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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém 

ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860).  
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RESUMO 

 

Esta dissertação teve como objetivo investigar as relações entre economia de 

orientação capitalista e suas implicações na Saúde Mental. Para isso, buscou-se 

definir aspectos constitutivos do que é economia de orientação capitalista na 

contemporaneidade, ao correlacionar economia e psicologia na conformação de 

subjetividades, para avaliar os possíveis reflexos da dimensão econômica na saúde 

mental. Foram realizadas análises em obras de autores como Sigmund Freud – O 

Mal-Estar da Civilização (1996) e Psicologia das Massas e Análise do Eu (2011), 

Hannah Arendt (2007) – A Condição Humana (2007) e Zigmunt Bauman, na obra 

Capitalismo Parasitário (2010). A economia, para estes autores, é o conjunto de 

processos objetivos, resultado das relações que os seres humanos estabelecem 

entre si e organizam seus modos de vida e que forma um sistema competitivo de 

mercado, conduzindo à expansão e intensificação da concorrência de preços, que 

incita a inovação para que os produtos, em seu excesso, sejam desejados e 

consumidos pelos indivíduos com a sua subjetividade formatada nos moldes 

hegemônicos da ideologia do capitalismo, o que os torna individualistas e, muitas 

vezes, agressivos para consigo mesmos e com os outros. A economia é, portanto, 

caracterizada por uma rivalidade, na qual o trabalho, com o uso de ferramentas e 

instrumentos tecnológicos, aumenta a produção e acirra a oferta de produtos a 

serem adquiridos e descartados continuamente. Os impactos psicossociais destas 

relações destrutivas e do próprio trabalho repetitivo levam ao adoecimento mental, 

muito como consequência também do trabalho alienado, que torna os indivíduos 

alheios na sociedade, sem espaço para a ação política, o que facilita a reprodução 

do cotidiano voltada à sustentação do próprio sistema econômico capitalista. Assim, 

este trabalho caracteriza-se por ser dissertativo, descritivo e analítico, que o qualifica 

como uma pesquisa interdisciplinar dialógica, que coloca em debate áreas do 

conhecimento como psicologia, psicanálise, sociologia e ciência política, na 

compreensão dos fenômenos de subjetivação e saúde mental, numa sociedade 

orientada sob determinados pressupostos inerentes ao dispositivo da economia. 

 

Palavras-Chave: Economia; Capitalismo; Subjetividade; Saúde mental. 

 

Linha de pesquisa: Dinâmicas Socioeconômicas, Ambientais e Desenvolvimento 

Regional. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to investigate the relationship between a capitalist-oriented 
economy and its implications for Mental Health. For that, it was necessary to define 
constitutive aspects of what is a capitalist-oriented economy in contemporary times 
by correlating economics and psychology in the conformation of subjectivities to 
assess the possible effects of the economic dimension on mental health. Therefore, 
analyzes were carried out on works by authors such as Sigmund Freud – Civilization 
and its Discontents (1996) and Group Psychology and the Analysis of the Ego 
(2011), Hannah Arendt (2007) – The Human Condition (2007) and Zigmunt Bauman, 
in the book Parasitic Capitalism (2010). The economy for these authors is the set of 
objective processes resulting from the relationships that human beings establish 
among themselves and organize their ways of life, which forms a competitive market 
system, leading to the expansion and intensification of price competition, which 
incites innovation, so that products, in excess, are desired and consumed by 
individuals with their subjectivity formatted in the hegemonic molds of the ideology of 
capitalism, which makes them individualistic and often aggressive towards 
themselves and others. The economy is, therefore, characterized by a rivalry which, 
with the use of technological tools and instruments, increases production and 
intensifies the offer of products to be acquired and discarded continuously. And the 
psychosocial impacts of these destructive relationships and the repetitive work itself 
lead to mental illness, much as a consequence of alienated work, which makes 
alienated individuals in society without space for political action, which facilitates the 
reproduction of daily life aimed at sustaining the capitalist economic system itself. 
Thus, this work is characterized by being dissertative, descriptive and analytical, 
which qualifies it as a dialogic interdisciplinary research, which puts in debate areas 
of knowledge such as psychology, psychoanalysis, sociology and political science, in 
the understanding of the phenomena of subjectivation and mental health, in a society 
guided by certain assumptions inherent to the apparatus of the economy. 
 

 

Keywords: Economy; capitalism; subjectivity; mental health. 
 

Line of research: Socioeconomic, Environmental and Regional Development 

Dynamics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de Mestrado aborda o tema sobre as relações entre a 

economia e a saúde mental, ou seja, procura compreender como os dispositivos da 

economia contemporânea de orientação capitalista contribuem ou influenciam para a 

produção da subjetividade humana, e como esta constituição subjetiva tem 

implicações na vida psíquica das pessoas.  

A economia e as relações de vida estão relacionadas às formas de conceber 

e de se relacionar com o mundo, com a vida, com os seres humanos entre si e com 

os bens naturais (terra, ar, água, fauna e flora), ou seja, o dispositivo da economia 

contemporânea gera constantemente técnicas, formas ou maneiras para extrair bens 

naturais, produzir produtos e serviços para usar, acumular e descartar.  

Todo esse processo produtivista, consumista, exploração intensa dos bens 

naturais, descarte e produção de rejeitos contemporâneos tende a influenciar 

determinantemente e negativamente sobre a vida psicológica das pessoas, 

constituindo uma subjetividade obcecada pelo consumismo. Dito de outro modo, o 

trabalho e a exploração humana entre si e dos bens naturais são meios para 

alcançar as finalidades consumistas.  

Neste contexto, pode-se definir o dispositivo econômico como: 

 
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos 
(FOUCAULT, 2000, p. 244). 

 
A perspectiva preponderante dos dispositivos econômicos acima 

apresentados influencia na crescente fragilidade ou perversão das relações 

humanas, na destruição dos bens naturais e, consequentemente, implica 

negativamente na Saúde Mental. 

A partir deste pressuposto, este estudo buscou analisar obras científicas e 

dialogar com os autores, como Sigmund Freud (1996a, 2011), Hannah Arendt (2007) 

e Zigmunt Bauman (2010)1, para a compreensão das relações entre as pessoas e a 

                                                           
1
 Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico neurologista e psicanalista austríaco, considerado o pai 

da psicanálise. Nasceu em Freiberg, na Morávia, em 1856, então pertencente ao Império Austríaco, 
vindo a falecer no ano de 1939. As obras completas de Freud compõem um total de 24 volumes, 
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economia de orientação capitalista na contemporaneidade e seus efeitos na 

constituição da subjetividade humana, bem como suas implicações na saúde mental. 

Além destes autores, outros também foram buscados e incorporados ao trabalho 

para ampliar o debate.  

Assim, as características desta dissertação são destacadas como dissertativa, 

descritiva e analítica. Segundo Gil (2018), dissertativa porque discorre sobre 

determinado tema; descritiva, por descrever características de determinada 

população ou fenômeno e, por fim, analítica, por analisar fatos ou dados de 

determinados grupos. Tem como objetivo geral investigar as relações entre 

economia de orientação capitalista e suas implicações na Saúde Mental. 

Os objetivos específicos são: 

 Definir aspectos constitutivos do que é economia de orientação capitalista 

na contemporaneidade;  

 Correlacionar economia e psicologia na conformação de subjetividades e 

seus efeitos na Saúde Mental;  

 Avaliar os possíveis reflexos da dimensão econômica na Saúde Mental. 

