não  há  função  paterna  que  limite  o  gozo,  os  sujeitos  ficam  à  mercê 

 de imperativos de excessos do gozo, conduzindo ao tédio, decepção e certas formas de adoecimento. 

 Ressalte-se  neste  ponto  a  importante  influência  do  discurso  capitalista  na  proliferação  dos 
 ditos  “novos  sintomas”.  Não  exatamente  porque  o  capitalismo  seja  deles  a  causa,  mas 
 porque  convida  o  sujeito  a  negar  a  castração  pela  via  do  objeto  de  consumo, 
 oferecendo-lhe  sem  cessar  uma  série  de  artefatos  tecnológicos  destinados  a  tamponar  a 
 falta  —  cirurgias  estéticas,  medicamentos  psiquiátricos,  drogas  para  disfunção  erétil,  etc. 
 No  capitalismo  contemporâneo,  a  atividade  de  consumo  (ou  seja,  a  fruição  de  um  bem) 
 torna-se  mais  valorizada  do  que  a  atividade  produtiva  (isto  é,  a  construção  de  um  bem,  o 
 trabalho  necessário  para  transformar  algo  em  mercadoria)  (BAUMAN,  2008).  Em  termos 
 psicanalíticos,  diríamos  que  o  gozo  torna-se  mais  importante  que  o  desejo  (Zétola, 
 d’Escragnolle & Calazans, 2014, p.206). 

 Se  o  capitalismo  e  as  relações  sociais  de  produção  que  constituem  as  condições  objetivas  que 

 possibilitam  a  lógica  consumista  que  os  autores  descrevem  não  seria  a  causa,  então  o  que  seria?  Além 

 disso,  devemos  perguntar:  na  sociedade  capitalista,  quem  tem  acesso  à  “uma  série  de  artefatos 

 tecnológicos  destinados  a  tamponar  a  falta”?  Esta  desconsideração  das  desigualdades  sociais  em  uma 

 tese  abstrata  é  congruente  com  o  idealismo  que  atravessa  o  argumento  de  que  decadência  dos  grandes 

 referenciais  de  avaliação  que  cimentavam  o  mundo  social  pela  tradição,  autoridade  ou  religião  e  possui 

 evidentes semelhanças com as críticas conservadoras de Burke à sociedade burguesa nascente. 

 O  trabalho  de  A.  C.  Coimbra  (2014)  apresenta  um  estudo  de  caso  que  buscou  investigar  as 

 características  de  personalidade  de  uma  paciente  com  diagnóstico  clínico  de  depressão.  A  autora 
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 utilizou  os  testes  projetivos  Rorschach  e  Pirâmides  Coloridas  de  Pfister  para  identificar  aspectos  da 

 personalidade e causas externas (indicadores psicodinâmicos). 

 Para  o  presente  estudo,  será  considerada  a  análise  dos  protocolos  de  uma  avaliação 
 psicodiagnóstica  realizada  a  partir  de  objetivos  clínicos,  com  uma  mulher  de  meia  idade 
 (56  anos)  atendida  junto  ao  Serviço  de  Psicologia  da  divisão  de  Psiquiatria  do  Hospital 
 das  Clínicas  da  Faculdade  de  Medicina  de  Ribeirão  Preto  (HCFMRP-USP),  por  ocasião 
 de  sua  internação  psiquiátrica  junto  ao  Hospital-Dia  Psiquiátrico.  Na  ocasião  o 
 diagnóstico  clínico  e  do  psicodiagnóstico  caracterizaram  como  hipótese  diagnóstica  um 
 Transtorno  Depressivo,  sendo  as  manifestações  clínicas  características  de  um  transtorno 
 recorrente (A. C. Coimbra, 2014, p. 30-31). 

 Toda  a  discussão  destaca  aspectos  estruturais  e  funcionais  da  personalidade  e  seu 

 funcionamento  lógico  e  adaptativo.  O  sujeito  do  estudo  de  caso  possui  ensino  fundamental  incompleto, 

 trabalha  desde  os  onze  anos  de  idade  e  tem  uma  história  de  vida  marcada  por  falecimentos,  abandonos, 

 e  conflitos  familiares,  além  do  tratamento  de  câncer  e  uma  tentativa  de  suicídio.  Obviamente,  trata-se 

 de alguém que sofre intensamente e por muito tempo. Em linhas gerais, os resultados foram: 

 O  método  de  Rorschach  apontou  para  uma  apreensão  da  realidade  que  ocorre  de  forma 
 predominantemente  superficial  e  generalista,  com  atenção  aos  detalhes  importantes  do 
 meio,  mas  pouca  atenção  aos  detalhes  menores  e  mais  específicos.  (…)  Em  relação  ao 
 afeto,  a  paciente  apresentou  uma  vivência  predominantemente  introversiva,  com  atitude 
 ambivalente  frente  às  novas  situações,  experimentando  uma  instabilidade  afetiva  sujeita  a 
 incidentes  explosivos  motivados  por  impulsividade.  Sinalizou  dificuldade  de  contenção 
 racional,  com  invasão  do  controle  lógico  pelas  vivências  afetivas,  expressas  pela 
 impulsividade  e  instabilidade  afetiva.  Em  relação  ao  Teste  das  Pirâmides  Coloridas,  a 
 paciente  apresentou  indicadores  de  maturidade  cognitiva  mediana,  e  uma  inadequação  na 
 adaptação  ao  real,  com  uma  imaturidade  no  trato  com  as  emoções,  indicando 
 vulnerabilidade  e  labilidade  afetiva,  porém  com  indícios  de  recursos  para  elaboração 
 afetiva.  Indicou  tendência  à  fuga  de  situações  afetivas  como  recurso  para  manter  sua 
 estrutura  psíquica  preservada,  sinalizando  fragilidade  estrutural  e  intensa  função 
 repressora,  apresentando  sinais  de  inibição  e  passividade,  e  tendência  a  restringir  as 
 vivências  afetivas,  como  forma  de  controle.  Apresentou  ainda  indicadores  de  retraimento 
 social,  pouco  investimento  em  contatos  interpessoais,  que  favorecem  angústia  nas 
 relações,  além  de  dificuldades  na  adaptação  sócio-afetiva,  com  prejuízos  na  introjeção  de 
 normas sociais, além de elevada tensão e ansiedade (A. C. Coimbra, 2014, p. 52-53). 

 A.  C.  Coimbra  (2014)  faz  a  descrição  clínica  e  diagnóstica  dos  estados  depressivos  com  base 

 no  DSM-5.  Sendo  assim,  não  se  propõe  a  apreender  aspectos  sociais,  históricos  ou  políticos 

 atualizados  pelo  sofrimento  intenso  do  sujeito.  O  centro  das  atenções  é  o  conjunto  de  características 

 funcionais da personalidade e a capacidade do sujeito de adaptação à realidade. 

 O  desamparo  a  que  foi  submetido  o  indivíduo  do  estudo  de  caso  vai  para  além  do  afetivo  e  do 

 familiar,  também  é  histórico-social,  uma  vez  que  direitos  e  condições  para  uma  vida  digna  nunca 
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 foram  parte  da  história  do  sujeito.  O  autor  do  trabalho  chega  a  uma  obviedade:  “Conclui-se  que  o 

 estudo  de  caso,  ao  integrar  informações  de  fontes  diversas,  favoreceu  uma  melhor  compreensão  do 

 transtorno  depressivo,  permitindo  a  elucidação  diagnóstica  e  a  compreensão  da  dinâmica  interna  da 

 personalidade  da  paciente,  favorecendo  uma  melhor  orientação  terapêutica”  (A.  C.  Coimbra,  2014, 

 p.52).  Contudo,  qual  a  orientação  terapêutica  frente  aos  sujeitos  com  diagnóstico  de  estado  depressivo? 

 Adaptar  a  essa  realidade  de  privação  e  violência  que,  desde  a  infância,  provocou  desamparo  e 

 sofrimento?  Como  se  pode  falar  de  “melhor  compreensão  do  transtorno  despressivo”  se  não  se 

 considera a relação da personalidade com a totalidade social? 

 No  estudo  de  A.  C.  Coimbra  (2014)  os  estados  depressivos  ficam  circunscritos  à  esfera 

 subjetiva  individual  (personalidade  autocrática?,  psicodinâmica)  isolada  da  totalidade  social.  Os  testes 

 psicológicos  utilizados  para  diagnóstico  “técnico”  só  servem  para  dar  “cariz  científico”  para  uma 

 mistificação  ideológica  que  abstrai  o  sujeito  do  mundo,  mesmo  quando  processos  sociais  são  parte 

 essencial  do  processo  de  adoecimento.  Separar  o  indivíduo  da  sociedade  é  procedimento  crucial  que 

 caracteriza  toda  ideação  que  serve  para  a  realidade  social  permanecer  intocada,  naturalizada  e  frente  a 

 qual,  os  sujeitos  devem  apenas  se  adaptar.  Testes  são  instrumentos  importantes  de  diagnóstico  e 

 investigação  da  psicodinâmica,  como  A.  C.  Coimbra  (2014),  mas  por  si  só  não  revelam  nada.  Se  não 

 são  orientados  por  concepções  que  reconhecem  o  que  há  de  histórico-social  na  subjetividade,  então  são 

 apenas instrumentos que, de forma apologética, mistificam os problemas da sociedade capitalista. 

 Escalas e Testes 

 Aqui  apresenta-se  uma  subcategoria  da  Postura  Patologicista,  pois  também  descontextualiza  a 

 subjetividade  das  relações  sociais  e  produção,  contudo  os  artigos  aqui  elencados  apresentam  uma 

 particularidade.  São  estudos  de  propriedades  tecnicistas  que  partem  de  concepções  vigentes  nos 

 manuais,  nas  correntes  cognitivas  e  tendências  individualistas  e  técnicas  da  psicologia.  Aqui  há  o 

 predomínio  do  agnosticismo  e  tecnicismo.  Pobreza  teórica.  Os  artigos  aqui  buscaram 

 fundamentalmente  apresentar  os  resultados  de  pesquisas  realizadas  para  produzir  ou  validar 

 instrumentos  de  avaliação  psicológica.  Há  trabalhos  que  destacam  que  o  problema  no  diagnóstico  dos 

 estados  depressivos  reside  na  abrangência  diagnóstica  (há,  inclusive,  críticas  do  DSM-V  por 

 intensificar  e  expressar  o  problema),  fator  que  impede  melhor  planejamento  do  tratamento  ou 

 elaboração de estratégias de enfrentamento. 
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 A  toada  dominante  nos  estudos  agrupados  nesta  categoria  é  a  de  que  os  estados  depressivos  são 

 problemas  de  adaptação  e  que  os  testes  e  escalas  são  os  melhores  instrumentos  para  avaliar  habilidades 

 ou  inabilidades  dos  sujeitos  no  processo  adaptativo.  Assim  como  outros  artigos  analisados,  houve 

 estudos  que  citam  estatísticas  sobre  o  aumento  na  incidência  dos  estados  depressivos,  mas  não 

 formulam  qualquer  discussão  ou  elaboração  sobre  as  suas  causas.  Toda  a  lógica  dos  estudos  é 

 individualista e descontextualizada das condições histórico-sociais. 

 Começamos  com  o  trabalho  de  Zanon  et  al.  (2018)  que  teve  como  objetivo  adaptar  e  produzir 

 evidências  de  validade  para  a  Escala  de  Resposta  Ruminativa  no  contexto  brasileiro.  Em  linhas  gerais, 

 ruminação  é  um  conjunto  de  pensamentos  repetitivos  ligados  aos  sintomas,  causas  e  consequências  da 

 depressão  e  que  funcionam  como  uma  estratégia  de  regulação  emocional.  De  acordo  com  os  autores,  a 

 escala funciona da seguinte maneira: 

 é  um  instrumento  de  autorrelato  que  solicita  ao  respondente  que  indique  a  frequência  em  que 
 ‘faz  ou  pensa  quando  está  triste  ou  deprimido’,  numa  escala  tipo  Likert  de  4  pontos  que  varia 
 entre  1  (  quase  nunca  )  e  4  (  quase  sempre  ).  O  instrumento  apresenta  estrutura  fatorial 
 tridimensional  […]  obtida  via  análise  de  componentes  principais  e  rotação  varimax,  sendo  eles: 
 (a)  ruminação  baseada  em  sintomas,  (b)  introspecção/  autoisolamento  e  (c)  autoculpabilização” 
 (Zanon et al, 2018 p. 171). 

 Após  a  aplicação  da  escala  espera-se  identificar  a  presença  de  duas  dimensões  indicadoras  de 

 estratégias  de  enfrentamento  dos  sujeitos:  Brooding  e  Reflection  .  Brooding  engloba  os  aspectos  mais 

 prejudiciais  da  ruminação  e  Reflection  engloba  o  uso  de  respostas  mais  adaptativas  para  diminuição  do 

 sofrimento. Apesar de o texto não deixar claro, quais seriam essas “respostas adaptativas”. 

 O  artigo  parte  das  Teorias  Cognitivo-comportamentais  e  assume  como  pressuposto  que  “a 

 forma  como  o  sujeito  processa  cognitivamente  a  sua  vida  define  seus  estados  emocionais,  sejam  eles 

 patológicos  ou  não.  Portanto,  o  presente  estudo  se  apoia  na  hipótese  de  que  o  padrão  de  resposta 

 ruminativa  seja  um  facilitador  para  sintomatologia  depressiva,  ansiosa  e  de  estresse”  (Zanon  et  al, 

 2018 p. 172). 

 Não  há  uma  discussão  específica  sobre  os  determinantes,  causas  ou  mesmo  o  que  se  entende 

 por  estados  depressivos,  mas  apenas  identifica  sintomas  como  disforia,  desânimo,  desvalorização  da 

 vida, autodepreciação, falta de interesse ou de envolvimento, anedonia e inércia. 

 Após  apresentar  os  métodos  e  os  testes  estatísticos  pertinentes  para  avaliar  o  instrumento, 

 Zanon e cols. (2018) concluem que: 
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 Apesar  das  correlações  de  Reflection  com  as  variáveis  externas  serem  de  baixa  magnitude, 
 essas  relações  positivas  indicam  que  pensar  sobre  si  mesmo  com  o  intuito  de  entender  os 
 motivos  da  depressão  ou  de  estados  de  humor  negativo  (e.g.,  Reflection)  também  pode  ser 
 desadaptativo.  […]  Nossos  achados  sugerem  que  a  reflexão  sobre  os  sintomas  psicopatológicos 
 e/ou  causas  do  sofrimento  podem  não  apenas  reduzi-los,  mas  intensificá-los.  (  Zanon  et  al, 
 2018 p. 177) 

 A  conclusão  contradiz  a  premissa  apresentada,  pois  a  pesquisa  indicou  que  não  é  possível 

 traçar  um  limite  exato  que  diferencia  o  adaptativo  e  o  desadaptativo:  “Apesar  do  fator  Brooding  ser 

 mais  desadaptativo  por  correlacionar-se  mais  com  sintomas  psicopatológicos,  o  fator  Reflection 

 também  se  correlacionou  com  sintomas  psicopatológicos  de  depressão,  e  estresse”  (Zanon  et  al,  2018 

 p. 176). 

 O  trabalho  não  se  preocupa  com  determinações  histórico-sociais,  se  contenta  com  definições 

 psicologistas  para  caracterizar  os  estados  depressivos  e  toda  a  teoria  responsabiliza  unilateralmente  o 

 sujeito  pelo  seu  sofrimento,  afinal  sofre  aquele  que  não  consegue  adaptar  sua  regulação  emocional  de 

 uma maneira mais saudável e que acumula crenças irracionais. 

 O  artigo  de  Ely  e  cols.  (2014)  apresenta  os  resultados  de  um  levantamento  sobre  os  principais 

 testes  validados  no  Brasil  pelo  Conselho  Federal  de  Psicologia  e  que  são  usados  para  avaliação  da 23

 depressão.  O  artigo  tenta  sistematizar  os  testes  e  averiguar  quais  são  os  instrumento  de  diagnóstico 

 mais  utilizados  pelos  psicólogos.  Os  autores  distinguem  a  conceituação  dos  estados  depressivos 

 enquanto  estado  do  entendimento  enquanto  traço  de  personalidade:  “A  avaliação  do  traço  depressivo 

 pressupõe  que  ele  varia  ao  longo  de  um  contínuo,  cujos  extremos  podem  significar  variados  quadros 

 clínicos  depressivos,  tratando-se  de  um  traço  relativamente  estável,  sendo  considerado  uma  dimensão 

 normal  da  personalidade”.  (Ely  e  cols.,  2014  p.  420).  Do  total  de  127  testes  aprovados  pelo  CFP,  11 

 deles  (8%)  se  destinam  à  avaliação  dos  estados  depressivos.  Lembrando  que  desse  total,  apenas  três 

 testes  de  autorrelato  são  usados  exclusivamente  para  o  diagnóstico  dos  estados  depressivos  (Ely  et  al, 

 2014).  O  restante  são  usados  para  psicodiagnóstico  de  forma  geral,  porém  são  sensíveis  aos  sintomas 

 depressivos.  Na  discussão  do  artigo,  Ely  et  al,  (2014)  realizam  uma  avaliação  dos  desses  onze  testes 

 encontrados,  relatando  “suas  vantagens  e  limitações  na  avaliação  da  depressão.  Serão  apresentados, 

 para  cada  instrumento,  seus  pressupostos  teóricos,  formato  do  teste,  população-alvo,  estudos 

 23  “Ao  longo  do  tempo,  buscou-se  elaborar  ferramentas  para  avaliação  das  características  da  depressão.  A  primeira  medida 
 foi  criada  em  1918  por  Woodworth:  Psychoneurotic  Inventory.  O  instrumento  avaliava  a  instabilidade  emocional  por  meio 
 de  uma  extensa  lista  de  sintomas  de  depressão  e  ansiedade.  O  Psychoneurotic  Inventory  servia  para  identificar  soldados 
 americanos  que  poderiam  ter  problemas  de  ajustamento  em  decorrência  de  suas  atividades  de  guerra”  (Anastasi  &  Urbina, 
 2000 apud. Ely et al. 2014). 
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 psicométricos  (quando  disponíveis  no  manual  do  instrumento)  e  estudos  que  abordaram  o  interesse  do 

 artigo-depressão (Ely et al, 2014, p. 420). 

 Em  sua  conclusão  os  autores  constatam  que  8%  dos  testes  aprovados  pelo  Conselho  Federal  de 

 Psicologia  (CFP)  são  aptos  a  avaliar  os  estados  depressivos.  O  número  é  expressivo,  haja  vista  a 

 quantidade  de  construtos  psicológicos  que  potencialmente  poderiam  ser  avaliados.  Por  exemplo,  há 

 somente um instrumento aprovado pelo CFP para avaliação específica da ansiedade (Ely et al, 2014). 

 Sobre  os  referenciais  teóricos  adotados  pelo  teste,  não  houve  muita  variação  entre  os 
 instrumentos  analisados.  Os  manuais  dos  testes  psicométricos  referenciam  ora  o  DSM-IV 
 (APA,  1994),  ora  os  cinco  grandes  fatores  de  personalidade,  indicando  que  a 
 compreensão  desse  fenômeno  pode  diagnosticar  um  quadro  médico  ou  avaliar,  de  níveis 
 normais  a  patológicos,  o  funcionamento  da  personalidade.  Por  sua  vez,  os  manuais  dos 
 testes  projetivos  usam  como  base  a  psicanálise  (HTP,  Zulliger,  Rorscharch  e  Pfister)  ou  a 
 análise da grafia e movimentos corporais (Palográfico) (Ely et al, 2014, p. 425) 

 Sendo  assim,  Ely  et  al,  (2014)  nos  mostra  quais  são  os  principais  instrumentos  de  avaliação 

 psicológica  utilizados  no  Brasil  e  qual  suas  bases  teóricas.  Os  autores  concluem  ainda  que  os 

 psicólogos  devem  escolher  instrumento  diagnóstico,  psicométrico  ou  projetivo,  de  acordo  com  sua 

 linha teórica. 

 O  trabalho  de  Batista  (2018)  preocupa-se,  também,  com  a  acuidade  do  diagnóstico  dos  estados 

 depressivos.  A  autora  busca  mostrar  como  as  escalas  oferecem  critérios  para  distinção  entre  subtipos 

 de  estados  depressivos.  Assim,  identificando  subtipos  específicos  seria  uma  forma  de  avançar  no 

 processo  de  diagnóstico  e  avançaria  na  busca  de  estratégias  de  tratamento  e  intervenção  mais  eficazes. 

 Os  subtipos  possuem  características  diferenciadas,  pois  cada  um  apresenta  intensidades  e  combinações 

 diferentes  de  sintomas:  “Os  subtipos  podem  ser  divididos  em  categorias,  como:  baseados  nos  sintomas 

 (ex.  melancólica,  psicótica);  de  base  etiológica  (ex.  orgânica,  induzida  por  drogas,  proveniente  de 

 traumas);  baseada  no  início  dos  sintomas  (ex.  início  tardio,  sazonal);  de  gênero  (ex.  em  mulheres);  e  de 

 tratamento  resistente”  (Batista,  2018  p.  302).  A  autora  também  cita  uma  série  de  outros  subtipos  que 

 encontrou na literatura e destaca que: 

 Vários  pesquisadores  vêm  debatendo  sobre  a  importância  e  existência  do  diagnóstico  de 
 subtipos  de  expressão  de  sintomatologia,  no  intuito  de  se  ter  informações  mais 
 específicas  do  cliente  no  caso  de  intervenções  mais  promissoras,  mesmo  porque  cinco 
 décadas  de  pesquisa  nessa  área  ainda  não  são  suficientes  para  demarcar  todos  os  subtipos 
 possíveis (Batista, 2018 p. 302). 
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 Para  ratificar  a  importância  das  escalas  no  processo  de  diagnóstico,  o  artigo  faz  importantes 

 críticas  aos  manuais  psiquiátricos,  problematizando  sua  generalidade.  Nas  palavras  da  autora,  o 

 DSM-V: 

 sugere  o  diagnóstico  de  depressão  quando  presentes  cinco  de  um  total  de  nove  sintomas, 
 pelo  menos  estando  presentes  um  ou  dois  dos  principais  sintomas,  ou  seja,  o  humor 
 deprimido  e  a  anedonia.  Os  demais  sintomas  são  referentes  a  ganho  ou  perda  de  peso, 
 insônia  ou  hipersonia,  agitação  ou  retardo  psicomotor,  fadiga/perda  de  energia, 
 sentimentos  de  inutilidade/culpa,  baixa  concentração  e  ideação  suicida.  (Batista,  2018  p. 
 303) 

 Os  manuais  diagnósticos,  segundo  a  autora,  possibilitam  “que  um  indivíduo  possua  sintomas 

 completamente  diferentes  de  outro  também  diagnosticado  como  tendo  um  transtorno  depressivo,  o  que 

 favorece  a  possibilidade  de  haver  227  perfis  diferentes  de  sintomas”  (Batista,  2018  p.  303).  Esse 

 número  aumenta  quando  inclui  categorias  como  insônia  primária,  intermediária  e  secundária  ou  se 

 forem  utilizadas  escalas  que  possibilitam  respostas  tipo  Likert  .  Os  perfis  sintomatológicos,  quando 

 avaliados por escalas, podem ser elevados para mais de 14.000 (Batista, 2018). 

 No  entanto,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  autora  critica  a  imprecisão  dos  manuais  diagnósticos, 

 ao  tentar  estabelecer  categorias  e  subtipos  de  perfis  de  sujeitos  com  depressão  ela  cai  na  mesma 

 generalidade  e  imprecisão.  “A  existência  de  um  maior  número  de  sintomas  não  está  necessariamente 

 associada  com  a  piora  do  quadro,  já  que  a  relação  entre  os  sintomas  e  sua  causalidade  pode  ser  mais 

 importante do que a quantidade de sintomas vivenciados” (Batista, 2018 p. 304). 

 Como  se  nota,  também  é  um  estudo  que  apenas  naturaliza  a  concepção  individualista  e 

 reducionista  de  depressão  que  a  compreende  apartada  das  condições  sociais  em  que  o  sujeito  se 

 constitui.. Na realidade, estudar 

 Guilland,  Cruz  e  Kaszubowski  (2018)  buscam  estudar  a  saúde  do  trabalhador,  contudo  em  uma 

 perspectiva  muito  diferente  da  que  encontramos  no  artigo  de  Rubin  e  Roso  (2017).  O  artigo  apresenta 

 o  estudo  para  validação  do  Inventário  de  Fatores  Psicológicos  para  Doenças  Relacionadas  ao  Trabalho 

 (IP-T).  Esse  inventário  tem  o  intuito  de  avaliar  aspectos  psicológicos  em  doenças  crônicas  relacionadas 

 ao  trabalho.  Portanto,  o  instrumento  pretende  auxiliar  na  elaboração  de  diagnóstico,  no  planejamento 

 do  tratamento,  além  de  ser  útil  no  campo  da  ergonomia,  já  que  fornece  subsídios  teóricos  e 

 metodológicos  para  melhorar  o  ambiente  e  as  condições  de  trabalho.  O  resultado  do  estudo  indicou  que 

 a  escala  IP-T  apresenta  índices  de  fidedignidade  satisfatório  (Guilland,  Cruz  &  Kaszubowski,  2018). 

 A  escala  proposta  pelos  autores,  mostra-se  capaz  de  identificar  sintomas  dos  estados  depressivos  e  de 

 ansiedade  de  forma  fidedigna,  em  comparação  estatística,  com  outras  escalas  e  inventários.  Dessa 
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 forma,  toda  discussão  é  colocada  de  maneira  estatística,  não  há  qualquer  menção  direta  sobre  o  que  são 

 melhores  condições  de  trabalho  ou  o  porquê  criar  uma  escala  específica  para  doenças  relacionadas  ao 

 trabalho.  Contudo  fica  claro  que  o  trabalho,  nos  moldes  capitalistas,  é  produtor  de  adoecimento 

 psíquico e dentre eles os estados depressivos. 

 Baptista  e  Borges  (2016)  realizaram  um  levantamento  bibliográfico  com  o  objetivo  de  realizar 

 uma  revisão  integrativa  da  literatura  científica  acerca  dos  instrumentos  de  depressão  (escalas  e  testes) 

 de  crianças/adolescentes  e  adultos  no  Brasil.  Os  autores  partem  da  mesma  perspectiva  de  A.  C. 

 Coimbra  (2014)  sobre  a  importância  dos  testes.  Argumentam  que  “os  instrumentos  psicológicos  podem 

 ter  um  impacto  na  prática  clínica  e  no  contexto  da  pesquisa  científica,  sendo  que  auxiliam  no 

 rastreamento,  identificando  os  problemas  psicológicos,  definindo  objetivo  terapêutico,  fatores  de  risco 

 e  possibilitando  o  planejamento  de  intervenções  e  tratamentos”  (Baptista  &  Borges,  2016,  p.  20). 

 Também  defendem  o  uso  de  testes  e  escalas  por  entenderem  que  o  aumento  no  número  de  sujeitos 

 diagnosticados  com  estado  depressivo  exige  diagnóstico  rápido,  fidedigno,  válido,  objetivo  etc.  Por 

 isso,  escalas  e  teses  são  recursos  valiosos  para  profissionais  da  saúde  em  seu  trabalho  clínico  e 

 psicoterapêutico. 

 Na  revisão,  foram  consultadas  as  bases  de  dados  IndexPsi,  BVSPsi,  SciELO  e  PePSIC 

 levantando  artigos  publicados  entre  2005  e  2015.  A  princípio,  o  levantamento  encontrou  437 

 publicações.  Após  a  aplicação  de  alguns  critérios  de  seleção  (exclusão  de  estudos  repetidos, 

 dificuldades de acesso, etc.) restaram 175 publicações. 