 

A dissertação possui natureza qualitativa, reconhecida como importante para 

o estudo das experiências e interações sociais, posto que aborda um tema atual, 

relevante e necessário à sociedade contemporânea; e quantitativa, para embasar a 

pesquisa sobre a saúde mental, devido à realização de coleta de dados a partir de 

fontes secundárias, extraídas das seguintes bases de dados oficiais: Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), Organização Mundial da Saúde (OMS), Fórum Econômico 

Mundial (FEM), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Sistema de 

informação de Mortalidade (SIM), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Conselho Federal de 

                                                                                                                                                                                     
dentre eles O Mal-Estar da Civilização, escrito em 1929 e publicado pela primeira vez, em alemão, 
em 1930. 
Hannah Arendt nasceu na Alemanha em 1906. Em 1928 se doutorou em Filosofia, na Universidade 
de Heidelberg com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Faleceu em Nova Iorque, 
Estados Unidos, em 1975, país no qual se naturalizou. Uma de suas famosas obras, A Condição 
Humana, foi publicada em 1958. 
Zygmunt Bauman foi um sociólogo, pensador, professor e escritor polonês. Nasceu em Poznan, na 
Polônia, em 1925. Estudou Sociologia na Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia. 
Ingressou no Mestrado na mesma universidade. Em 1971, foi convidado para lecionar Sociologia na 
Universidade de Leeds, Inglaterra, onde também dirigiu o Departamento de Sociologia da 
Universidade até sua aposentadoria, em 1990. Bauman faleceu em 2017, deixando várias obras 
publicadas, como o Capitalismo Parasitário (FRAZÂO, 2019b, 2020). 
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Farmácias. Outras fontes pertinentes com dados estatísticos na esfera 

socioeconômica também foram consideradas, tendo como cobertura o período 

compreendido entre os anos de 2012 a 2020. 

Assim sendo, a análise bibliográfica, de caráter qualitativo, e a análise de 

dados, de caráter quantitativo, caracterizam este trabalho como quali-quantitativo. 

O método científico utilizado para esta pesquisa foi o fenomenológico, que, de 

acordo com Prodanov e Freitas (2013), consiste em mostrar o que é dado, 

esclarecendo-se aquilo que é visto mediante a consciência do analista. É a 

descrição das experiências vividas pelos sujeitos que, nesta pesquisa, são coletados 

a partir de publicações que abordam o fenômeno das relações sociais, manifestadas 

por meio da subjetividade, formada a partir do sistema econômico que caracteriza as 

condições de vida das pessoas e que influenciam no estado mental das mesmas.  

Este trabalho aborda, igualmente, a partir de variáveis do método 

historiográfico, a genealogia da economia como forma de organização da vida, e 

permite considerar as perspectivas de outras formas de uso da economia e desta 

em relação aos modos de vida e comportamentos humanos, bem como o reflexo 

destas relações na Saúde Mental. 

E, assim, este trabalho é qualificado como uma pesquisa interdisciplinar 

dialógica, que coloca em debate áreas do conhecimento como psicologia, 

psicanálise, sociologia e ciência política, na compreensão dos fenômenos de 

subjetivação e saúde mental, numa sociedade orientada sob determinados 

pressupostos inerentes ao dispositivo da economia. Propôs-se a investigar, 

mediante meios técnicos, por intermédio de um quadro teórico, o que indique 

questionamentos e fundamentação que garantam, segundo Carnut (2019), a 

compreensão, a objetividade e a precisão no estudo dos fatos sociais. 

Os fatos sociais, isto é, os acontecimentos relacionados ao cotidiano das 

pessoas na contemporaneidade são fenômenos para compreensão da constituição 

subjetiva e da economia. Por este motivo, os estudos realizados para esta 

dissertação foram organizados em três capítulos principais, os quais se 

correlacionam com cada objetivo específico. 

Assim, o primeiro capítulo aborda as questões da economia e relações de 

vida, os conceitos de labor, trabalho e ação (sendo esta última compreendida como 

um mecanismo que se desenvolve nas relações das pessoas entre si), bem como o 
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uso e o consumo que caracterizam a formação da sociedade econômica 

contemporânea de ordem capitalista. 

O segundo capítulo correlaciona a psicologia e a economia, tratando da 

formação humana na contemporaneidade, a constituição subjetiva e os impactos na 

saúde mental.   

Por fim, o terceiro capítulo avalia as implicações do capitalismo na saúde 

mental, abordando os aspectos da biopolítica da saúde mental na 

contemporaneidade e os principais transtornos mentais presentes nos sujeitos da 

era contemporânea. 

Deste modo, este trabalho é uma tentativa de compreender a vida na 

contemporaneidade e as pressões as quais as pessoas estão submetidas em 

relação aos imperativos da economia liberal, e de como tudo isso incide na Saúde 

Mental. Com isso, esta dissertação se justifica no fato de que uma sociedade 

humana tende a se compreender e se fortalecer em suas relações de vida, quando 

seus membros se reconhecem e se identificam como pertencentes à coletividade. 

Em outras palavras, quando os membros desta sociedade alcançam melhor 

compreensão de si mesmos, conhecem e reconhecem sua história, suas condições 

de vida, suas necessidades, limites, seus desejos ou perspectivas, com a 

possibilidade de alcançar maior autonomia social, política e econômica, bem como 

maiores condições de liberdade para se expressarem, de se sentirem pertencentes 

a uma determinada comunidade e, evidentemente, obterem maior bem-estar social, 

político e econômico. 

Na contemporaneidade, a econometria2, pautada e regulada pelos aspectos 

da produtividade, da competitividade e da acumulação a qualquer custo, bem como 

do consumismo e do descarte, passam a ser determinantes na vida das pessoas e 

as influenciam intensamente e psicologicamente, assim como em suas relações, 

conduzindo ao desenvolvimento da principal questão desta dissertação, que versa 

sobre as influências da economia, ou melhor, dos fatores economicistas na vida das 

pessoas e, evidentemente, na subjetividade humana, e os reflexos desses fatores na 

saúde mental. 

                                                           
2
 A econometria, de forma ampla, pode ser compreendida como a “medição econômica”, ou seja, são 

os dados, cálculos e demais suportes numéricos que analisam os fenômenos econômicos 
(GUJARATI; PORTER, 2011, p. 25). 
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A escolha do tema desta dissertação – Economia e Saúde Mental –, se deu 

em dois momentos: o primeiro se refere ao ingresso no curso do Mestrado, isto é, ao 

longo do Curso no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional (PMDR), 

da Universidade do Contestado, a pesquisadora, ao pensar em seu objeto de estudo 

desenvolvido nesta dissertação, recordou de uma história contada na infância, a 

qual refere-se ao encontro de um homem que morava na cidade (área urbana) com 

um pescador que habitava o espaço rural. Nesse encontro, o homem da cidade 

admirava o pescador, que desfrutava do bem-estar em meio à natureza ao mesmo 

tempo em que, ao praticar uma atividade prazerosa, também obtinha o alimento 

para seu sustento ou sobrevivência. Já o habitante urbano relatava ao pescador que 

o seu objetivo na cidade era trabalhar bastante para economizar e, ao se aposentar, 

também ter a oportunidade de realizar atividades tais quais o pescador estava 

praticando. Diante da manifestação do citadino, o pescador fez um questionamento 

reflexivo para si mesmo: Para que o homem da cidade passaria quase a vida inteira 

trabalhando, com o objetivo de um dia pescar em meio à natureza, se ele (o 

pescador), com uma vida mais simples, pescava todos os dias? 

Essa história, resgatada na memória da pesquisadora, é, de tempos em 

tempos, relembrada, principalmente diante de situações adversas que põem em 

pauta a saúde mental e os sintomas emocionais que desencadeamos diante da vida 

frenética nas cidades.  

O outro momento que contribuiu para a escolha do tema desta dissertação foi 

a formação da pesquisadora na área da Psicologia e sua atuação na área clínica, ao 

constatar e conviver em seu consultório clínico com pessoas afetadas por problemas 

de saúde mental decorrentes das relações de vida social (relacionamentos 

conjugais, familiares e de trabalho). Destas esferas, surgem sintomas como 

ansiedade, depressão e fobias, que advêm majoritariamente da configuração atual 

atrelada ao sistema econômico.  

Um exemplo é o de alguns relacionamentos conjugais, nos quais muitos 

casais, para terem visibilidade, compram pacotes de viagens e pagam jantares em 

restaurantes sofisticados, publicando essas vivências em redes sociais, para serem 

visualizadas, como forma de validar o próprio relacionamento, no argumento de que 

sem visibilidade social é como se não houvesse relacionamentos. 

Outro exemplo, na esfera familiar, é o de situações nas quais, às vezes, em 

disputas por heranças, no qual um familiar se encontra em uma condição debilitada, 
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acamada, doente, deixa de ter a atenção dos familiares para a sua reabilitação, que 

está voltada à preocupação da partilha de seus bens pelos herdeiros, na 

possibilidade de seu falecimento.  

Citando um caso análogo, são as comparações entre pessoas ao que 

consideram “ter sucesso” (proprietárias de imóveis, carros, contas bancárias 

abastadas), sendo bem-sucedidas economicamente, com aqueles que não 

conseguiram as mesmas aquisições e que sofrem com essas comparações. Isso 

ocorre até mesmo no ambiente familiar: o “bem-sucedido” versus o “malsucedido” ou 

fracassado economicamente. E, por fim, no trabalho, onde há exigência para o 

constante aumento da produtividade, o que causa o esgotamento físico e mental e, 

em casos extremos, até o suicídio. 

Estes são alguns casos de como o ser humano, no contexto econômico atual, 

busca incansavelmente consumir produtos e serviços, além da necessidade de 

expor ou vangloriar-se do consumo por meio do mundo virtual – redes sociais – de 

modo de esbaldar-se ou obter o maior nível possível de visibilidade social, como se 

essas iniciativas gerassem felicidade de fato, mesmo que às custas de prejudicar a 

saúde física e mental. 

Outro exemplo da autora é que, na prática clínica, voltada à atenção da saúde 

mental, destaca-se a importância de compreender como o sistema econômico afeta 

negativamente a vida das pessoas, possibilitando-lhe a repensar suas atuações 

tanto no planejamento terapêutico para a promoção da saúde mental nos 

atendimentos clínicos, para além de cuidados meramente paliativos que reforçam a 

vida para o sistema econômico e o consumo desenfreado, quanto na postura 

profissional de docente universitária na formação de novos profissionais na área da 

saúde mental.  

Também na atuação acadêmica, como docente do curso de Psicologia, 

ressalta-se a importância da socialização deste trabalho dissertativo nas disciplinas 

como Saúde Mental, Psicopatologia e Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

em Psicologia da Clínica e da Saúde, além da orientação de pesquisas nestas 

áreas. 

Nestes contextos, portanto, os aspectos econômicos influenciam na 

constituição da subjetividade dos sujeitos, e por meio disso as pessoas mudam seus 

modos de vida nas dinâmicas relacionais, e assim as sociedades se organizam para 

não apenas garantir a subsistência, mas, também, para a tentativa de realizar o 
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desejo de consumir constantemente e de forma intensificada, além do necessário, 

com a intenção de “alcançar” a segurança e a felicidade idealizadas, o que gera 

sofrimento mental e desenvolvimento de transtornos mentais. Segundo o American 

Psychiatric Association – DSM-5 (2014, p. 20): 

 

Um Transtorno Mental é uma Síndrome caracterizada por perturbação 
clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no 
comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos 
psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 
funcionamento mental. 

 

Ainda, o DSM-5 (AMERICAN..., 2014, p. 20) explica que “Transtornos Mentais 

estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativos que 

afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes”. Uma 

população adoecida, portanto, sofrerá profundos impactos, agravando as mazelas 

sociais já existentes e colocando em risco a própria existência da sociedade.  

Por outro lado, quanto mais organizada uma sociedade está, sob o ponto de 

vista social, cultural e econômico, sendo estes fatores que contribuem para o bem-

estar subjetivo, ou seja, a saúde mental, melhores passam a ser as suas condições 

de subsistência e sustentabilidade. Dessa forma, a compreensão das relações 

econômicas, tanto local quanto a nível global da sociedade humana, é fundamental 

para o conhecimento das dinâmicas sociais, políticas e econômicas e como se forma 

a subjetividade humana a partir destas inter-relações.  

Ao abordar a questão da subjetividade, pode-se refletir sobre a forma como 

os indivíduos se relacionam, e de que maneira as questões econômicas vinculam-se 

na vida humana e nas formas de subjetivação no cuidado ou não da saúde mental, 

que podem ou não influenciar no desenvolvimento de uma sociedade.  

Os seres humanos são sociais, se comunicam por meio da linguagem, 

estabelecem contato entre si e se organizam em sociedades estruturadas 

economicamente, socialmente e politicamente. Ao longo da história, as formas pelas 

quais as sociedades concebiam seus modos de vida foram se modificando e 

alcançando certos níveis de desenvolvimento socioeconômico. A maneira pela qual 

esse desenvolvimento ocorre poderá influenciar ou determinar o futuro de cada 

sociedade, bem como suas formas de desenvolvimento e qualidade de vida. 

Assim, na esfera social, entender a dinâmica de funcionamento desta 

sociedade é compreender como as pessoas se constituem enquanto sujeitos e como 
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se forma a sua subjetividade e, por conseguinte, como estabelecem suas condições 

de vida.  

A sociedade humana se caracteriza e se constitui pelas relações que as 

pessoas estabelecem entre si, com os outros e com o ambiente. A partir dessa 

interação, pode-se e é possível compreender aspectos da subjetividade que, na 

abordagem psicanalítica é entendida como a singularidade de cada ser. Assim, as 

primeiras referências para esse processo de formação são as figuras parentais e, 

mais tarde, os vetores da cultura, do mercado, do trabalho e outros que produzem 

implicações na constituição da consciência e das ações humanas (DINIZ; CAMPOS, 

2017). 

Já a economia, por sua vez, pode ser entendida como uma das variantes das 

relações que as pessoas estabelecem entre si, com os outros e com o ambiente, a 

fim de providenciarem suas condições materiais de sobrevivência (alimentação, 

habitação e outras necessidades primárias). A partir destas relações, vincula-se à 

economia e à política, pois as decisões que regem uma sociedade são tomadas a 

partir dessa inter-relação: homem e economia.  

Neste viés da economia e da política, o ser humano satisfaz uma de suas 

necessidades, a de contato, ou interação humana. Esta necessidade de interação 

humana remonta à tradição de longa data dos estudos antropológicos, os quais 

incidem na condição gregária dos seres humanos. Um exemplo de obra com tal 

referência é a Política, de Aristóteles (1913), o qual preconiza que não há ser 

humano sem a convivência com outros humanos. O autor (1913, p. 8) afirma que o 

homem possui uma necessidade, por natureza, de conviver em comunidade para a 

obtenção da felicidade e do bem comum3, enfatizando, em contrapartida, que aquele 

que não precisa dos outros homens ou que não pode resolver-se a ficar com eles, 

ou é um deus ou um bruto. Dessa forma, a inclinação natural de congregação leva 

os homens a esse gênero de sociedade. 

Para que a sociedade, portanto, se organize tanto socialmente e 

economicamente, quanto politicamente e que seja promotora de saúde mental, há a 

necessidade da convivência e da confiança na coletividade; assim, é nas relações 

com o outro que formam e expressam a constituição subjetiva.  

                                                           
3
 A felicidade, para Aristóteles (1913, p. 31), consiste em ação, e, conforme também Arendt (2007), a 

ação só é possível na relação entre humanos. 



21 
 

Destarte, ao considerar que a economia em suas relações de produção, 

distribuição e consumo influencia na formação ou constituição da subjetividade 

humana e na organização de uma sociedade, pergunta-se: Como a dinâmica da 

economia hegemônica4 em curso influencia na formação da subjetividade e da 

saúde mental, e como a sociedade humana reage ou se manifesta em suas relações 

de vida neste sistema?  

Como hipótese levantada a partir dessa problemática, considera-se que as 

questões econômicas influenciam na organização e nos modos de vida dos seres 

humanos na suposição de que a economia é uma construção social originada a 

partir da subjetividade e pelas necessidades humanas, ou seja, a estrutura 

econômica reflete na saúde mental mediante os pensamentos, as percepções e 

emoções, e direcionam os comportamentos humanos cotidianamente. 

No modo de produção capitalista, a economia não tem limites, e produz mais 

do que as necessidades humanas; do mesmo modo, induz as pessoas ao contínuo 

consumismo. Este sistema de produção, consumo e descarte influencia na 

constituição da subjetividade humana. Nesta formação subjetiva, a felicidade e o 

bem-estar humano estão associados ao possuir, ou seja, tem-se a ideia de que 

quanto mais somos consumidores, mais possuímos bens materiais, mais felizes 

seremos. O consumo excessivo de bens ou produtos, porém, não são necessidades 

essenciais humanas, e o seu constante consumo não satisfaz os desejos humanos; 

ao contrário, gera cada vez mais a necessidade de se consumir cada vez mais.  