 Após a revisão, Baptista e Borges (2016) destacaram que: 

 atualmente  é  possível  encontrar  diversos  instrumentos  utilizados  para  avaliação  da 
 depressão  no  Brasil.  De  forma  mais  específica,  ao  se  voltar  para  os  instrumentos 
 construídos  no  país,  apenas  3  podem  ser  citados,  dentre  os  quais,  a  EBADEP-A, 
 EBADEP-IJ  e  EADC.  Desses,  somente  as  duas  versões  da  EBADEP  (Adulto  e 
 Infanto-juvenil)  têm  sido  utilizados  em  estudos  recentes  (Baptista  &  Borges,  2016,  p.25). 
24

 Um  dos  autores  do  artigo,  Baptista,  é  responsável  pela  criação  e  sistematização  de  instrumentos 

 de  avaliação  e  autor  relevante  na  produção,  validação  e  crítica  de  testes  e  escalas  –  como  se  nota  por 

 vários  artigos  de  sua  autoria,  encontrados  neste  levantamento.  Retomando  o  trabalho  de  Baptista  e 

 Borges  (2016),  pode-se  dizer  que  toma  o  adoecimento  psíquico  apenas  pela  dimensão  individual  e  os 

 24  Escala  Baptista  de  Depressão  –  versão  Adulto  (EBADEP-A);  Escala  Baptista  de  Depressão  –  versão  Infantojuvenil 
 (EBADEP-IJ) e Escala de Avaliação de Depressão para Crianças (EADC) 
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 testes  como  instrumentos  parecem,  de  fato,  capazes  de  expressar  as  alterações  de  uma  subjetividade 

 sadia,  mas  são  orientados  por  uma  concepção  empobrecida  de  subjetividade,  doença,  fenômeno 

 psicológico  etc.  Seus  resultados  corroboram  a  concepção  empobrecida  de  depressão  e,  ao  mesmo 

 tempo, a importância de instrumentos psicométricos. 

 Nessa  perspectiva  em  que  os  testes  e  escalas  identificam  os  problemas  psicológicos  e  definem  o 

 objetivo  terapêutico,  é  preciso  tomar  cuidado  para  não  haver  uma  estrita  separação  entre  a  etapa  do 

 diagnóstico  e  outra  etapa  do  tratamento.  Havendo  assim  um  duplo  recorte,  o  primeiro  entre  sujeito  e 

 sociedade,  e  um  segundo  entre  investigação  e  práxis  clínica.  Assim,  ao  que  parece,  há  uma  reprodução 

 da  tendência  do  Agnosticismo,  pois  toda  a  racionalidade  usada  para  estudar,  formular  e  validar  um 

 teste fica restrita a uma subjetividade abstrata, sem base material. 

 Postura Totalizante 

 Nessa  categoria  foram  agrupados  artigos  de  autores  que  apontaram  a  causalidade  dos  estados 

 depressivos  reconhecendo  a  totalidade  social,  ou  seja,  no  estudo  dos  estados  depressivos  realizaram, 

 ainda  que  algumas  vezes  de  forma  muito  limitada,  o  movimento  de  totalização  necessário  para  uma 

 correta  angulação  da  dialética  subjetividade-objetividade.  Essa  postura  voltada  à  totalidade  distancia  os 

 estudos  agrupados  nesta  categoria  da  lógica  “patologicista”  que  governa  a  esmagadora  maioria  dos 

 artigos  científicos  levantados  neste  estudo.  Não  apreendem  a  subjetividade  apenas  na  esfera  individual, 

 mas  compreendem  que  ela,  também,  é  histórico-social.  São  trabalhos  que  contribuem  para  identificar  a 

 debilidade  objetiva  e  subjetiva  da  vida  no  modo  de  produção  capitalista:  precarização  do  trabalho, 

 homogeneização  e  anestesiamento  dos  afetos  por  discursos  alienantes,  ideais  individualistas  e 

 mercantilização  da  vida  são  alguns  dos  problemas  desvelados  por  estes  estudos  mais  críticos.  Em  certa 

 medida,  os  trabalhos  nessa  categoria  abrem  espaço,  ao  enfrentarem  os  estados  depressivos,  para 

 pensarmos,  com  algum  grau  de  profundidade,  qual  o  significado  da  vida  na  ordem  do  capital.  Esta 

 pergunta  não  necessariamente  conduz  ao  subjetivismo  presente  em  orientações  fenomenológicas  e 

 existencialistas. A partir da concepção marxista de história: 

 O  sentido  da  vida  surge  como  algo  resultante  do  processo  de  tornar-se  homem  do 

 homem.  Esse  processo,  que  é  histórico,  se  dá  entre  individualidades  junto  à  generidade 

 humana,  no  enfrentamento  da  produção  e  reprodução  de  sua  existência.  A  qualidade  das 
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 relações  sociais  de  produção  e  reprodução  da  vida,  junto  ao  grau  de  desenvolvimento 

 social de cada época histórica. (Moreira, 2018, p.11, grifos do autor) 

 Nossa  análise  começa  com  o  trabalho  de  Moreira,  Maciel  e  Araújo  (2013),  pois  além  de 

 estabelecer  uma  etiologia  determinada,  oferece  contribuições  para  pensarmos  as  condições  que 

 propiciaram  a  alta  incidência  dos  estados  depressivos  pelo  mundo.  O  artigo  parte  dos  resultados  de 

 pesquisa  anterior  realizada  por  um  dos  autores.  Em  2007,  Moreira  realizou  uma  pesquisa 

 fenomenológica  transcultural  nas  cidades  de  Fortaleza  (Brasil),  Santiago  (Chile)  e  Boston  (Estados 

 Unidos)  buscando  compreender  a  experiência  vivida  da  depressão  em  cada  cultura.  Os  resultados 

 indicaram  algo  comum:  a  relação  com  o  trabalho  apareceu  como  um  dos  principais  temas  nas  falas  dos 

 entrevistados dos três países. 

 Resgatando  os  dados  da  pesquisa  anterior,  Moreira,  Maciel  e  Araújo  (2013)  reanalisaram  as  72 

 entrevistas  então  realizadas  (n  =  30,  em  Fortaleza;  n  =  22,  em  Santiago;  e  n  =  20,  em  Boston),  visando 

 aprofundar  a  temática  do  trabalho  na  experiência  vivida  da  depressão  e  buscando  identificar  os 

 conteúdos  que,  no  dizer  dos  participantes,  revelam  as  relações  entre  a  depressão  e  o  trabalho.  Em  17 

 entrevistas,  o  trabalho  apareceu  diretamente  associado  à  depressão  e  cinco  temas  se  repetiam  com 

 frequência:  excesso  de  trabalho  e  estresse,  desemprego,  insatisfação  com  a  função,  baixo  salário  e 

 competitividade. 

 Dado  o  aspecto  ontológico  do  trabalho  no  processo  de  humanização,  não  é  de  se  estranhar  a 

 alta  prevalência  mundial  dos  diagnósticos  de  depressão.  O  trabalho  no  capitalismo  não  é  mais  uma 

 atividade  em  que  indivíduos  podem  expressar  sua  criatividade  ou  potencialidade  e  se  limita  a  existir 

 como  mercadoria  que  contribui  para  produzir  lucros  para  aqueles  que  compram  a  força  de  trabalho 

 (Moreira,  Maciel  e  Araújo,  2013).  “Como  o  fenômeno  é  mundial  e  com  a  globalização,  que  amplia  as 

 possibilidades  de  comunicação  e  aprofunda  a  competição,  as  experiências  vividas  em  relação  ao 

 trabalho  ou  ao  não  trabalho,  são  bastante  similares,  incluindo  suas  consequências,  entre  elas,  a 

 depressão” (Moreira, Maciel e Araújo, 2013 p.53). 

 Nesse  estudo,  é  possível  identificar  uma  explicação  que  não  é  individualista  ou 

 descontextualizada  sobre  os  estados  depressivos.  Os  autores  exploram  uma  contradição  fundamental 

 do  capitalismo,  a  exploração  do  trabalho,  desvelando  as  condições  objetivas  e  subjetivas  que  resultam 

 nos  estados  depressivos.  O  estudo  mostra  como  a  tradição  marxista  e  suas  teses  podem  enriquecer  as 

 análises  do  artigo  de  Moreira,  Maciel  e  Araújo,  (2013).  Uma  vez  que  a  literatura  marxista  estabelece  a 
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 centralidade  do  trabalho  como  fundamento  histórico  ontológico  na  constituição  humana.  Marx  (2013, 

 p.  255)  afirma:  “O  trabalho  é,  antes  de  tudo,  um  processo  entre  homem  e  a  natureza,  processo  este  em 

 que  o  homem,  por  sua  própria  ação,  medeia,  regula  e  controla  seu  metabolismo  com  a  natureza  (…). 

 Agindo  sobre  a  natureza  externa  e  modificando-a  por  meio  desse  movimento,  ele  modifica,  ao  mesmo 

 tempo,  sua  própria  natureza”.  Em  outras  palavras,  é  a  ação  orientada  pela  finalidade  de  satisfazer  suas 

 necessidades  que  o  homem  modifica  a  natureza  e,  ao  mesmo  tempo,  se  modifica.  Pelo  trabalho,  o 

 homem  cria  o  gênero  humano,  ao  mesmo  tempo  desenvolve  suas  potencialidades  individuais. 

 Contudo,  no  contexto  da  sociabilidade  capitalista,  marcada  por  exploração,  violência  e  propriedade 

 privada  dos  meios  de  produção,  o  homem  e  a  sua  força  de  trabalho  são  convertidos  em  mercadoria.  Por 

 este  processo,  o  trabalho,  para  quem  é  explorado,  associa-se  com  desamparo  e  frustração  (Moreira, 

 Maciel e Araújo, 2013). 

 No  artigo  de  Christaki  e  Batista  (2014)  há  uma  análise,  desde  o  ponto  de  vista  psicanalítico, 

 sobre  o  que  chamam  de  “mal-estar  contemporâneo”  e  identificam  suas  articulações  com  os  estados 

 depressivos.  O  mal-estar  contemporâneo  está  articulado  com  os  efeitos  assujeitadores  de  discursos 

 atuais  que  afetam  as  subjetividades.  Em  outras  palavras,  o  mal-estar  contemporâneo  é  produto  da 

 promessa  engendrada  pelo  capitalismo  de  “gozo  para  cada  um  sem  restrição,  chegando  a  pretender  nos 

 curar  da  castração  e  da  alteridade,  mantendo-os  foracluídos.  Curar  a  castração  é  curar  o  íntimo;  na 

 realidade,  curar  o  outro,  propondo  como  remédio  sua  própria  mercantilização,  ou  seja,  a 

 mercantilização  do  íntimo”  (Christaki  &  Batista,  2014,  p.  58).  Nesse  processo  de  mercantilização  do 

 íntimo cria-se a figura do: 

 “transtorno”,  termo  prêt-à-porter  que  recobre  situações  e  estados  díspares,  tornou-se  o 25

 novo  dispositivo  nosográfico  que  nega  o  fato  de  que  a  tristeza,  bastante  distinta  do  luto  e 
 da  depressão,  é,  antes  de  tudo,  um  afeto,  e  um  afeto  fundamental,  sendo  dado  que, 
 afetado  pela  linguagem,  o  sujeito  está  condenado  a  uma  insatisfação  que  não  tem  nada  de 
 circunstancial.  A  partir  disso,  há  uma  confusão  persistente  entre  tristeza  e  depressão, 
 confusão  que  homogeneíza  os  afetos  do  humano,  colocando  todos  os  afetos  dolorosos  no 
 mesmo  elenco,  sob  o  nome  de  depressão.  E  se  o  afeto  supõe  uma  vida  interior  assim 
 como  a  inscrição  do  ser  humano  em  sua  história,  apagá-lo  é  cortar  o  sujeito  de  sua 
 história;  o  que  constitui,  aliás,  no  nível  da  temporalidade  humana  (Christaki  &  Batista, 
 2014 p. 59). 

 Neste  artigo  as  análises  não  reduzem  as  contingências  de  prevalência  dos  estados  depressivos 

 em  abstrações  individualizantes  como  personalidade,  genética,  crenças  ou  “excesso  de  liberdade”.  A 

 problemática  aparece  como  uma  das  facetas  da  mercantilização  da  vida  promovida  pelo  capital.  A 

 25  Em tradução literal: “Pronto a vestir”. 
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 homogeneização  e  o  anestesiamento  dos  afetos  promovem  o  advento  da  depressão  como  sintoma  do 

 vínculo  social  no  mundo  atual.  “Tratar  o  afeto  anestesiando-o  constitui,  atualmente,  a  aposta  do 

 mercado.  Ora,  anestesiar  o  afeto  o  mais  rapidamente  é  privar  o  sujeito  da  possibilidade  de  se  pôr  em 

 ressonância  com  seu  desejo.  Tal  é  a  visada  introduzida  pelo  DSM  e  pelos  laboratórios  farmacêuticos 

 que promulgam a mercantilização do desespero” (Christaki e Batista, 2014 p. 61). 

 O  artigo  de  Rubin  e  Roso  (2017,  p.  03)  buscou  “identificar  algumas  possíveis  tendências  na 

 produção  de  conhecimento  acadêmico  sobre  depressão  e  trabalho,  especialmente  no  campo  da 

 Psicologia,  buscando  produções  nessa  área  que  tratem  depressão-trabalho  sob  uma  perspectiva 

 psicossocial”.  Para  tanto,  realizaram  pesquisa  exploratória  revisando  bancos  de  periódicos  científicos. 

 O  levantamento  cobriu  o  período  entre  1991  e  2010,  ano  que  antecedeu  a  publicação  do  relatório 

 ampliado  da  3ª  Conferência  Nacional  de  Saúde  do  Trabalhador  (CNST)  que  teve  como  tema 

 “Trabalhar  sim!  Adoecer,  não!”.  A  importância  da  conferência  resulta  do  fato  de  que,  em  seu  relatório, 

 aparece pela primeira vez a palavra “depressão”, ainda que tenha sido em moções e não resoluções. 

 Segundo os autores, o levantamento na base Scielo revelou que: 

 as  produções  realizadas  na  temática  da  Depressão,  entre  o  ano  de  1991  e  2010, 
 centralizam-se  basicamente  nas  áreas  Biomédica  e  da  Psiquiatria  (n=304),  sendo  que  a 
 Psicologia  (n=63)  direciona  sua  atenção  para  essa  temática  somente  após  o  ano  de  2000, 
 porém  com  um  número  de  estudos  bastante  reduzido  quando  comparado  à  produção  das 
 Ciências  Médicas,  contudo  ainda  sendo  a  segunda  área  a  ter  mais  publicações  (Rubin  & 
 Roso, 2017, p.13). 