Em outros termos, a incompreensão dos fatores econômicos que influenciam 

na formação da subjetividade pode dificultar ou impedir o entendimento de como a 

sociedade se forma, se organiza e se estabelece, bem como impossibilita repensar a 

condição humana, isto é, novas formas de relações do ser humano entre si, com o 

outro e com o mundo. 

Com isso, partindo do pressuposto de que a ciência deve visar o bem-estar 

do ser humano e do Planeta, o estudo da relação entre economia e psicologia –  

esta última relacionada à constituição subjetiva e saúde mental –, poderá possibilitar 

maior compreensão da dinâmica econômica, o que pode impulsionar o movimento 

para que as pessoas se apropriem de suas escolhas no âmbito socioeconômico. 

                                                           
4
 Segundo Wallerstein (2000, p. 255 apud Avila et al., 2018, p. 32), o conceito de hegemonia está 

relacionada a uma forma de dominância que ocorre quando há um desequilíbrio de forças de tal 
forma que uma grande potência pode impor seus desejos em nível econômico, político, militar. 

https://www.redalyc.org/journal/5142/514253832002/html/#redalyc_514253832002_ref77
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Em outras palavras, o fato de conhecer os fenômenos econômicos com maior 

profundidade e suas repercussões sobre os indivíduos e as sociedades, pode 

contribuir para ampliar as compreensões e reflexões de possibilidades de propor 

mudanças da dinâmica ou do sistema econômico para uma nova economia, distinta 

da atual, que se volta majoritariamente ao consumismo e ao descarte desenfreado e 

que impacta negativamente as relações humanas, ocasionando adoecimento 

mental.  

Sendo assim, a saúde mental é buscada no contato e nas relações que os 

seres humanos estabelecem na sociedade, o que confere o sentimento de 

segurança ou de falsa segurança diante da civilização em relação ao sistema 

econômico que, ao colocar o ser humano a seu serviço, dificulta o seu processo 

homeostático5, conferindo então, o que Freud (1996a) considera como o mal-estar 

da civilização. 

 

Chamamos a esse estado “má consciência”, mas na realidade ele não 

merece esse nome, pois nesse estágio a consciência de culpa não passa 

claramente de medo da perda do amor, medo “social”. Na criança pequena 

não pode ser outra coisa, mas em muitos adultos também não há diferença, 

exceto que o lugar do pai, ou de ambos os pais, é tomado pela grande 

sociedade humana. Daí eles habitualmente se permitirem realizar o mal que 

lhes for agradável, se tiverem certeza de que a autoridade não saberá ou 

nada poderá fazer contra eles; seu medo é apenas o de serem descobertos. 

É com esse estado que a sociedade de hoje deve geralmente contar 

(FREUD, 1996a, p. 60).  

 

O mal-estar da civilização é gerado principalmente pelo sistema econômico 

hegemônico, o qual incita as pessoas a trabalhar, produzir e consumir 

sistematicamente ao invés de trabalhar para viver em plenitude6. Além disso, as 

                                                           
5
 O termo homeostase da fisiologia é utilizado para indicar a busca do ser humano pelo equilíbrio 

fisiológico e psíquico. Perls (1988, p. 20) afirma que todos os comportamentos são governados pelo 
processo que os cientistas chamam de homeostase – adaptação – [...] é o processo pelo qual o 
organismo mantém seu equilíbrio e, consequentemente, sua saúde sob condições diversas. É como o 
organismo satisfaz suas necessidades, um processo que perdura o tempo todo. Quando o processo 
falha, aparece o desequilíbrio. O desequilíbrio é gerador de adoecimentos físico e mental. 
6
 Charles Taylor conceitua a plenitude a partir da relação que o humano tem com o mundo (2010, p. 

17-18): “Todos percebemos nossas vidas e/ou o espaço no qual vivemos nossas vidas como 
portadores de uma determinada forma moral ou espiritual. Em algum lugar, em alguma atividade ou 
condição reside uma plenitude, uma riqueza; ou seja, naquele lugar (naquela atividade ou condição) a 
vida é mais plena, mais rica, mais profunda, mais valiosa, mais admirável, mais o que deveria ser. 
Este é, talvez, um lugar de poder: geralmente experienciamos isso como profundamente tocante, 
inspirador. Talvez tenhamos apenas vislumbres muito tênues desse sentido de plenitude; temos uma 
forte intuição do que seria a plenitude, se estivéssemos naquela condição, por exemplo, de paz ou de 
completude, ou se fôssemos capazes de agir naquele grau de integridade, generosidade, 
desprendimento ou abnegação. Mas, às vezes, haverá momentos de plenitude vivida, de alegria e 
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pessoas, de maneira geral, são pressionadas à competição entre si, submetidas a 

condições análogas de trabalho, medo do desemprego, da violência e outros. Assim, 

entende-se que esse mal-estar civilizatório é o incômodo, o desconforto social e 

econômico e, principalmente, psicológico. Isso faz com que o ser humano não 

encontre a satisfação homeostática neste sistema econômico – por estar insatisfeito 

com o que consome excessivamente.  

Todas essas questões relacionadas ao consumismo fornecem às pessoas o 

sentimento de liberdade para a aquisição de bens e produtos, porém, essa liberdade 

(falsa) é uma armadilha que prende as pessoas em um estado de total opressão, 

conforme destaca Bauman: 

 
[...] os mal-estares, aflições e ansiedades típicos do mundo pós-moderno - 
resulta do gênero de sociedade que oferece cada vez mais liberdade 
individual ao preço de cada vez menos segurança. Os mal-estares pós-
modernos nascem da liberdade em vez da opressão (1998, p. 157). 

 
Assim, a psicologia, como ciência, pode contribuir para a compreensão do 

comportamento humano relacionado aos aspectos econômicos e subjetivos; a 

relação da economia com os modos de vida na qual a primeira esteja a serviço da 

vida e não a vida a serviço da economia! 

Logo, para evitar que consequências maiores e desastrosas continuem a se 

intensificar sobre todas as formas de vida do Planeta, uma nova economia pode e 

deve ser pensada e exercitada com urgência. Afinal, se continuarmos na mesma 

lógica da produção, consumo e descarte, além das pressões econômicas sobre as 

pessoas, o rumo para o qual tudo isso conduzirá será fatídico para a maior parte da 

sociedade humana – se não todas. 

A citação de Arthur Schopenhauer (1788-1860) na epígrafe desta dissertação 

de Mestrado se refere justamente a esta questão: “pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todo mundo vê”. Do ponto de vista fenomenológico, o modo 

de vida das pessoas é moldado para um sistema econômico, isto é, as pessoas 

vivenciam um sofrimento psíquico, mas, conduzidas por um discurso ideológico e 

subjetivante, continuam a reproduzir este modo de vida sem se darem conta destas 

vivências, e isso faz com que acabem mantendo um estilo de vida voltado à 

economia ao invés de uma economia voltada para a vida.  

                                                                                                                                                                                     
prazer, em que nos sentiremos lá. (...) Neste caso, a sensação de plenitude fora alcançada em uma 
experiência que perturba e rompe nossa percepção usual de estar no mundo, com seus objetos, 
atividades e pontos de referência familiares”. 



24 
 

Essa é uma questão importante, senão necessária, a ser debatida no âmbito 

acadêmico e social. De igual modo, é preciso pensar em possibilidades de 

construção de novas relações das pessoas entre si e com o ambiente, na 

perspectiva de oferecer melhores condições de vida às gerações atuais e futuras. 
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2 ECONOMIA E RELAÇÕES DE VIDA 

 

A economia é uma das variantes políticas que compõem as relações de vida 

da sociedade humana, perpassam pela construção histórico-social que, ao longo do 

tempo se materializam na constituição do ser humano, isto é, na sua constituição 

subjetiva. A economia impacta tanto a constituição da subjetividade humana quanto 

a da Saúde Mental, e as duas interferem na qualidade de vida das pessoas. 

Segundo Arendt (2007), quando os homens se tornaram seres sociais e 

passaram a seguir unanimemente certas normas de conduta, a economia, que até a 

era moderna não constituía a parte excepcionalmente importante da ética e da 

política, não havia ainda adquirido caráter científico e dominante, e também não era 

o ser omnipotente e influenciador dos fenômenos de massa; estava voltada à 

preservação da vida humana, em conformidade com a compreensão etimológica da 

palavra oikonomia. 