 Algo não muito diferente resultou do levantamento no portal BVS: 

 O  resultado  da  busca  no  portal  BVS  nos  mostrou  que  a  maioria  dos  artigos  encontrados 
 na  categoria  “Depressão”  era  das  especialidades  médica  e  psiquiátrica,  explorando  a 
 depressão  em  estudos  de  validações  de  escalas,  experimentos  medicamentosos  ou  exames 
 neurológicos.  Esses  artigos,  conforme  anteriormente  detalhado,  relacionavam  quadros 
 depressivos  ligados  a  estados  de  doença  do  corpo  ou  com  alguma  fase  específica  da  vida 
 que pode trazer alguma experiência particular de tristeza (Rubin & Roso, 2017 p.13). 

 A  conclusão  foi:  “De  um  número  inicial  de  1.219  artigos  (somando  as  duas  buscas),  apenas  dez 

 textos  foram  entendidos  como  compondo  a  proposta  que  estamos  construindo.  Isso,  em  números, 

 significa  que  0,9%  do  total  faz  uma  leitura  social  e  expandida  do  fenômeno  da  depressão  nos  portais 

 pesquisados” (Rubin & Roso, 2017 p.14). 

 Trata-se  de  consideração  importante  para  nosso  estudo,  pois  Rubin  e  Roso  (2017)  reconhecem 

 em  sua  caracterização  dos  estados  depressivos  que  o  mundo  do  trabalho  é  adoecedor,  produzindo, 

 inclusive,  estados  depressivos.  Os  autores  ultrapassam  concepções  individualistas  por  realizarem  uma 
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 leitura  social.  Além  disso,  a  revisão  apresentada  contribui  para  fundamentar  a  explicação  que  articula  o 

 aumento na incidência de estados depressivos com a exploração do trabalho. 

 A  significativa  constatação  de  que  em  um  universo  de  1.219  artigos,  apenas  0,9%  oferecem 

 uma  leitura  social  e  expandida  do  fenômeno  da  depressão,  reforça  nossa  hipótese  sobre  a  presença 

 constitutiva  das  tendências  da  Decadência  Ideológica  na  Psicologia,  assim  como  os  efeitos  do 

 “intimismo  à  sombra  do  poder”.  A  produção  de  conhecimento  sobre  os  estados  depressivos  ignora  uma 

 obviedade,  as  raízes  histórico-sociais  do  aumento  da  incidência  dos  estados  depressivos  e  orienta-se 

 por  mistificações  fundamentadas,  especialmente,  nos  reducionismos  biologicistas  das  ciências  médicas 

 que evadem completamente das contradições sociais. 

 Em  outro  trabalho,  França  Neto  (2014)  faz  uma  crítica,  desde  a  psicanálise,  da  perspectiva 

 relativista  na  tematização  dos  estados  depressivos.  O  autor  aponta  como  verdade  aquilo  que  “para 

 Freud,  é  da  castração,  e  ela  só  pode  ser  dita  por  e  nas  formações  do  inconsciente  (sonhos,  sintomas, 

 atos  falhos  e  chistes),  tendo  estes  a  significação  de  um  retorno  da  verdade  do  sujeito”  (França  Neto, 

 2014,  p.  188).  O  autor  sustenta  que,  o  capitalismo  por  meio  da  perspectiva  relativista  faz  os  sujeitos 

 recuarem frente a sua verdade: 

 Recuar  frente  ao  sujeito  e  sua  verdade,  clinicamente  já  sabemos  o  resultado  —  é  a 
 depressão.  A  depressão  e  a  ansiedade,  assim  como  o  arsenal  terapêutico  que  o 
 capitalismo  de  imediato  se  arvora  a  nos  oferecer,  é  um  dos  corolários  de  nossa 
 contemporaneidade.  Talvez  o  que  de  mais  marcante  ela  representa,  se  formos  pensar  sob 
 a ótica da psicanálise. (França Neto, 2014, p. 198). 

 O  processo  de  relativização  da  realidade  tem  implicações  para  os  sujeitos.  Quando  reduzimos  a 

 totalidade  em  puros  corpos  e  linguagens,  quando  eliminamos  a  verdade  e  passamos  a  viver  sob  a  égide 

 do  medo  eliminamos,  junto,  o  próprio  sujeito.  O  autor  faz  ainda  uma  importante  crítica  ao  relacionar  as 

 implicações do relativismo nas democracias liberais: 

 A  democracia  representativa,  pelo  menos  na  forma  hegemônica  com  que  no  Ocidente  nós 
 a  vivenciamos,  interdita-nos  o  acesso  à  força  da  verdade,  eliminando-a  da  cena  e 
 nivelando  tudo  na  simetria  das  opiniões.  Se  não  existem  diferenças  com  relação  ao  valor 
 de  verdade,  e  todas  as  afirmações  são  simetricamente  equivalentes,  a  importância  destas 
 passa  a  ser  determinada  pelo  número:  na  política  o  que  importa  é  o  número  de  votos;  o 
 lugar  na  hierarquia  social  é  reflexo  da  conta  bancária;  o  melhor  pesquisador  é  aquele  que 
 com  mais  eficiência  preenche  os  escores  que  a  academia  lhe  demanda.  O  critério 
 qualitativo  é  subsumido  pelo  quantitativo,  que  se  torna  a  régua  de  todas  as  avaliações. 
 Assim,  encontra-se  em  consonância  com  a  ciência  clássica,  que  tem  como  ideal  reduzir 
 seu objeto a algo completamente mensurável (França Neto, 2014, p. 194 – 195). 
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 Para  fugir  de  uma  leitura  individualista  ao  tematizar  o  diagnóstico  dos  estados  depressivos, 

 França  Neto  (2014)  remete  à  sociedade  capitalista  para  explicar  o  sofrimento  psíquico.  Contudo,  o 

 autor  revela  um  profundo  desconhecimento  da  tradição  marxista,  primeiro  quando  compara 

 experiências  totalitárias  do  século  XX  que  impunham  uma  universalidade/  verdade  sem  passar  por 

 particularidades  e  coloca  o  marxismo  como  parte  delas.  “Se  em  algum  momento  recuperarmos  a 

 coragem  e  buscarmos  o  resgate  da  verdade  e  seu  necessário  caráter  universal,  teremos  que  aprender  a 

 sustentar  sua  existência  livre  de  qualquer  particularidade,  seja  ela  racial  (nazismo),  nacionalista 

 (fascismo) ou de classe social (stalinismo)” (França Neto, 2014, p. 194). 

 Além  de  ser  um  erro  crasso  igualar  a  experiência  soviética  com  a  experiência  nazifascista  de 

 extrema-direita,  a  qual  defendia  a  supremacia  de  uma  “raça”  sobre  outras  e  que  se  caracterizou  como 

 saída  para  o  capitalismo  esmagar  com  violência,  forças  que  se  orientava  pela  emancipação  humana. 

 Diferentemente  da  Alemanha  nazista,  a  URSS  apesar  de  todas  as  deformações  políticas  e  autoritárias 

 era  uma  formação  social  de  natureza  inteiramente  distinta.  Não  há  como  fazer  uma  ponte  que  elimina  a 

 particularidade  de  cada  formação  social  pelo  mero  recurso  a  um  universal  abstrato  como 

 “totalitarismo”  que,  ao  fim  das  contas,  serve  apenas  para  ocultar  que  o  único  modo  de  produção  que 

 sempre  está  prenhe  de  fascismo  é  o  capitalismo.  Não  entender  a  dinâmica  da  história  e  as  lutas  de 

 classes resulta em crítica reformista ao capitalismo, quase sempre um protesto romântico. 

 No  entanto,  apesar  dos  problemas  identificados,  França  Neto  (2014)  oferece  uma  análise  que 

 para  descrever  e  pensar  os  estados  depressivos  não  recorre  a  teses  individualistas  e  afirma,  ainda  que 

 com  instrumentos  teóricos  idealistas  e  mistificadores,  a  necessidade  de  pensá-los  desde  uma  angulação 

 que considera contradições que emanam da ordem social vigente. 

 Oliveira,  Goulart  e  González  (2017)  apresentam  uma  proposta  extremamente  interessante  para 

 estudar  os  estados  depressivos.  Partindo  de  um  estudo  de  caso,  os  autores  elaboram  uma  proposta  que, 

 em  linhas  gerais,  busca  fomentar  reflexões  e  estratégias  que  não  dissociem  clínica,  cultura  e  sociedade. 

 Trata-se de situar o processo depressivo dentro de uma trama concreta de vida, não o contrário. 

 Oliveira,  Goulart  e  González  (2017)  criticam  a  hegemonia  do  modelo  biomédico  na  discussão 

 sobre  saúde  mental  como  um  todo  e,  sem  desconsiderar  os  avanços  propiciados  pelas  ciências  médicas, 

 apontam  os  limites  insuperáveis  do  modelo  biomédico,  cuja  hegemonia  “no  âmbito  da  saúde  mental, 

 culminou  no  negligenciamento  de  aspectos  que  são  sumamente  relevantes  para  a  compreensão  de 

 fenômenos  sociais,  culturais,  históricos  e  subjetivos  –  partes  indissociáveis  da  gênese  dos  chamados 

 ‘transtornos mentais’” (Oliveira; Goulart & González, 2017, p. 252). 
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 Os  autores  apontam,  ainda,  como  esse  modelo  contribui  para  a  manutenção  do  capitalismo  ao 

 disseminar um ideal de vida afetiva que tenta excluir e/ou patologizar a tristeza: 

 […]  ao  focalizar  somente  o  que  há  de  comum  entre  os  sintomas  expressos  pela  pessoa 
 atendida,  a  lógica  biomédica  implica  a  escolha  pré-determinada  dos  sintomas  que  são 
 socialmente  aceitos  e  aqueles  que  devem  ser  evitados  e,  nesse  sentido,  associa-se  a  uma 
 rígida  e  estreita  perspectiva  daquilo  que  é  e  deve  ser  considerado  um  desenvolvimento 
 normal.  Em  outros  termos,  trata-se  de  postular  a  existência  de  uma  concepção  universal 
 da  natureza  humana  (Goulart,  2013a,  p.  128,  grifos  do  autor  apud.  Oliveira;  Goulart  & 
 González, 2017, p. 253). 

 O  trabalho  também  aponta  outra  implicação  da  hegemonia  do  modelo  biomédico-capitalista:  o 

 predomínio  praticamente  absoluto  no  campo  da  pesquisa  em  saúde  de  um  paradigma  científico 

 portador  de  uma  concepção  estreita  de  realidade  e  um  método  abstrato  que  se  contenta  em  apenas 

 identificar  fenômenos  observáveis  e  relações  lineares.  A  saúde  humana,  em  tal  paradigma,  deixa  de  ser 

 um  processo  de  objetivação  da  pessoa  (Oliveira;  Goulart  &  González,  2017).  O  que  os  autores 

 descrevem  é  a  presença  fortíssima  do  agnosticismo  formalista  atravessando  o  modelo 

 biomédico-capitalista  hegemônico  nas  ciências  da  saúde.  Isto  facilitou  a  redução  da  saúde  mental  aos 

 aspectos biológicos e individuais. 

 No  interior  desse  modelo,  os  estados  depressivos  sempre  aparecem  como  fenômenos  abstratos, 

 uma vez que: 

 O  conhecimento  biomédico  linear  e  orgânico  da  depressão,  por  exemplo,  ignora  a 
 processualidade  das  experiências  de  vida  da  pessoa  e  a  complexa  organização  simbólica 
 dos  diferentes  elementos  que  constituem  os  espaços  sociais  das  suas  experiências  que, 
 por  sua  vez,  são  tramas  indissociáveis  do  momento  depressivo.  Consequentemente, 
 recusa  a  complexidade  de  todo  o  processo  que  está  organizado  subjetivamente  pela 
 pessoa.  Podemos  dizer,  portanto,  que  o  domínio  do  saber  biomédico  elimina  o  sujeito  da 
 “patologia”,  propiciando  um  conhecimento  parcial  da  depressão,  ao  diagnosticar  pessoas 
 por  meio  de  meras  manifestações  de  tristeza,  sem  atentar  àquele  que  as  vivencia 
 (Oliveira, Goulart & González, 2017, p. 253). 

 Para  confrontar  essa  hegemonia  do  modelo  biomédico-capitalista,  os  autores  propõem  a  análise 

 dos  estados  depressivos  desde  a  perspectiva  histórico-cultural,  em  especial  os  pressupostos  formulados 

 por  Vigotski.  Os  autores  identificam  a  gênese  social  do  psiquismo  para  definir  a  subjetividade 

 enquanto  sistema  simbólico-emocional:  “Essa  definição  ultrapassa  o  reducionismo  individual 

 intrapsíquico  que  tem  sido  dominante  no  uso  do  conceito  de  subjetividade,  ao  mesmo  tempo  em  que 

 permite  superar  reducionismo  social  dominante  na  psicologia  cultural-histórica,  ao  centralizar-se  nas 

 130 



 noções  de  reflexos  e  operações  sociais  internalizadas”  (Oliveira,  Goulart  &  González,  2017,  p.  254). 

 Através  do  desse  sistema  simbólico-emocional  muda-se  olhar  sobre  os  estados  depressivos,  uma  vez 

 que: 

 a  depressão  não  se  caracteriza  por  um  conjunto  específico  de  sintomas  comportamentais, 
 mas  por  uma  atual  estagnação  na  produção  de  sentidos  subjetivos  alternativos  ao 
 sofrimento  psíquico,  culminando  na  permanência  de  um  estado  psicológico  marcado  pela 
 ausência  de  protagonismo  mediante  maneiras  rígidas  de  pensar  e  de  lidar  com  fenômenos 
 e  situações  da  vida  cotidiana,  culminando  nas  expressões  recorrentes  atribuídas  a  esse 
 quadro.  A  diferença  dessa  definição,  portanto,  é  que  o  foco  não  está  no  comportamento 
 expresso,  mas  na  trama  de  vida  sobre  a  qual  a  emergência  desse  comportamento 
 assenta-se (Oliveira; Goulart & González, 2017, p. 255). 