 
A etimologia do vocábulo economia tem sua origem na cultura grega, 
oikonomía. Oikos significa casa, moradia ou habitação; o vocábulo nomos 
significa administração, organização, distribuição (ARENT, 2007; 
ARTHMAR; BRADY; SALLES, 2010). Ou seja, para os gregos antigos, o 
sentido da economia era prover a casa – especialmente, a oferta de um 
espaço para habitar e a alimentação. Pensar e executar trabalhos 
vinculava-se, primeiramente, para abastecer a casa com condições básicas 
e materiais essenciais de sobrevivência, dentre estes, os alimentos, a fim de 
garantir a subsistência dos componentes da família (CRUZ; MARCHESAN; 
BAZZANELLA, 2021a, p. 4). 

 

Na Antiguidade, segundo Tabone (2012), a cidade antiga era uma associação 

política que visava o abastecimento de itens básicos à sobrevivência do Estado e 

dos cidadãos para os períodos de guerra. Não havia uma política voltada para a 

produção e exportação de produtos que procurasse escoar de forma vantajosa a 

produção da cidade. A economia, portanto, possuía a dimensão fundamental para a 

promoção da vida, ou seja, vinculava-se a prover e administrar as necessidades de 

sobrevivência das comunidades. 

Para os gregos, a cidade levava em conta os interesses econômicos dos 

cidadãos enquanto consumidores, não como produtores. Com isso, as atividades 

econômicas estabeleciam uma relação com a vida política e a prática econômica – 

regida por uma ética ligada à Pólis (TABONE, 2012). Nessa época da Grécia Antiga, 

portanto, o conceito de economia se relacionava à subsistência humana e à 
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manutenção da vida. Com as transformações das relações ao longo do tempo do 

homem com a economia, determinadas problemáticas se tornaram evidentes, e são 

vários os fenômenos provenientes destas a afligir as sociedades humanas que 

caracterizam o cenário mundial contemporâneo. 

Algumas dessas problemáticas, que formam o cenário do mal-estar da vida 

contemporânea, estão relacionadas com as mazelas sociais, como a violência, as 

migrações pelo desamparo econômico, o desemprego em massa, as formas de 

dissolução do pacto democrático, o terrorismo, a iniquidade, a privação, a asfixia dos 

direitos sociais e políticos, a violência, as guerras e as concentrações extremas da 

riqueza. Estes são fenômenos globais que, se mantidos nesses padrões como no 

curso atual, agravarão cada vez mais a saúde mental das pessoas. 

Para compreender as relações entre economia, modos de vida e os impactos 

na saúde mental, além da compreensão etiológica do conceito de economia e da 

genealogia histórica desta como fator organizador da vida humana, também é 

necessário compreender a Saúde Mental. 

Segundo Alcantara et al. (2022), a Saúde Mental é um tema transversal e 

interdisciplinar e, portanto, tem influências de várias matrizes de pensamento. Sobre 

isso, Cruz (2022) considera que: 

 
Tratar, especificamente, de questões relacionadas ao subjetivo, torna-se 
desafiador, porém, de forma geral, pode-se considerar a subjetividade como 
um processo tanto individual quanto social que ocorre de forma simultânea. 
Vários autores de obras famosas adentraram nestes estudos, como Freud 
(1856-1939), Foucault (1926-1984), Vygotsky (1896-1934) e outros. 

 
Considerando o exposto, pode-se afirmar que não existe um termo de uso 

único e universal que defina, de fato, a saúde mental. Diversos autores, segundo os 

seus objetos de estudos, explicam a saúde mental correlacionando-a às suas linhas 

de pesquisa. 

Dessa forma, o termo saúde mental empregado neste estudo terá uma 

compreensão da perspectiva do bem-estar subjetivo7, considerando aspectos 

relacionados à saúde e à doença por meio do universo linguístico e genealógico, 

                                                           
7
 Cruz (2022), ao citar Giacomoni (2004, p. 43), relaciona o bem-estar subjetivo ao que as pessoas 

pensam e como se sentem sobre suas vidas; sendo assim, é definido “como uma ampla categoria de 
fenômenos que inclui as respostas emocionais das pessoas, domínios de satisfação e os julgamentos 
globais de satisfação de vida”.   
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relacionados à cultura e à história, elementos estes que se remetem a uma 

abordagem existencial8 e correlacionados com a saúde mental.  

O conceito de saúde mental, para além da separação entre o normal (o que 

se espera dentro do contexto de uma determinada sociedade) e o patológico, deve 

contemplar o ser humano em sua conexão com a vida cotidiana e tudo que esteja 

implicada a ela. 

Sobre isso, Cruz (2022) destaca que: 

 
[...] a sociedade deve considerar o bem-estar da coletividade para que seja 
igualmente promotora da saúde mental, proporcionando à população o 
bem-estar subjetivo. Para isso, é importante que a Política e a Economia 
sejam meios de combater as mazelas sociais como: educação insuficiente, 
desemprego, violência e criminalidade, escassez de moradia, saúde 
precária, falta de saneamento, e outros que, juntos promovem a 
desigualdade social e não a Saúde Mental que deveria ser direito de todos. 

 
Diante do exposto, para que uma sociedade usufrua do bem-estar como 

elemento promotor de saúde mental, é importante que as necessidades humanas 

sejam atendidas, não apenas as básicas, mas também as que surgem do convívio 

coletivo, para que todos tenham garantida a sua participação equânime como 

cidadãos. Sendo assim, um dos fatores que corrobora para o mal-estar na 

sociedade é a desigualdade. A desigualdade social e o mal-estar da vida 

contemporânea exercem grande impacto no desenvolvimento de transtornos 

mentais. Sobre as desigualdades, Dowbor afirma que:  

 

A neblina que cerca os mecanismos mais recentes de aprofundamento da 
desigualdade vem se dissipando nas últimas décadas. A partir dos anos 
1980 o capitalismo entra na fase de dominação dos intermediários 
financeiros sobre os processos produtivos – o rabo passa a abanar o 
cachorro (the tail wags the dog)

9
, conforme expressão usada por norte-

americanos - e isto passa a aprofundar a desigualdade (2017, p. 22). 

 
Assim, para compreender a saúde mental humana, é importante conhecer as 

influências das questões econômicas decorrentes do capitalismo e suas implicações 

na vida das pessoas. Huberman (1981) cita algumas dessas influências: 

 
Marx e Engels, já em 1848, analisaram a sociedade capitalista e 
assinalaram certas características dentro do sistema de produção [...]. 
Assinalaram o seguinte:  

                                                           
8
 O Existencialismo é uma corrente filosófica que centra seus estudos na análise da existência e do 

modo como seres humanos vivenciam sua existência no mundo (ESCORCIO; MONTEIRO, 2021). 
9
 Segundo o Cambridge Dictionary (2022), esta expressão se refere a uma situação na qual muitas 

pessoas têm que fazer algo para satisfazer uma pequena minoria. 
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A crescente concentração da riqueza nas mãos de uns poucos.  
O esmagamento de muitos pequenos produtores pelos grandes produtores.  
O uso crescente da máquina, substituindo um número cada vez maior de 
trabalhadores e criando uma "força industrial de reserva”.  
A crescente miséria das massas.  
A ocorrência de colapsos periódicos no sistema - crises - cada qual mais 
devastadora do que a outra (p. 207).  

 

Todas essas características do sistema capitalista não modificam somente os 

modos de vida das pessoas, mas também suas formas subjetivas de ser, e 

impactam a saúde mental. Compreender a dinâmica deste sistema capitalista 

contribui para a compreensão das subjetivações contemporâneas e como a saúde 

mental é afetada e, por consequência, como reflete na sociedade. 

 Nessa perspectiva, os estudos da abordagem sociointeracionista de 

Vygotsky explicam que o sujeito é constituído e construído num contexto social e 

histórico, e que a cultura é uma especificidade da espécie humana; sendo assim, a 

noção de contexto é fundamental para a compreensão do sujeito (ALENCAR; 

FRANCISCHINI, 2018). 

As pessoas, em meio às relações estabelecidas consigo mesmas, com os 

outros e com a natureza, constituem a formação psíquica. Em meio aos processos 

interativos, há a possibilidade de o ser humano modificar-se e transformar o meio no 

qual habita. Às vezes, a transformação que ocorre também se faz como necessária 

para o ser humano sobreviver; por exemplo, o cultivo da terra, a plantação e o 

consumo caracterizam essa necessidade que, ao longo do tempo, a partir das 

relações humanas, se modifica, ou seja, inicialmente o labor praticado 

cotidianamente com vistas apenas à subsistência humana passou por um processo 

no qual há a possibilidade do aumento da produção e o estoque de produtos se 

tornarem necessários e possíveis, principalmente em épocas de estiagem.  

Ao mesmo tempo em que há um alívio no labor realizado de forma artesanal 

por meio do trabalho, o uso de ferramentas, ao aliviar o labor, intensifica a produção. 

A intensificação conduz ao excesso, e, diante de tantas possibilidades, a busca pela 

satisfação dos desejos modifica o cotidiano das pessoas, que antes tinham como 

objetivo produzir o que necessitavam para sobreviver. Atualmente, a perspectiva não 

é mais apenas a sobrevivência, mas a produtividade, a lucratividade e o 

consumismo. Estes elementos, contudo, não garantem a felicidade humana, mas 

apenas o sentimento falso e momentâneo de felicidade, afinal, novas necessidades 
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de consumo são lançadas sistematicamente pelo mercado a todo o momento. Sobre 

a busca da felicidade, Freud explica que as pessoas 

 
Esforçam-se para obter felicidade; querem ser felizes e assim permanecer. 
Essa empresa apresenta dois aspectos: uma meta positiva e uma meta 
negativa. Por um lado, visa a uma ausência de sofrimento e de desprazer; 
por outro, à experiência de intensos sentimentos de prazer. Em seu sentido 
mais restrito, a palavra ‘felicidade’ só se relaciona a esses últimos. Em 
conformidade a essa dicotomia de objetivos, a atividade do homem se 
desenvolve em duas direções, segundo busque realizar - de modo geral ou 
mesmo exclusivamente – um ou outro desses objetivos (1996a, p. 49-50). 

 
Para Freud (1996a), a busca da felicidade se dá por dois caminhos: evitar a 

todo custo o sofrimento e vivenciar o máximo do prazer. Essa empreitada humana 

tem formado a história da humanidade: disputas pelo poder, guerras, conflitos, 

dominação e subjugação, e a história não apenas revela o resultado fatídico de 

todos esses esforços como também aponta para o futuro devastador para o qual 

estamos nos direcionando. 

Assim, as obras de Freud – O Mal-Estar da Civilização (1996a) e Psicologia 

das Massas e Análise do Eu (2011) – ajudam a entender a relação dos seres 

humanos e o sistema econômico vigente, e como tudo isso afeta a Saúde Mental, 

causando o mal-estar civilizatório. 

Referente, então, a Freud (1996a), o autor apresenta o mal-estar – angústia 

humana – procedida da relação do homem com o mundo ante aos reclamos dos 

instintos10, necessários para manter uma organização social, ou seja, em seus 

escritos na obra O Mal-Estar da Civilização, Freud (1996a) discorre sobre as 

discrepâncias existentes entre os pensamentos das pessoas e suas ações, assim 

como sobre a diversidade de seus impulsos plenos de desejo e como tudo isso 

reflete na sociedade. 

A maioria dos seres humanos procura o convívio com outros, formando 

grupos e estabelecendo regras de convivência, buscando satisfazer suas 

necessidades, sendo uma destas o sentimento de segurança. 

Nesta dinâmica, para Freud (1996a), as pessoas ficam sujeitas a distúrbios 

que afetam e trazem diversas implicações para sua saúde mental, como resultado 

da soma de toda a dinâmica que compõe a sociedade contemporânea, distúrbios 

                                                           
10

 Os instintos, para Freud (1856-1939), dividem-se em duas categorias: instintos de vida – voltados à 
sobrevivência (fome, sede, sexo); e os instintos de morte – resultados de forças destrutivas, que 
podem atingir a própria pessoa ou outros (agressão, ódio, suicídio). 
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estes que podem ser denominados como impactos psicossociais11. A citação de 

Silva, na análise freudiana, descreve a sociedade contemporânea e as implicações 

na saúde mental: 

 
O problema está em determinar se as causas da doença nervosa que lhes 
[aos pacientes] foram expostas estão presentes na vida moderna num grau 
suficientemente elevado para explicar o incremento dessa doença. A 
questão será respondida afirmativamente, sem hesitações, se fizermos um 
rápido exame de nossa vida moderna e de seus aspectos particulares. A 
simples enumeração de uma séria de fatos gerais já demonstra claramente 
a nossa proposição. As extraordinárias realizações dos tempos modernos, 
as descobertas e as investigações em todos os setores e a manutenção do 
progresso, apesar de crescente competição, só foram alcançados e só 
podem ser conservados por meio de um grande esforço mental. Cresceram 
as exigências impostas à eficiência do indivíduo, e só reunindo todos os 
seus poderes mentais ele pode atendê-las. Simultaneamente, em todas as 
classes aumentam as necessidades individuais e a ânsia de prazeres 
materiais; um luxo sem precedentes atingiu camadas da população a que 
até então era totalmente estranho; a irreligiosidade, o descontentamento e a 
cobiça intensificam-se em amplas esferas sociais. O incremento das 
comunicações resultante da rede telegráfica e telefônica que envolve o 
mundo alterou completamente as condições de comércio. A noite é 
aproveitada para viajar, o dia para os negócios, e até mesmo as viagens de 
lazer colocam em tensão o sistema nervoso. As crises políticas, industriais e 
financeiras atingem círculos muito mais amplos do que anteriormente. 
Quase toda a população participa da vida política. Os conflitos religiosos, 
sociais e políticos, a atividade partidária, a agitação eleitoral e a grande 
expansão dos sindicalismos inflamam os espíritos, exigindo violentos 
esforços da mente e roubando tempo à recreação, ao sono e ao lazer. A 
vida urbana torna-se cada vez mais sofisticada e intranqüila. Os nervos 
exaustos buscam refúgio em maiores estímulos e em prazeres intensos, 
caindo ainda em maior exaustão. A literatura moderna ocupa-se de 
questões controvertidas, que despertam paixões e encorajam a 
sensualidade, a fome de prazeres, o desprezo por todos os princípios éticos 
e por todos os ideais, apresentando à mente do leitor personagens 
patológicas, propondo-lhe problemas de sexualidade psicopática, temas 
revolucionários e outros. Nossa audição é excitada e superestimada por 
grandes doses de música ruidosa e insistente. As artes cênicas cativam 
nossos sentidos por suas representações excitantes, enquanto as artes 
plásticas se voltam de preferência para o repulsivo, o feio e o estimulante, 
não hesitando em apresentar aos nossos olhos, com nauseante realismo, 
as imagens mais horríveis que a vida pode oferecer. Esse quadro geral que 
nos indica os numerosos perigos inerentes à evolução da civilização 
moderna pode ser completado com alguns detalhes (ERB 1893, citado por 
FREUD, 1908/1996b, p. 170-171 parafraseado por SILVA, 2012, p. 14-15). 

 
Além destes impactos psicossociais que afligem as pessoas nestes últimos 

ano, outro acontecimento vem assolando a humanidade desde 2020: a pandemia de 

                                                           
11

 Apesar de o termo “Psicossocial” não se apresentar como um descritor e ser usado apenas como 
adjetivação de outros termos – por exemplo, “atenção psicossocial” –, a descrição promovida como 
de caráter psicossocial pode ser considerada como atribuição dos modos de ver o mundo pela 
perspectiva subjetiva, assim como pela produção discursiva desse prisma, impregnada de sentidos 
que permeiam as interações sociais, interpessoais e institucionais, conforme esclarece Paiva (2013). 
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Covid-1912, que, a nível mental, aponta para os seguintes sintomas que podem 

afetar sobremaneira a saúde da população, conforme exposto no Quadro 1, a 

seguir. 

 
Quadro 1 – Sintomas psicossociais da pandemia de Covid-19 relacionados às condições 
socioeconômicas 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19 
(FIOCRUZ, 2020), citado por ZATERA; et al. (2021). 
 