 O  estudo  de  caso  realizado  pelos  autores  não  se  preocupa  em  estabelecer  o  nível  de  adaptação 

 do  sujeito  à  realidade,  mas  desvelar  o  processo  e  a  trama  marcada  por  conflitos  que  atravessam  a 

 relação  indivíduo  e  sociedade.  Não  vamos  aqui  esmiuçar  o  caso  clínico,  mas  vale  apresentar  as 

 conclusões  tiradas  pelo  estudo  da  trajetória  de  uma  jovem  de  25  anos,  recém-formada,  desempregada  e 

 que,  após  ser  diagnosticada,  iniciou  tratamento  para  depressão  8  meses  antes  do  estudo.  A  jovem 

 apontou  o  início  de  seu  adoecimento  após  o  término  de  um  relacionamento  amoroso,  falou  de  sua 

 solidão  por  morar  sozinha  e  de  conflitos  familiares  (alguns  deles  influenciaram  o  término  de  seu 

 namoro).  Os  autores  apontaram  alguns  acontecimentos/problemas  importantes  na  vida  da  jovem:  não 

 conseguir  inserção  profissional,  a  pressão  da  família  sobre  a  instabilidade  financeira  do  ex-namorado, 

 a comparação com as irmãs e a passividade do sujeito frente a tudo isso. 

 Esse  fato  possibilita  tecer  um  indicador  de  como  ela  estava  fixada  nas  condições 
 financeiras  que  o  outro  poderia  oferecê-la,  sem  perceber  o  valor  humano  e  a  qualidade  da 
 relação  que  eles  haviam  construído.  De  certo  modo,  essa  postura  pode  ser  vista  como 
 desdobramento  subjetivo  do  discurso  de  uma  sociedade  capitalista,  que  orienta 
 subjetivamente  a  pessoa  à  necessidade  de  consumir,  o  que  acaba  favorecendo  uma 
 condição  de  passividade  e  dependência  em  relação  ao  “externo”  que  pode  ou  deve  ser 
 adquirido (Oliveira; Goulart & González, 2017, p. 258). 

 Oliveira,  Goulart  e  González  (2017)  demonstram  pelo  estudo  de  caso  como  a  dinâmica  do 

 sistema  do  capital  se  expressou  na  subjetividade.  Nesta  abordagem,  o  processo  depressivo  é 

 compreendido  como  parte  de  uma  trama  concreta  de  vida  que  exige  estudar,  analisar  e  criticar  a  ordem 

 social vigente. 
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 4.3 Síntese 

 Como  síntese  dos  achados  em  nossa  investigação,  sobre  a  perspectiva  adotada  pelos  Psicólogos 

 ao  lidarem  com  os  estados  depressivos,  é  que  chegamos  ao  “Patologicismo”.  Tendência  essa  que 

 expressaria  uma  tendência  da  Psicologia,  enquanto  ciência  e  profissão,  no  estudo,  avaliação  e 

 tratamento  do  sofrimento  humano,  que  prescinde  da  relação  dialética  entre  sujeito  e  totalidade.  Nesse 

 escrito tomamos o sujeito/indivíduo 

 como  um  polo  ontológico  do  ser  social  que  realiza  simultaneamente  atividades 
 heterogêneas  sempre  como  ente  unitário.  A  execução  de  múltiplas  atividades  desenvolve 
 nele  uma  síntese  de  capacidades  heterogêneas,  exercendo  ao  mesmo  tempo  sobre  sua 
 subjetividade  um  impulso  unificador  à  constituição  de  uma  personalidade  complexa  que 
 em sua unidade é síntese de múltiplas capacidades. (Costa, 2012, p, 80-81) 

 Dessa  maneira  em  nossa  abordagem  a  subjetividade  representa  a  “capacidade  do 

 indivíduo  de  transformar  o  mundo  material.  Sendo  o  seu  principal  foco  a  busca  pelo  fortalecimento  do 

 indivíduo  pela  aquisição  de  maior  controle  das  suas  condições  de  vida  por  meio  de  uma  maior 

 participação  na  determinação  da  vida  social”  (Lacerda,  2010,  p.  353).  Em  linhas  gerais  o 

 “Patologiscismo”  expressaria  uma  perspectiva  contrária,  a  subjetividade  deslocada  do  mundo  material 

 e  fetichizada  como  fruto  de  abstrações  individuais.  Assim  o  sofrimento  humano,  os  estados 

 depressivos  estariam  basicamente  circunscritos  no  plano  subjetivo  individual  e  nada  têm  haver  com  as 

 contradições  da  sociedade  capitalista.  Assim  como  o  “Politicismo”  o  “Patologicismo”  deixa  intacta,  ou 

 até  mesmo  faz  uma  apologia  indireta,  a  ordem  social  vigente,  atendendo  aos  interesses  da  burguesia 

 nacional. 

 Com  uma  sociedade  civil,  premeditadamente  debilitada  pelos  interesses  do  capital 

 internacional,  a  formação  social  brasileira  é  solo  fértil  ao  “Patologicismo”.  De  certa  forma,  nossa 

 constatação  de  que  os  psicólogos,  de  maneira  geral,  reproduzem  o  intimismo  à  sombra  do  poder  não  é 

 uma  surpresa.  Contudo  é  sempre  importante  resgatar/denunciar  os  limites  conservadores  e  de 

 apologética  da  sociedade  capitalista,  derivados  da  produção  de  conhecimento  da  Psicologia.  Por  meio 

 da  configuração  do  irracionalismo,  agnosticismo  no  “Patologicismo”,  tendência  específica  da 

 Psicologia  em  prescindir  da  articulação  dialética  entre  sujeito  e  sociedade,  o  capital  segue  incólume 

 seu  processo  de  acumulação  e  de  desumanização.  De  que  forma  debater  saúde  mental  nas  condições 

 precárias  em  que  se  reproduz  a  vida  no  capitalismo?  De  que  forma  debater  sobre  saúde  mental  quando 

 bilionários  empreendem  uma  corrida  espacial  em  plena  calamidade  sanitária,  com  a  morte  de  milhões 
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 de  pessoas  pelo  mundo  nessa  pandemia?  É  imprescindível  que  nós  psicólogos  consigamos  responder  a 

 essas  perguntas,  e  para  tanto  ter  como  eixo  norteador  as  necessidades  da  classe  trabalhadora.  Dessa 

 forma é impossível qualquer postura que não seja totalizante. 
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 CAPÍTULO 05 
 DISCUSSÃO – A ATUALIDADE DA DEPRESSÃO E DO CAPITALISMO 

 “Estamos condenados à civilização 
 Ou progredimos ou desapareceremos” 

 Euclides da Cunha 

 “Socialismo ou Barbárie” 
 Rosa Luxemburgo 

 5.1 A Atualidade da depressão e do Capitalismo 

 Se  os  estados  depressivos  mudam  e  as  interpretações  sobre  os  mesmos  também  acompanham 

 seu  evolver  na  história,  é  preciso  então  elucidar  as  determinações  dos  estados  depressivos,  provocadas 

 pelo  movimento  permanente  do  ser  social,  sendo  assim  discutir  sobre  a  atualidade  do  capitalismo.  Em 

 especial,  é  preciso  avaliar  a  relação  entre  o  acirramento  das  contradições  presentes  no  capitalismo  que 

 enfrenta  uma  crise  estrutural  e  o  disparo  no  número  de  diagnósticos  de  estados  depressivos.  O  primeiro 

 sinal apareceu na década de 1970: 

 O  número  de  indivíduos  sofrendo  de  depressão  foi  multiplicado  por  sete  desde  1970, 
 tornando-se  assim  uma  prioridade  para  a  saúde  pública.  E  como  quinze  por  cento  das 
 depressões  graves  conduzem  ao  suicídio,  a  depressão  é  considerada  como  uma  doença 
 potencialmente  mortal,  rivalizando  com  as  doenças  cardiovasculares  (Christaki  & 
 Batista, 2014 p. 60). 

 Com o passar do tempo as estatísticas foram oferecendo informações cada vez mais dramáticas: 

 A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  previa  que  esse  transtorno  seria  responsável 
 por  9,8%  do  total  de  anos  saudáveis  desperdiçados  pela  humanidade  em  2030,  mas  essa 
 estimativa  foi  alcançada  já  em  2010,  duas  décadas  antes  do  previsto.  Sua  prevalência 
 aumentou  18%  entre  2005  e  2017,  variação  de  morbidade  quase  alarmante.  Atualmente, 
 cerca  de  350  milhões  de  pessoas  são  acometidas  por  depressão  no  planeta.  Além  de 
 liderar  a  lista  das  doenças  mais  incapacitantes,  este  transtorno  gera  gastos  na  casa  dos 
 800  bilhões  de  dólares  por  ano  —o  equivalente  ao  Produto  Interno  Bruto  de  muitos 
 países,  como,  por  exemplo,  a  Turquia.  Com  base  no  relatório  anual  da  OMS  de  2017, 
 11,5  milhões  de  indivíduos  são  acometidos  pela  Depressão  (5,8%  da  população).  Isto 
 significa  que  o  Brasil  ocupa  o  quinto  lugar  das  taxas  de  depressão  no  mundo.  É  o  país 
 com  a  maior  prevalência  entre  as  nações  em  desenvolvimento,  com  a  maior  morbidade 
 de  depressão  da  América  Latina  e  a  segunda  maior  nas  Américas.  Os  Estados  Unidos 
 estão  em  primeiro  lugar  (17,4  milhões  de  casos,  5,9%  da  população)  (Andrade  Filho  & 
 Dunningham, 2019, p.1). 
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 Como  explicar  que  uma  forma  de  adoecimento,  que  não  é  infectocontagiosa,  já  acometia  4,4  % 

 da  população  mundial  em  2015  (OMS,  2017,  p.08)  e  não  para  de  crescer?  Como  explicar  que  por  volta 

 de  350  milhões  de  pessoas  vivem  com  idéias  de  culpa,  pensamentos  de  fracasso,  pensamentos  de 

 autocompaixão,  ideias  suicidas,  hipocondria,  pensamentos  e  desejo  de  morte?  O  crescimento 

 desgovernado  nos  números  que  indicam  a  prevalência  de  estados  depressivos  começara  no  mesmo 

 período em que se inicia a crise estrutural do capitalismo seria só uma coincidência? 

 Certamente,  reduzir  os  estados  depressivos  a  modelos  biologicistas  ou  psicologistas  significa 

 reproduzir  a  Decadência  Ideológica  presente  nos  inúmeros  estudos  que,  apesar  de  uma  aparente 

 diversidade,  em  última  instância,  expressam  somente  uma  concepção  de  indivíduo:  aquela  que  cancela 

 sua  natureza  histórico-social  ao  tomá-lo  de  forma  isolada  de  mediações  sociais  ontologicamente 

 constitutivas  de  todo  e  qualquer  processo  subjetivo.  Para  diagnosticar  os  estados  depressivos  sem 

 cancelar  misticamente  as  mediações  sociais  que  os  constituem,  é  preciso  uma  teoria  que  não  abstrai  os 

 sujeitos das relações sociais de produção em que está inserido. 

 O  que  propomos  aqui  é  analisar  o  sujeito  e  os  estados  depressivos  desde  a  perspectiva  da 

 totalidade,  isto  é,  considerando  determinações  histórico-sociais  dos  estados  depressivos  e  sua 

 imbricação  com  o  modo  de  produção  capitalista  e  a  ordem  social  vigente.  Como  somos  tributários  da 

 tradição  marxista,  nossa  discussão  considera  o  movimento  e  as  lutas  que  atravessam  a  reprodução  do 

 ser  social  regido  pelo  capital.  Desde  o  salto  ontológico  propiciado  pela  revolução  neolítica  existem 

 conflitos  sobre  a  maneira  pela  qual  vai  se  administrar  a  produção  excedente.  Nisso  está  o  embrião  das 

 lutas  de  classes.  Cada  classe  que  ascende  ao  poder  se  apropria  da  riqueza  em  prol  dos  seus  próprios 

 interesses. 

 Importante  constatar  que  o  caminho  tomado  pela  humanidade  em  seu  processo  histórico 
 de  desenvolvimento  deu-se  por  meio  da  exploração  do  homem  pelo  homem,  do 
 surgimento  da  luta  de  classes  e  de  toda  uma  rede  de  complexos  sociais  necessários  à 
 manutenção  da  forma  particular  de  exploração  segundo  seu  modo  de  extração  do 
 sobretrabalho  no  interior  de  cada  modo  de  produção.  Cada  conquista  social  e  econômica 
 em  cada  momento  histórico  foi  primordialmente  apropriada  pela  classe  dominante  como 
 meio  de  riqueza  e  de  exploração  do  trabalhador  escravo,  servo  e  assalariado, 
 respectivamente. (Moreira, 2018, p.26) 

 No  capitalismo  houve,  há  e  sempre  haverá  movimentos  e  tensões  nas  lutas  pautados 

 especialmente  pelo  conflito  entre  as  duas  classes  fundamentais,  burguesia  e  proletariado:  “a  história  do 

 capitalismo  é,  também,  a  história  de  crises  e  perturbações  sociais,  pois  sua  produção  destituída  de  um 
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 controle  voltado  às  necessidades  humanas  transforma  o  sistema  sociometabólico  do  capital  no  mais 

 dinâmico e expansivo produtor de riqueza”. (Moreira, 2018, p.51). 

 O  capitalismo  criou  um  mundo  em  que  há,  pela  primeira  vez,  na  história  do  gênero  humano  a 

 abundância  no  processo  de  produção  da  vida  social.  Porém,  como  pode  haver  uma  gigantesca 

 expansão  da  capacidade  de  produção  de  riqueza  social,  mas,  ao  mesmo  tempo,  vivermos  em  um 

 mundo  de  precarização  objetiva  e  subjetiva?  Um  mundo  em  que  convive  e  cresce  legiões  de  miseráveis 

 famintos e depressivos. 

 A  humanidade  aglutina  contraditoriamente  um  imenso  conjunto  de  bens  materiais  e 
 espirituais  decantados  pelo  corpo  social  que  poderiam  ser  desfrutados  e  apropriados  pelos 
 indivíduos.  Pelo  contrário,  o  que  ocorre  na  realidade  é  um  fosso  entre  a  riqueza  do  gênero 
 humano  e  a  imensa  maioria  dos  indivíduos  vivendo  formas  diversas  de  solidão, 
 desigualdade  e  de  uma  falta  de  um  sentido  na  vida  que  mova  e  permita  aos  indivíduos,  de 
 modo livre, apropriar-se do que sua humanidade até aqui produziu. (Moreira, 2018, p.08) 

 Em  linhas  gerais,  o  capitalismo  tem  se  caracterizado  pelo  abismo  crescente  que  separa  a 

 expansão  ininterrupta  da  capacidade  de  produção  de  mercadorias  e  a  satisfação  das  reais  necessidades 

 humanas.  Tal  distanciamento  existe  porque  não  há  controle  sobre  a  ordem  reprodutiva  e  é  expressão  da 

 subordinação do valor de uso ao valor de troca. 

 Para  tornar  a  produção  de  riqueza  a  finalidade  da  humanidade,  foi  necessário  separar  o 
 valor  de  uso  do  valor  de  troca,  sob  a  supremacia  do  último.  Esta  característica,  na 
 verdade,  foi  um  dos  grandes  segredos  do  sucesso  da  dinâmica  do  capital,  já  que  as 
 limitações  das  necessidades  dadas  não  tolhiam  seu  desenvolvimento.  O  capital  estava 
 orientado  para  a  produção  e  a  reprodução  ampliada  do  valor  de  troca  e,  portanto,  poderia 
 se  adiantar  à  demanda  existente  por  uma  extensão  significativa  e  agir  como  um  estímulo 
 poderoso para ela. (Mészáros, 2002, p. 606 apud. Moreira, 2018, p.26) 

 A  submissão  das  necessidades  ao  valor  de  troca,  não  é  possível  sem  uma  alienação  primeira 

 que  marca  o  ser  humano:  a  alienação  do  trabalho.  Trabalho  é  o  processo  de  transformação  da  natureza 

 pelo  ser  humano  que,  desta  forma,  cria  novas  objetivações  portadoras  de  “valor  de  uso”,  isto  é,  algo 

 que  tem  valor  para  a  satisfação  das  necessidades  humanas.  A  partir  de  certo  momento,  o  ser  humano 

 passa  a  produzir  bens  não  só  para  consumir,  mas  para  trocar  por  outro  produto.  Este  produto  criado 

 fundamentalmente para ser trocado é a mercadoria, que contém, além do valor de uso, o valor de troca. 

 Sempre  existiram  mercadorias  na  história  da  humanidade,  mas  no  capitalismo  a  lógica  da 

 mercadoria  se  generaliza  por  todos  os  poros  do  ser  social  porque  ela  é  a  célula  básica  sem  a  qual  é 

 impossível  a  acumulação  de  capital  e  o  lucro.  Note-se  que  no  capitalismo  até  a  força  de  trabalho  se 
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 transforma  em  mercadoria,  ou  seja,  a  atividade  essencial  para  a  produção  e  reprodução  do  indivíduo  e 

 do  ser  social,  no  capitalismo,  é  apenas  uma  mercadoria,  uma  coisa  que  como  outras  pode  ser 

 “livremente” vendida e comprada. 

 Essas  duas  funções  da  atividade  vital  humana,  assegurar  a  existência  individual  e 
 assegurar  a  existência  da  sociedade,  tornam-se,  na  sociedade  capitalista,  funções 
 alienadamente  separadas  e  até  antagônicas.  Marx  mostra  que,  nas  relações  sociais 
 capitalistas,  nas  quais  o  trabalho,  atividade  vital,  é  transformado  em  mercadoria,  essa 
 atividade  não  se  apresenta  ao  indivíduo  como  aquilo  que  ela  deveria  ser,  a  principal 
 forma  de  objetivação  e  desenvolvimento  de  sua  individualidade  humana.  O  trabalho 
 alienado  não  deixa  de  ser  uma  atividade  objetivante,  no  entanto,  na  condição  de  atividade 
 transformadora  em  mercadoria,  sua  realização  tem  para  o  trabalhador  não  o  sentido  sua 
 objetivação  como  ser  humano,  mas,  sim,  o  sentido  de  uma  meio  (o  único)  que  ele  tem 
 para  assegurar  sua  existência.  Nas  palavras  de  Marx  –  Manuscritos  econômicos 
 filosóficos  –,  o  trabalho  alienado  aliena  o  trabalhador  “de  si  mesmo  de  sua  própria  função 
 ativa,  de  sua  atividade  vital”  e  “faz-lhe  da  vida  genérica  apenas  um  meio  de  vida 
 individual” (Duarte, 2013, p.23 Grifos do autor). 

 Marx  nos  dá  mais  detalhes  desse  processo,  que  transforma  o  trabalho,  atividade  humanizadora, 

 em mercadoria. 

 Abstraindo  do  valor  de  uso  dos  corpos-mercadorias,  resta  nelas  uma  única  propriedade:  a 
 de  serem  produtos  do  trabalho.  Mas  mesmo  o  produto  do  trabalho  já  se  transformou  em 
 nossas  mãos.  Se  abstraímos  seu  valor  de  uso,  abstraímos  também  os  componentes 
 [Bestandteilen]  e  formas  corpóreas  que  fazem  dele  um  valor  de  uso.  O  produto  não  é 
 mais  uma  mesa,  uma  casa,  um  fio  ou  qualquer  outra  coisa  útil.  Todas  as  suas  qualidades 
 sensíveis  foram  apagadas.  E  também  já  não  é  mais  o  produto  do  carpinteiro,  do  pedreiro, 
 do  fiandeiro  ou  de  qualquer  outro  trabalho  produtivo  determinado.  Com  o  caráter  útil  dos 
 produtos  do  trabalho  desaparece  o  caráter  útil  dos  trabalhos  neles  representados  e, 
 portanto,  também  as  diferentes  formas  concretas  desses  trabalhos,  que  não  mais  se 
 distinguem  uns  dos  outros,  sendo  todos  reduzidos  a  trabalho  humano  igual,  a  trabalho 
 humano abstrato. (Marx, 2018, p. 116) 

 No  capitalismo  o  trabalho  sempre  é  estranhado  e  alienado:  “o  produto  do  trabalho  não  pertence 

 ao  seu  criador  e  o  segundo  evidencia  que  a  pessoa  que  trabalha  não  se  reconhece  no  produto  de  seu 

 próprio  trabalho  e  dele  não  se  apropria”(Machado,  2019,  p.16).  O  trabalho,  processo  essencial  de 

 humanização  do  homem  e  para  a  ampliação  das  possibilidades  do  gênero  humano,  no  capitalismo, 

 torna-se uma coisa e fonte de sofrimento: 

 Assim,  no  capitalismo  o  processo  de  produção  se  desenvolveu  sem  levar  em  conta  a 
 qualidade,  o  uso  e  a  necessidade  efetivamente  humana,  e  nesse  sentido  se  constituiu  num 
 retrocesso  histórico  em  relação  às  formas  anteriores  de  produção.  Pois  a  desumanização 
 do  homem,  a  separação  do  sujeito  produtivo  de  seus  meios  inorgânicos  e  orgânicos  para  a 
 produção,  a  supressão  de  suas  qualidades  e  forças  sociais  na  relação  de  produção  junto  à 
 natureza  para  obtenção  das  mercadorias  fez  com  que  as  coisas  dominassem  e  se 
 sobrepusessem  ao  ser  que  efetivamente  produz.  Ao  remover  a  produção  de  riqueza  sem 
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 que  se  levem  em  conta  as  necessidades  humanas,  retirou-se  a  condição  do  controle  sobre 
 o  processo  produtivo  e,  como  consequência,  desenvolveu-se  uma  produção  sem  limites, 
 incontrolável e destrutiva em relação à humanidade e à natureza. (Moreira, 2018, p.29) 

 O  capitalismo  é  orientado  para  a  produção  de  mercadorias  que,  ao  serem  vendidas,  contribuem 

 na  acumulação  de  capital.  A  maioria  da  humanidade,  para  sobreviver,  conta  tão  somente  com  a  venda 

 de  sua  força  de  trabalho.  Esta  é  paga  pelo  salário,  que  em  geral  serve  apenas  para  assegurar  o  mínimo 

 necessário  que  possibilita  a  reprodução  da  força  de  trabalho:  a  “classe  trabalhadora,  que  mesmo 

 produzindo  a  riqueza  material  do  capital,  vê-se  impedida  de  consumir  os  bens  lançados  na  circulação, 

 já  que  seu  salário  apenas  permite  sua  reprodução  como  força  física  de  trabalho”  (Moreira,  2018,  p.53). 

 O  capitalismo  se  move  de  maneira  incontrolável  voltada  a  atender  um  único  imperativo:  acumulação. 

 Tudo  no  ser  social  deve  estar  subordinado  a  tal  imperativo:  desenvolvimento  das  forças  produtivas, 

 avanço tecnológico, formas de organização e gestão do trabalho explorado etc. 

 Assim,  por  exemplo,  para  o  capitalista,  aprimorar  as  forças  produtivas  serve  apenas  para 

 diminuir  os  custos  da  produção  e,  assim,  ampliar  lucros.  Isso  tem,  resultado,  de  maneira  tendencial  na 

 diminuição  do  trabalho  vivo  necessário  do  processo  produtivo,  o  que  põe  em  movimento 26

 contradições  e  processos  fundamentais.  Esse  movimento  amplia  e  intensifica  o  exército  de  reserva  e  a 

 degradação  das  condições  de  vida  dos  trabalhadores,  diminuindo  seu  poder  de  consumo  e,  como 

 consequência,  gerando  um  aprofundamento  da  crise  de  superprodução.  Demonstra-se,  assim,  a 

 condição  ineliminável  do  sistema  do  capital  em  conviver  constantemente  com  crises  em  seu  modo  de 

 existir.  (Moreira,  2018).  Em  linhas  gerais,  a  realidade  cotidiana,  especialmente  na  fase  atual  do 

 capitalismo,  da  classe  trabalhadora  é  marcada  pela  “perda  do  controle  sobre  o  conjunto  do  sistema 

 reprodutivo  social  a  partir  dos  imperativos  determinantes  do  capital,  que  são  voltados 

 incontrolavelmente  para  um  movimento  acumulativo  e  explorador  sempre  em  expansão.”  (Moreira, 

 2018, p.54). 

 A  humanidade  criou  um  modo  de  produção  que,  ao  mesmo  tempo,  desenvolveu  as  forças 

 produtivas  e  permanece  criando  de  maneira  pujante,  mercadorias  e  riqueza,  mas  que  não  é  capaz  de 

 erradicar  a  pobreza,  a  fome  e  as  desigualdades  apesar  disso  ser  possível.  Pelo  contrário,  quanto  mais 

 riqueza  o  capitalismo  produz,  mais  desigualdade  social  há.  “A  riqueza  acumulada  pelo  1%  mais 

 26  Criador  de  valores  de  uso,  como  trabalho  útil,  o  trabalho  é,  assim,  uma  condição  de  existência  do  homem,  independente 
 de  todas  as  formas  sociais,  eterna  necessidade  natural  de  mediação  do  metabolismo  entre  homem  e  natureza  e,  portanto,  da 
 vida humana. (Marx, 2017, p. 120) 
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 abastado  da  população  mundial  equivalente,  pela  primeira  vez,  à  riqueza  dos  99%  restantes”  (Oxfam, 

 2016,  p.  2).  Chegamos  ao  dado  surreal  em  que:  “apenas  62  indivíduos  detinham  a  mesma  riqueza  que 

 3,6 bilhões de pessoas” (Oxfam, 2016, p. 2). 

 O  capitalismo,  portando,  produz  contradições  sociais  insolúveis  e  tem  uma  história  de  crises  e 

 perturbações sociais: 

 no  capitalismo  o  propulsor  produtivo  dinâmico  é  dado  por  e  para  uma  lógica  produtiva  e 
 criativa  desumanizadora,  na  qual  a  extração  da  mais-valia,  do  trabalho  excedente,  daquilo 
 que  poderia  libertar  o  homem  para  seu  maior  e  efetivo  desenvolvimento  individual  junto 
 à  sua  humanidade,  realiza-se  justamente  fazendo  o  contrário:  o  trabalhador,  sujeito  real 
 da  produção,  torna-se  mera  carcaça  do  tempo  e  do  uso  para  o  acúmulo  de  riqueza  do 
 capital. E aí se coloca um dilema histórico para a humanidade. (Moreira, 2018, p.30) 

 A  partir  da  década  de  1970,  quando  o  capital  encontra  limites  absolutos  para  a  sua 

 autorreprodução  incontrolavelmente  expansiva,  inicia-se  uma  etapa  marcada  pela  crise  estrutural,  que 

 se  expressa,  especialmente,  pela  ampliação  da  dimensão  destrutiva  e  um  movimento  reprodutivo  que 

 se  dá  pela  regressão  de  todas  as  suas  conquistas  civilizatórias.  Barbárie  e  ameaça  da  existência  de  seres 

 humanos e da natureza não são mais possibilidades, mas processos em curso: 

 As  crises  anteriores  à  década  de  70  do  século  passado  foram  todas  de  alguma  forma 
 consideradas  como  crises  cíclicas,  umas  mais  lentas,  outras  mais  longas,  algumas  mais 
 profundas  e  com  efeitos  em  alguns  setores,  outras  de  menor  gravidade,  mas  todas  com  a 
 possibilidade  de  serem  neutralizadas,  assimiladas  ou  até  mesmo  anuladas  por  formas 
 remediadoras  encontradas  pelo  capital  em  direção  à  sua  autoexpansão.  Quando  a  crise 
 afeta  apenas  uma  das  três  dimensões  (produção,  consumo  e  circulação)  produtivas  do 
 capital,  é  possível  transferir  o  problema  parcial  para  as  outras  dimensões  não  afetadas, 
 articulando-as  e  superando  os  obstáculos  postos.  (…)  Numa  crise  cíclica  há  um  estímulo 
 ao  desenvolvimento  e  ampliação  do  poder  do  capital  em  relação  ao  seu  imperativo  para  a 
 expansão  e  acumulação  de  riqueza.  Novas  formas  de  imperialismo,  controle  monetário  e 
 político,  organização  produtiva  e  expansão  por  meio  de  guerras  localizadas  e/ou 
 generalizadas,  como,  por  exemplo,  a  Primeira  e  a  Segunda  Guerras  Mundiais,  que 
 abriram  possibilidades  de  acumulação  e  expansão  de  riqueza  para  os  países  avançados. 
 (…)  A  partir  de  1970  a  forma  da  crise  que  se  abate  sobre  a  autorreprodução  do  sistema 
 afeta  de  modo  mais  profundo  todas  as  esferas  do  sistema  do  capital,  pois  tanto  a 
 produção  quanto  a  circulação  e  o  consumo  sofrem  um  refreamento  em  sua  dinâmica 
 expansiva e acumulativa (Moreira, 2018, p.60). 