                                                           
12

 O novo Coronavírus (identificado como Covid-19) trouxe muitas mudanças globais, decorrentes de 
sua propagação no final do ano de 2019, na China, chegando ao Brasil em 2020, de acordo com o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2020). Uma dessas mudanças refere-se ao cotidiano das pessoas com 
os decretos do governo exigindo o isolamento social. A Covid-19 impactou não apenas os aspectos 
relacionados à saúde, mas também à economia global. Ainda, sobre o uso da palavra Covid-19, de 
acordo com a Academia Brasileira de Letras, “Não há uma normativa oficial sobre o tema em língua 
portuguesa” – em citação no artigo “Covid tem gênero?” (https://jornal.usp.br/artigos/covid-tem-
genero/); portanto, neste trabalho serão atribuídas as duas possibilidades: a Covid-19 (referência à 
doença) e o Covid-19 (referência ao vírus). 

Medo de:  

Adoecer e morrer 

Perder as pessoas que amam 

Perder os meios de subsistência ou não poder trabalhar durante o 
isolamento e ser demitido 

Ser excluído socialmente por estar associado à doença 

Ser separado de entes queridos e de cuidados devido ao regime de 
quarentena 

Não receber suporte financeiro 

Transmitir o vírus para outras pessoas 

É esperada também 
a sensação 
recorrente de: 

Impotência perante os acontecimentos 

Irritabilidade 

Angústia 

Tristeza 

Entre as reações 
comportamentais 
mais comuns estão:  

Alterações ou distúrbios de apetite (a falta dele ou apetite em excesso) 

Alterações ou distúrbios do sono (insônia, dificuldade para dormir ou sono 
em excesso, pesadelos recorrentes) 

Conflitos interpessoais (com familiares, equipes de trabalho) 

Violência. Como profissionais de saúde, é preciso estar particularmente 
atento ao aumento da violência doméstica e da violência direcionada aos 
profissionais de saúde  

Pensamentos recorrentes sobre a epidemia 

Pensamentos recorrentes sobre a saúde da nossa família 

Pensamentos recorrentes relacionados à morte  

Também os padrões de sofrimento prolongado se manifestam como tristeza, medo generalizado e 
ansiedade, expressos corporalmente, sintomas que podem vir a desencadear uma patologia a 
médio ou longo prazos, caso não seja realizada uma intervenção qualificada. 

Os transtornos psíquicos imediatos mais frequentes são os episódios depressivos e as reações de 
estresse agudo de tipo transitório. O risco de surgimento destes transtornos aumenta de acordo 
com as características das perdas e outros fatores de vulnerabilidade. 

Entre os efeitos 
tardios mais 
recorrentes estão: 

Luto patológico 

Depressão 

Transtornos de adaptação 

Manifestações de estresse pós-traumático 

Abuso do álcool ou outras substâncias que causam dependência e 
transtornos psicossomáticos 
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Esses impactos psicossociais, que geram variados sintomas, podem propiciar 

o surgimento de transtornos/doenças mentais, e refletem na relação que os seres 

humanos estabelecem entre si por meio de uma organização social que, na era 

contemporânea, se caracteriza como uma sociedade capitalista. 

Os seres humanos procuram, por meio do uso de técnicas e tecnologias, 

produzir tudo que possa lhes proporcionar segurança, bem-estar e satisfação de 

seus desejos, porém, no caminho percorrido ocorre destruição, adoecimentos e o 

mal-estar geral da população. Freud (1996a) explica como os seres humanos 

chegam a esse fim, por meio de duas metáforas citadas em suas obras: Eros e 

Thanatos13.  

Eros representa os instintos de vida dos seres humanos, voltados à 

sobrevivência e o saciar da fome, da sede, do sexo e de outras necessidades 

primárias, as quais condizem à humanidade uma vida gregária. Assim, 

impulsionados pelos instintos de vida, os seres humanos empenham seus esforços 

na construção da civilização, e para isso voltar-se-ão ao trabalho, pois este servirá 

como uma via para a satisfação das necessidades básicas voltadas à garantia da 

preservação da própria vida. Mais uma vez, porém, o que poderia garantir as 

necessidades humanas e promover a saúde mental, torna-se um fator que contribui 

para o adoecimento. 

O homem aprende, conhece, desenvolve suas habilidades, compreende suas 

limitações e, principalmente, desafia as forças da natureza através do trabalho, ou 

seja, pelo trabalho ele se autoproduz, alterando a visão do mundo e de si. Todo esse 

empreendimento humano manifesta, igualmente, por outro lado, os instintos de 

morte, representados por Thanatos em Freud (1996a).    

Os instintos de morte, resultado de forças destrutivas, que podem atingir a 

própria pessoa com automutilações e suicídios, além de outras formas destrutivas, 

                                                           
13

 Para postular a existência de uma pulsão de vida e de morte no texto, Freud utilizou duas grandes 
figuras da mitologia grega: Eros e Tânatos, termos também utilizados por Saltzrager (2016) ao 
analisar o texto: O Mal-Estar na Civilização, de Freud (1996a). Na mitologia grega, Eros era o deus 
do amor e do erotismo, e Thanatos, o deus da morte. Nesta dissertação, serão abordados os instintos 
de vida e os instintos de morte. Apenas para compreensão: o instinto nasce a partir da pulsão, porém 
se constitui acima da pulsão. A pulsão é uma demanda que vem do corpo ao psiquismo para saciar 
os prazeres, e por isso, terá aspectos mentais. Já os instintos são como uma espécie de força que 
incita o ser vivo a tomar uma ação; como exemplo, o fato de sentir sede e, por meio do instinto, sem 
determinar qual ação e com qual intensidade de força essa ação precisa ter para se realizar, o ser 
humano vai em busca de algo para beber. 
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também é direcionado aos outros por meio da manifestação da agressão, do ódio, 

da intolerância e de diversas outras formas de abuso e violência. 

A conquista da segurança e satisfação dos desejos, por meio dos instintos de 

vida, se mesclam com os instintos de morte, ao passo que os seres humanos se 

utilizam da força para subjugar ou fazer uso do outro, sem considerar este como um 

ser humano também. 

Diante de uma sociedade que, na contemporaneidade valoriza o ter, 

prevalece aquele que mais dispõe de recursos, nem que seja por meio da 

exploração do trabalho de outros, por exemplo. Também há o outro lado, a 

manifestação destrutiva dos instintos de morte diante da frustração de uma 

sociedade onde predomina a desigualdade, na qual aqueles que são excluídos 

social e economicamente não encontram um lugar de pertencimento neste tipo de 

sociedade capitalista e de consumidores. Estes são dos dois lados de uma mesma 

moeda, onde há a demanda pelo consumismo, pelas pessoas, e do sistema 

capitalista, para manter este consumismo: 

 
Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, compulsões e 
vícios, assim como oferecer novos mecanismos de motivação, orientação e 
monitoramento da conduta humana, a economia consumista tem de se 
basear no excesso e no desperdício (BAUMAN, 2008b, p. 53). 

 
Nesse viés, os desejos incitados pela fabricação cada vez maior de produtos 

não são satisfeitos, além da falta de assistência às necessidades básicas – saúde e 

educação –, que perpetuam o ciclo da desigualdade na sociedade cada vez mais 

capitalista. 

Ainda, Freud (1996a) esclarece que os sujeitos se esforçam para obter 

felicidade – a felicidade que, no sentido mais restrito, provém da satisfação (de 

preferência repentina) de necessidades represadas em alto grau –, sendo, por sua 

natureza, possível apenas como uma manifestação episódica e, para isso, procura-

se evitar o sofrimento, buscando a experiência de intensos sentimentos de prazer. 

Assim, o que decide o propósito da vida é o princípio do prazer. Esse princípio, 

segundo Freud (1996b), domina o funcionamento do aparelho psíquico. 

 
[...] simplesmente o programa do princípio do prazer que estabelece a 
finalidade da vida. Este princípio domina o desempenho do aparelho 
psíquico desde o começo; não há dúvidas quanto à sua adequação, mas 
seu programa está em desacordo com o mundo inteiro, tanto o macrocosmo 
como o microcosmo (FREUD, 1996b, p. 20). 
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A constituição da subjetividade, para Freud (1996b), então, está relacionada a 

uma dinâmica inconsciente que se dá entre os instintos de vida e de morte e na 

relação desta dinâmica inconsciente com as relações sociais e a busca pelo prazer, 

onde, de acordo com a organização da sociedade, essa dinâmica inconsciente irá se 

utilizar de outros mecanismos para se manifestar – como o mecanismo da 

sublimação14.  