 Crise  estrutural  significa  que  o  sistema  do  capital  está  em  crise  que  se  manifesta  em  todos  os 

 processos  fundamentais  relacionados  com  organização  da  riqueza,  produção,  consumo  e  circulação. 
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 Sendo  assim,  medidas  parciais  se  tornam  inviáveis.  A  crise  causa  desarranjos  cada  vez  maiores.  A 

 seguir apresenta-se algumas de suas características particulares: 

 1.  Seu  caráter  é  universal,  em  lugar  de  restrito  a  uma  esfera  particular  […];  2.  Seu 
 alcance  é  verdadeiramente  global  (no  sentido  mais  literal  e  ameaçador  do  termo),  em 
 lugar  de  limitado  a  um  conjunto  particular  de  países  (como  foram  todas  as  principais 
 crises  no  passado);  3.  Sua  escala  de  tempo  é  extensiva,  contínua,  se  preferir,  permanente, 
 em  lugar  de  limitada  e  cíclica,  como  foram  todas  as  crises  anteriores  do  capital;  4.  Em 
 contraste  com  as  erupções  e  os  colapsos  mais  espetaculares  e  dramáticos  do  passado,  seu 
 modo  de  se  desdobrar  poderia  ser  chamado  de  rastejante  […]  (Mészáros,  2002,  p.  795 
 Moreira, 2018, p.61) 

 O  capital  não  pode  evitar  suas  crises  e  “diferentemente  das  crises  cíclicas  explosivas  anteriores 

 a  1970,  a  crise  atual  demonstra  um  caráter  mais  brando,  porém  continuado,  e  que  seus  limites  elevam 

 as  contradições  e  os  efeitos  do  capital  a  níveis  cada  vez  mais  desumanizadores”  (Moreira,  2018,  p.70). 

 Antes  da  crise  estrutural,  a  política  econômica  orientada  pelo  keynesiano  conseguiu  gerar  altas  taxas  de 

 crescimento econômico e de produtividade do trabalho no período que sucedeu a II Guerra Mundial. 

 Contudo,  com  a  crise  estrutural,  vão  se  configurando  respostas  que  buscam  assegurar  a 

 manutenção  da  reprodução  incessante,  incontrolável  e  expansiva  do  capital,  mas  sem  sanar  as 

 contradições  sociais  que  estão  em  sua  raiz.  Por  exemplo,  uma  das  formas  de  se  tentar  enfrentar  a  crise 

 foi  dinamizar  o  consumo  pela  diminuição  da  taxa  de  utilização  das  mercadorias,  isto  é,  da  vida  útil  dos 

 produtos  consumidos.  “Essa  produção  dos  descartáveis  e  dos  desejos  consumistas  cada  vez  mais 

 imediatos,  levada  por  modismos  que  se  desgastam  muitas  vezes  no  simples  momento  da  compra, 

 possibilita ao capital realizar seus lucros sobre um espaço de circulação fixo” (Moreira, 2018, p.66). 

 Por  suposto,  o  período  de  crise  estrutural  também  significa  intensificação  e  generalização  dos 

 conflitos  sociais  inerentes  à  ordem  social  capitalista.  Na  realidade,  há  uma  tendência  a  processos  de 

 polarização social. O primeiro sinal disso ocorre no final da década de 1960: 

 O  prelúdio  da  crise  orgânica  do  bloco  histórico  fordista-keynesiano  no  final  do  século 
 XX  deu-se  no  plano  político  como  uma  crise  de  hegemonia,  na  qual  amplos  setores  das 
 classes  subalternas  desafiaram  a  supremacia  burguesa.  Foi  um  período  de  altas  taxas  de 
 crescimento  econômico,  pleno  emprego  e  aumento  constante  dos  salários  em  diversos 
 países  centrais.  Pelo  menos  do  ponto  de  vista  econômico-corporativo,  certos  interesses  da 
 classe  trabalhadora  estavam  contemplados  pelos  acordos  entre  capital  e  trabalho  que 
 geraram o Estado de bem-estar social. (Castelo, 2013, p. 151, grifos do autor) 
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 Como  exemplo  por  excelência  de  enfrentamentos  que  desafiaram  a  supremacia  burguesa,  está 27

 o  Maio  de  1968  francês:  “os  seus  movimentos  foram  uma  sucessão  de  protestos,  greves,  barricadas  e 

 rebeliões  liderados  por  diferentes  grupos  subalternos  nos  quatro  cantos  do  planeta”  (Castelo,  2013,  p. 

 152).  Em  linhas  gerais,  os  eventos  de  1968  relacionavam-se  com  o  “rompimento  com  o  ‘welfarismo’ 

 da  social-democracia  e  a  implementação  de  novas  políticas  que  supostamente  poderiam  superar  a 

 inflação  galopante,  a  queda  dos  lucros  e  a  desaceleração  do  crescimento”  (Dardot  &  Laval,  2016.  p. 

 187).  Frente  à  manutenção  de  suas  taxas  de  lucro  em  um  contexto  de  crise  estrutural,  o  capital  acirrou 

 a  exploração  e  cada  vez  mais  passou  a  mostrar  sua  incapacidade  de  assegurar  Bem-Estar  Social  ou 

 condições  mínimas  de  sobrevivência  para  a  maior  parte  da  classe  trabalhadora.  O  próprio  capital 

 reconheceu isso e, para enfrentar a crise estrutural, mergulhou na ofensiva neoliberal: 

 A  política  conservadora  e  neoliberal  pareceu,  sobretudo,  constituir  uma  resposta  política 
 à  crise  econômica  e  social  do  regime  “fordista”  de  acumulação  do  capital.  Esses 
 governos  conservadores  questionaram  profundamente  a  regulação  keynesiana 
 macroeconômica,  a  propriedade  pública  das  empresas,  o  sistema  fiscal  progressivo,  a 
 proteção  social,  o  enquadramento  do  setor  privado  por  regulamentações  estritas, 
 especialmente  em  matéria  de  direito  trabalhista  e  representação  dos  assalariados  (Dardot 
 & Laval, 2016. p. 187). 

 Em outras palavras, está implementada a política do cada um por si. 

 Nos  primórdios  do  neoliberalismo,  os  intelectuais  ligados  às  classes  dominantes 
 ignoraram  o  debate  do  socialismo  burguês  sobre  a  “questão  social”,  reafirmando  a 
 positividade  das  desigualdades  sociais  na  geração  de  benefícios  para  a  sociedade  como 
 um  todo,  e  que  o  mercado,  em  algum  futuro  distante,  iria  acabar  com  tais  desigualdades. 
 Parecia  o  fim  do  socialismo  burguês,  não  por  meio  da  vitória  ideológica  comunista  (ou 
 proletária),  mas  por  uma  espécie  de  retrocesso  ao  liberalismo  pré-1848.  (Castelo,  2013,  p. 
 27) 

 Chegamos  assim  ao  cerne  do  que  representa  a  Ideologia  Neoliberal.  Esta,  é  caracterizada  por 

 políticas  de  austeridade,  desmonte  da  proteção  social  e  mistificação  das  desigualdades  sociais  como 

 forças  propulsoras  de  desenvolvimento.  O  neoliberalismo  não  precariza  a  vida  da  classe  trabalhadora 

 apenas nas esferas da política e da economia, mas também da própria subjetividade. 

 O  neoliberalismo  não  destrói  apenas  regras,  instituições,  direitos.  Ele  também  produz 
 certos  tipos  de  relações  sociais,  certas  maneiras  de  viver,  certas  subjetividades.  Em  outras 
 palavras,  com  o  neoliberalismo,  o  que  está  em  jogo  é  nada  mais  nada  menos  que  a  forma 

 27  Podemos  destacar  outros  enfrentamentos  como:  A  Primavera  de  Praga,  os  protestos  estudantis  na  Cidade  do  México,  as 
 barricadas  no  Quartier  Latin  ,  na  margem  esquerda  do  rio  Sena,  são  exemplos  notórios  de  uma  das  maiores  ações 
 contestatórias à ordem estabelecidas na segunda metade do século XX. (Castelo, 2013, p. 152) 
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 de  nossa  existência  ,  isto  é,  a  forma  como  somos  levados  a  nos  comportar,  a  nos 
 relacionar  com  os  outros  e  com  nós  mesmos.  O  neoliberalismo  define  certa  norma  de 
 vida  nas  sociedades  ocidentais  e,  para  além  dela,  em  todas  as  sociedades  que  as  seguem 
 no  caminho  da  “modernidade”.  Essa  norma  impõe  a  cada  um  de  nós  que  vivamos  num 
 universo  de  competição  generalizada,  intima  os  assalariados  e  as  populações  a  entrar  em 
 luta  econômica  uns  contra  os  outros,  ordena  as  relações  sociais  segundo  o  modelo  do 
 mercado,  obriga  a  justificar  desigualdades  cada  vez  mais  profundas,  muda  até  o 
 indivíduo,  que  é  instado  a  conceber  a  si  mesmo  e  a  comportar-se  como  uma  empresa. 
 (Dardot & Laval, 2016, p. 14, grifos dos autores) 

 O  neoliberalismo  expressando  a  intensificação  da  reificação  capitalista  defende  que  o  indivíduo 

 deve  atuar  como  uma  empresa,  realizando  administração  precisa  e  burocrática  dos  afetos,  do 

 sofrimento  humano  e  das  angústias  reduzindo  prejuízos  e  amplificando  ganhos.  O  ser  humano  é 

 considerado  de  forma  pragmática  e  utilitarista.  Como  toda  empresa,  deve  gerar  lucro  e  ser  produtivo, 

 especialmente  quando  as  condições  básicas  de  sobrevivência  não  estão  mais  asseguradas  e  todos  estão 

 abandonados à própria sorte em um mundo de competição generalizada. 

 De  maneira  geral,  há  uma  administração  social  do  desamparo  e  da  angústia  que  defende  que 

 quando  estamos  desamparados  somos  impulsionados  a  ser  mais  produtivos.  Isso  está  na  base  de 

 jargões  que  estamos  acostumados  a  ouvir:  “é  preciso  sair  da  zona  de  conforto”.  “Em  vez  de  proteção  e 

 narrativização  do  sofrimento,  descobre-se  que  a  administração  do  sofrimento,  em  dose  correta  e  de 

 forma adequada, pode ser um forte impulso para o aumento da produtividade” (Dunker, 2021, p. 53). 

 Não  por  acaso  epidemia  de  depressão  e  crise  estrutural  surgem  praticamente  juntas:  “O  número 

 de  indivíduos  sofrendo  de  depressão  foi  multiplicado  por  sete  desde  1970,  tornando-se  assim  uma 

 prioridade  para  a  saúde  pública”  (Christaki  &  Batista,  2014,  p.  60).  Isto  mostra  de  forma  cristalina 

 como  a  dinâmica  e  a  estrutura  do  sistema  do  capital  constituem  a  subjetividade.  Portanto,  se  ela  vive, 

 uma  crise  estrutural  que  é  respondida  por  redução  de  conquistas  civilizatórias,  intensificação  da 

 exploração  do  trabalho,  precarização  das  condições  de  vida,  retirada  de  direitos  sociais, 

 desmantelamento  de  serviços  públicos  etc.  Então,  a  crise  estrutural  do  capital  é  a  raiz  do  crescimento 

 alarmante e acelerado no número de diagnósticos de estados depressivos: 

 a  partir  de  1973,  conhecido  como  o  ano  da  grande  crise  do  petróleo,  com  o  deslocamento 
 multilateral  dos  conflitos,  com  a  emergência  da  questão  do  Oriente  Médio,  com  os  efeitos 
 culturais  do  Maio  de  1968  Francês,  algo  mudou  na  maneira  de  perceber  a  depressão. 
 1973  é  o  ano  da  primeira  experiência  neoliberal,  ocorrida  no  Chile  de  Pinochet;  com  ele 
 ergueu-se  o  paradigma  da  produtividade  e  da  avaliação  como  modelo  chave  para  a  nossa 
 forma  de  trabalhar,  de  desejar  e  de  usar  a  linguagem.  Começa  a  surgir  aqui  a  retórica  de 
 que  não  há  alternativa,  que  o  conflito  é  no  fundo  inútil  e  improdutivo,  pois  só  restará 

 142 



 apenas  uma  maneira  de  habitar  a  terra.  Chamamos  esse  ponto  de  “fim  da  história”,  de 
 encurtamento  das  narrativas,  de  fim  das  utopias  ou  de  globalização;  seu  efeito  é  a 
 emergência  de  uma  cultura  baseada  no  monólogo  cinzento,  onde  o  destino  apático  e  que 
 desatina  nossa  capacidade  de  sonhar  parece  ter  sido  o  terreno  fértil  para  o  florescimento 
 da  Depressão.  Em  1973  aparece  o  primeiro  artigo  de  Martin  Seligman  sobre  o  tratamento 
 cognitivo  da  depressão,  um  ano  antes  do  livro  que  mudaria  a  história  da  depressão 28

 (Dunker,  2021,  p.50).  Em  tempos  de  crise  estrutural  do  capital,  quando  seus  efeitos  são 
 cada  vez  mais  desumanizadores,  o  resultado  é  a  expansão  dos  estados  depressivos  em 
 escala global. 

 5.2 Depressão e o “Patologicismo” 

 Observadas  a  estrutura  e  dinâmica  do  sistema  do  capital,  suas  crises  e  os  imperativos 

 neoliberais,  percebe-se  que  a  realidade  social  impõe  aos  sujeitos  individuais  relações  sociais  de 

 produção  que  tendem  à  precarização  objetiva  e  subjetiva  da  vida.  É  isso  que  explica  o  crescimento 

 vertiginoso  da  incidência  dos  estados  depressivos  na  atualidade  em  nível  mundial.  Contudo,  quando 

 analisamos as discussões sobre saúde mental e depressão, o que é possível observar? 

 Os  resultados  do  levantamento  bibliográfico  revelaram  o  domínio  da  lógica  “Patologicista”. 

 Esta  não  se  aplica  apenas  aos  estados  depressivos,  mas  à  psicopatologia  como  um  todo.  O  aumento 

 drástico  do  número  de  patologias  não  resulta  da  invenção  de  algum  método  diagnóstico  novo  ou  da 

 descoberta  de  um  marcador  biológico.  Sua  raiz  é  o  conflito  entre  o  sujeito  e  a  realidade.  A  lógica 

 “patologista”  é  uma  resposta  a  esse  conflito.  Resposta  que  oculta  determinações  sócio-históricas, 

 produz  explicações  subjetivistas  ou  formalistas  que  oferecem  tratamentos  individualistas  e  médicos 

 que  além  de  não  tocar  as  raízes  social  daquele  conflito  assegura  a  sua  reprodução,  apenas 

 intensificando  processualidade  e  contradições  que,  em  última  instância,  produzirão  ainda  mais 

 adoecimento  e  sofrimento  psíquico  em  escala  massiva.  A  lógica  “Patologicista”  é,  portanto,  a  postura 

 que  atravessa  saberes  e  práticas  psicológicos,  médicos  e  psiquiátricos  de  forma  que  ofereçam  respostas 

 que desempenham função social conservadora. Neles há: 

 o  consenso  sobre  a  “ordem”  que  a  sociedade  espera  dos  filhos  das  famílias  “normais”: 
 que  sejam  bons,  carinhosos,  tranquilos,  adaptados,  que  aprendam  bem  “suas”  lições,  que 
 comam  e  durmam  bem  e  que,  chegando  o  momento,  estejam  dispostos  a  defender  até  a 
 morte,  na  guerra  ou  na  paz,  os  valores  do  sistema.  […]  A  norma,  a  ordem,  a  média  não 
 explícita  é  a  (classe)  média,  “modelo”,  cujos  filhos  não  devem  ser  “diferentes”  dos  pais, 
 moldados  pelo  american-way-of-life  (Jerusalinksy  &  Fendrik,  2011,  p.  34  apud  Resende, 
 Pontes & Calazans, 2015, p. 536). 

 28  Seligman, M. E. (1974). Depression and laearned helplessness. Jonh Wiley & Sons 
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 A  partir  do  exposto,  percebe-se  as  limitações  das  tentativas  de  abordar  os  estados  depressivos  a 

 partir  da  perspectiva  neuroquímica  ou  da  abordagem  cognitivista-comportamental  de  tratamento  da 

 depressão.  A  abordagem  cognitivo-comportamental  reduz  o  tratamento  à  correção  de  certo  tipo  de 

 pensamento:  “a.  que  assume  uma  forma  circular  em  torno  de  crenças  negativas;  b.  que  antecipa  fatos  e 

 cenários  e  c.  que  cria  ilusões  de  falsa  controlabilidade  sobre  o  meio  e  sobre  si  mesmo”  (Dunker,  2021, 

 p. 85). 

 Para  o  cognitivismo,  a  depressão  é  sobretudo  um  problema  de  crenças  irracionais  e 
 distorcidas.  O  problema  não  é  exatamente  a  relação  com  o  mundo  em  si,  mas  a  crença  ou 
 não  na  sua  controlabilidade.  Quando  vamos  desistindo  de  crer  que  nossas  ações  têm 
 ações  e  efeitos  sobre  a  realidade,  caminhos  da  depressão  para  o  desamparo  (Dunker, 
 2021, p. 80). 

 Essa  perspectiva  psicologista  e  com  soluções  simplistas  é  expressão  de  um  uma  concepção  que 

 isola  o  sujeito,  reduzido  ao  processamento  cognitivo  de  informações,  da  realidade  material.  O 

 tratamento  simplista  que  busca  “curar”  pela  “correção”  do  pensamento  nada  mais  faz  do  que 

 culpabilizar  os  sujeitos.  O  cognitivismo  desconsidera  completamente  as  contingências  do  modo  de 

 produção  capitalista  e  atribui  ao  sujeito  um  poder  que  ele  não  tem:  mudar  a  si  mesmo,  sem  mudar  a 

 realidade.  O  cognitivismo  parece  encaixar-se  muito  bem  nas  aspirações  do  neoliberalismo,  pois  se  tudo 

 depende  da  nossa  forma  de  pensar,  estamos  todos  aptos  a  agir  no  universo  de  competição  generalizada 

 neoliberal.  É  uma  justificativa  ideológica  que  naturaliza  desigualdades  sociais  cada  vez  mais 

 profundas.  Uma  vez  que  os  sujeitos  são  requisitados  a  conceber  a  si  mesmos  e  a  comportarem-se  como 

 empresas,  a  correção  de  crenças  irracionais  e  distorcidas  funciona  como  uma  espécie  de  auditoria, 

 capaz  de  sanar  burocraticamente  problemas,  dores  e  sofrimentos  sem  alterar  ou  questionar  os 

 elementos da vida social. 

 Essa  estratégia  ilustra  bem  como  para  esse  discurso  não  estamos  diante  de  um  conflito  de 
 interpretação  sobre  a  realidade,  com  a  correlativa  concorrência  entre  interesses,  mas  da 
 patologização  daqueles  que  duvidam  de  como  as  coisas  realmente  são.  Aqui  o  discurso 
 na  ciência  não  está  tão  longe  da  tradição  que  considera  o  deprimido  alguém  imbuído  de 
 má-fé  e  desonesto,  pois  diverge  da  realidade  e  não  de  como  a  percebemos  ou  a 
 construímos.  Junto  à  ascensão  do  neoliberalismo,  o  vocabulário  econômico  deixa  de  se 
 apoiar  em  termos  como  pensamento,  planejamento  e  desenvolvimento  calculado  e 
 passará  a  enfatizar  emoções  como  o  medo  e  a  inveja,  de  sentimentos  como  austeridade.  O 
 humor  otimista  ou  o  pessimista  dos  mercados  e  habilidades  socioeconômicas  operam  um 
 giro  para  uma  política  dos  afetos,  que  torna  compreensível  a  eleição  de  uma  patologia  do 
 humor  como  paradigma  de  sofrimento.  Isso  não  é  uma  despolitização  da  política,  mas  um 
 prenúncio  de  seu  deslocamento  para  a  contenda  moral  e  para  o  terreno  dos 
 comportamentos  de  gostos.  Ora,  essa  dissociação  entre  a  produção  econômica, 
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 identificada  com  a  realidade,  e  o  pensamento  ou  nossa  forma  de  lê-la  e  interpretá-la  vai 
 operar  no  fulcro  psicológico  da  depressão  explicando  por  que  ela  é  o  correlato  necessário 
 desse tipo de forma econômica (Dunker, 2021, p. 85). 

 Aos  indivíduos  que  sofrem  com  precarização,  violências,  opressões  e  falta  de  perspectivas  resta 

 o  adoecer  físico  e  psíquico.  Pelo  viés  patologicista,  o  descontentamento  persistente  que  os  sujeitos 

 apresentam  é  considerado  fruto  de  um  erro  de  crença  ou  pensamento  ou  resultado  de  desequilíbrios 

 químicos  no  cérebro.  Nos  dois  casos,  o  Patologicismo  oferece  soluções  simplistas:  treinamento  para 

 formular  novos  esquemas  cognitivos  ou  drogas  que  atuam  sobre  sintomas.  Nunca  se  toca  na  realidade 

 social existente. 

 A  dissociação  entre  a  esfera  da  sociabilidade  e  a  esfera  da  sociabilidade  está  na  base  do 

 Pensamento  Conservador  e  das  duas  faces  da  Decadência  Ideológica,  o  Irracionalismo  Filosófico  e  o 

 Agnosticismo.  A  particularidade  do  “Patologicismo”  se  caracteriza  por  sua  esfera  de  atuação  ser  a 

 busca  de  explicações  e  respostas  para  tudo  aquilo  que  se  manifesta  na  esfera  da  subjetividade 

 individual.  O  Patologicismo  tem  a  função  de  explicar  o  sofrimento  psíquico,  a  saúde  mental,  os 

 fenômenos  psicológicos  etc.  sempre  cancelando  a  articulação  essencial  da  subjetividade  humana  com  o 

 Ser  Social.  De  tal  forma,  o  Patologicismo,  por  exemplo,  afirma  que  sofrimentos  que  refletem  os  efeitos 

 do  trabalho  alienado  na  vida  individual  reificada  são  frutos  de  “crenças  distorcidas”,  ou  promete  tratar 

 a  angústia  que  resulta  da  falta  de  seguridade  implementada  pelo  Neoliberalismo  e  o  incremento  da 

 competição  anestesiando  ou  alterando  quimicamente  os  afetos.  ,  da  falta  de  uma  perspectiva  de  mais 

 igualitária  de  mundo  etc.  Em  outras  palavras  a  lógica  do  “Patologicismo”  é  essencialmente  uma 

 postura  que  parte  da  disjunção  entre  sujeito  e  a  totalidade  e  mistifica  das  mais  variadas  maneiras  por 

 meio  de  saberes  psicológicos,  ciências  médicas  ou  pesquisas  neurológicas.  No  estudo  dos  estados 

 depressivos,  o  “Patologicismo”  sempre  os  isola  de  sua  articulação  dialética  com  as  relações  sociais  de 

 produção capitalistas. 

 Práticas  e  saberes  psicológicos  atravessados  pelo  “Patologicismo”  sempre  cumprirão  função 

 social  conservadora,  realizando  apologia  indireta  ou  direta  do  mundo  existente,  porque  não  tematiza  ou 

 questiona  os  fundamentos  de  uma  realidade  material  cada  vez  mais  destrutiva,  alienante  e,  portanto, 

 desumanizante.  Criticar  o  Patologicismo  não  significa  questionar  a  existência  dos  estados  depressivos, 

 pois  todos  os  dias  vemos  como  a  classe  trabalhadora  sofre  e  adoece  física  e  psiquicamente.  Trata-se 

 apenas  de  reconhecer  que  os  estudos  e  tratamentos  sobre  estados  depressivos  só  contribuirão  para  o 

 seu enfrentamento se entenderem a sua articulação dialética com a totalidade social. 
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 Quando  qualquer  conhecimento  de  um  setor  ou  objeto  da  realidade  não  se  relaciona  com  a 

 totalidade,  há,  no  melhor  dos  casos,  um  saber  fragmentado  e  unilateral.  Quase  sempre  tal  saber 

 naturaliza  ou  mistifica  contradições  sociais,  aceita  as  deformidades  produzidas  pela  divisão  social  do 

 trabalho  no  capitalismo  e  convive  com  explorações,  opressões  e  violências  cada  vez  mais  intensas  no 

 capitalismo.  Assim,  pode-se  compreender  como  os  estados  depressivos  se  proliferam  especialmente 

 em uma conjuntura marcada por: 

 A  falta  de  uma  perspectiva  mais  igualitária,  a  queda  dos  ideais  revolucionários,  o 
 crescente  desemprego,  a  competitividade  em  um  mercado  cada  vez  mais  feroz 
 associando-se  aos  imperativos  de  gozo  de  uma  sociedade  cada  vez  mais  produtora  de 
 gadgets,  que  acenam  com  a  promessa  de  satisfazer  o  desejo,  tudo  isso  pode  efetivamente 
 contribuir  para  o  estado  depressivo  de  um  sujeito  desorientado  em  relação  a  seu  desejo, 
 perdido de seus ideais (Quinet, 2002, p.90). 

 Concluo  aqui  o  trabalho  com  a  expectativa  de  ter  alcançado  uma  das  mais  importantes  metas 

 quando  me  propus  a  elaborar  um  projeto  de  mestrado.  Evidenciar  o  sofrimento  da  classe  trabalhadora, 

 e  como  a  sociabilidade  colocada  pelas  relações  de  produção  vigentes  são  a  edificação  desse 

 sofrimento.  Portanto,  não  há  alternativas  no  modo  de  produção  capitalista  capaz  de  oferecer  a  tão 

 debatida  saúde  mental.  Contudo  compreendo  algumas  lacunas  que  não  consegui  contemplar  nesse 

 estudo.  Falta  justamente  uma  discussão  elaborada  sobre  o  que  é  emancipação  humana,  e  como  ela 

 articula-se  com  a  possibilidade  de  não  superar  a  pandemia  de  estados  depressivos,  mas  ultrapassar  o 

 tipo  de  humanidade  vigente  hoje  para  um  novo  sujeito.  Frente  a  tudo  que  foi  exposto  aqui  outras 

 questões  me  intrigaram.  Em  um  próximo  estudo  quero  fazer  uma  análise  mais  sistemática  sobre  a 

 perspectiva  e/ou  possibilidades  de  uma  psicopatologia  precavida  por  uma  ontologia.  A  tentativa 

 justamente  de  construir  um  modelo  de  clínica  e  de  cuidado  à  saúde  em  sua  integralidade,  sem  recorrer 

 a  abstrações  que  mistificam  a  realidade  social  e  perpetuam  sua  condição  desumanizadora.  Contudo  ao 

 longo  da  escrita  da  dissertação  algo  foi  tornando-se  cada  vez  mais  claro,  apesar  de  verificar  as 

 expressões  do  patologicismo  na  constituição  psicologia  brasileira,  isto  é,  na  sua  particularidade  na 

 particularidade  da  formação  social  brasileira,  este  também  remete  à  própria  totalidade  da  psicologia  e, 

 mais,  dela  enquanto  ciência  parcelar  burguesa,  produto  e(e  produtora)  no/do  modo  de  produção 

 capitalista.  Logo,  tal  projeto  social  é  o  da  psicologia,  como  um  todo,  e  não  apenas  a  brasileira,  isto  é,  a 

 psicologia,  como  ciência  burguesa  não  expressa,  reitera  e  conforma  a  própria  sociedade  burguesa.  É 

 preciso  então  uma  superação  da  Psicologia,  pois  a  mesma  enquanto  ciência  parcelar  jamais  conseguirá 

 lidar com a totalidade. 
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