A sublimação se manifesta também no capitalismo, na sua incrível 

capacidade de se reinventar e de se regenerar, porém, para todo esse intento há, 

em contrapartida, as consequências, e uma delas, designada por Bauman (2010), é 

o parasitismo do sistema capitalista.  

 
Sem meias palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os 
parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um 
organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. Mas não pode 
fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo assim, cedo ou tarde, as 
condições de sua prosperidade ou mesmo de sua sobrevivência (p. 6). 

 
Bauman (2010) considera o capitalismo parasitário por não haver limites na 

exploração, ou seja, enquanto houver terras, os seres humanos irão desbravá-las e 

explorá-las até extinguir todo e qualquer recurso natural que possa ser utilizado de 

forma sublimatória pelo sistema capitalista, sem possibilidades de reposição destes 

bens arrancados da terra em prol do consumismo.  

 
A grande questão é saber quando se esgotará a lista de terras passíveis de 
“virginização secundária” e quando as explorações, por mais frenéticas e 
engenhosas que sejam, deixarão de garantir um alívio temporário. É 
bastante improvável que os mercados – dominados como estão pela 
mentalidade líquido-moderna do “caçador”, que veio substituir a postura pré-
moderna do guarda-caça e sólido-moderna do jardineiro – se preocupem 
em expressar essas questões. Eles continuarão a viver passando de uma 
caçada bem-sucedida à outra, enquanto conseguirem desencavar novas 
chances de adiar a hora da verdade, mesmo que por pouco tempo e a 
qualquer custo (BAUMAN, 2010, p. 7). 

 
Além do parasitismo – consequência do sistema capitalista em curso –, os 

problemas de saúde mental também têm se tornado cada vez mais comuns em todo 

o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Não 

obstante, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da 

                                                           
14

 Sublimação é um mecanismo de defesa, que tem por função transformar um desejo considerado 
ruim ou inconsciente em determinados impulsos e atitudes que sejam aceitos pela sociedade. Pode-
se definir como meios que o nosso inconsciente usa para amenizar a dor, a angústia, a frustração e 
conflitos mentais. “São também meios de lidar com o que leva a sentir angústia. Isto é, pensamentos 
ou sentimentos provocados por impulsos indesejados e transformados em algo menos prejudicial. 
Resumindo, o que pode ser peça construtiva de trabalho” (PSICANÁLISE CLÍNICA, 2019b). 
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população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), citados pela BBC 

News Brasil (2021).  

De acordo com uma pesquisa do Instituto IPSOS, encomendada pelo Fórum 

Econômico Mundial e cedida à BBC News Brasil (2021), 53% dos brasileiros 

declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. 

Essa porcentagem só é maior em quatro países: Itália (54%), Hungria (56%), Chile 

(56%) e Turquia (61%). 

Os sistemas de saúde ainda não responderam adequadamente à carga dos 

transtornos mentais. Como consequência, a distância entre a necessidade de 

tratamento e sua oferta é ampla em todo o mundo. Em países de baixa e média 

renda, entre 76% e 85% das pessoas com transtornos mentais não recebem 

tratamento. Em países de alta renda, entre 35% e 50% das pessoas com transtornos 

mentais estão na mesma situação (OPAS, 2020).  

No período de 2012 a 2017, no estado catarinense, foram notificados 3.759 

óbitos por suicídio. Desse total, 2.897 casos são referentes ao sexo masculino e 862 

do sexo feminino (Tabela 1), caracterizando, neste cenário, um percentual de óbitos 

por suicídio de 23% entre as mulheres e 77% nos homens, entre os anos de 2012 a 

2017 (DIVE, 2019). 

Observa-se o aumento do número de óbitos do sexo masculino, 

compreendidos entre os anos de 2012 a 2017, com uma taxa de 13,0/100 mil hab. 

no ano de 2012 a 16,2/100 mil hab. no ano de 2017, enquanto os registros da taxa 

de óbitos no sexo feminino foram de 4,1/100 mil hab. no ano de 2012 a 4,5/ mil hab. 

no ano de 2017 (Gráfico 1) (DIVE, 2019). 

 

Tabela 1 – Número de óbitos por suicídio, segundo sexo e ano da ocorrência – SC, 2012 a 2017 

Ano de óbito Masculino Feminino Geral 

2012 426 133 559 

2013 446 128 574 

2014 443 146 589 

2015 499 139 638 

2016 515 159 674 

2017 568 157 725 

Total 2897 862 3759 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) / DIVE / SES. Dados atualizados em 3 de 
setembro de 2018. 
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Gráfico 1 – Percentual de óbitos por suicídio segundo sexo – SC, 2012 a 2017 

 
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) / DIVE / SES. Dados atualizados em 3 de 

setembro de 2018. 
 

O suicídio, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2021a), é um 

problema grave de saúde pública que ocorre em todas as regiões do mundo. É uma 

tragédia que afeta famílias, comunidades e que tem efeitos duradouros sobre as 

pessoas deixadas para trás. 

São vários os motivos que podem levar uma pessoa a cometer um ato 

suicida. Mensurar as causas se torna difícil. Pode-se considerar, entretanto, que 

alguns fatores contribuem para que um suicídio ocorra, como o desemprego, 

relacionamentos conturbados, violência e abusos praticados na sociedade e no 

ambiente familiar e sentimentos de solidão e outros. 

O aumento do número de óbitos por suicídio pode revelar as condições 

socioeconômicas que configuram a situação atual de determinada sociedade e seus 

reflexos na população. Questões de ordem econômica e familiar, por exemplo, 

podem acarretar sintomas que, na dificuldade do seu manejo e/ou falta de 

tratamento, resultam em atos suicidas. A Tabela 2 e o Gráfico 2 mostram a taxa de 

mortalidade por suicídio em Santa Catarina, no período de 2012 a 2017. 

 

Tabela 2 – Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil hab., segundo sexo e ano do óbito – SC, 
2012 a 2017 

Ano de óbito Masculino Feminino Geral 

2012 13,0 4,1 8,5 
2013 13,4 3,9 8,7 
2014 13,1 4,4 8,8 
2015 14,6 4,1 9,4 
2016 14,9 4,6 9,8 
2017 14,2 4,5 10,4 

Variação 1,5 0,1 0,5 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) / DIVE / SES. Dados atualizados em 3 de 

setembro de 2018. 

77% 

23% 

Mas

Fem
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Gráfico 2 – Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil hab., segundo sexo e ano de óbito – SC, 
2012 a 2017 

 
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) / DIVE / SES. Dados atualizados em 3 de 
setembro de 2018. 

 

Outros sintomas também estão disponibilizados em forma de dados. Segundo 

Kapps (2019), ao citar dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 

primeiro país no ranking internacional de países com o maior número de pessoas 

com transtorno de ansiedade, ao se referir à quantidade de 18,6 milhões de 

brasileiros que sofrem deste transtorno, ocupando, também, a quarta posição com o 

maior número de pessoas com depressão.  

Um dos motivos que colabora para esses dados, segundo Kapps (2019), ao 

citar o Atlas da Violência (2018), são os altos índices de violência no Brasil, ao 

apresentar taxa atual de homicídio 30 vezes maior que a da Europa.  

Além da violência, a instabilidade financeira é outro fator que causa 

sofrimento psíquico, relacionada à taxa de desemprego, com números que indicam 

haver mais de 13 milhões de pessoas  desempregadas, de acordo com dados do 

IBGE, citados por Kapps (2019). 

Outros fatores que contribuem para o sofrimento psíquico, de acordo com 

Kapps (2019), é o estilo de vida nas cidades, numa convivência diária com barulho, 

poluição e trânsito, sendo que este tipo de sofrimento, além dos transtornos mentais, 

também leva as pessoas a desenvolverem doenças físicas.  

No ambiente laboral, referindo-se à perspectiva de custos e produtividade, 

Kapps (2019) destaca que a segunda maior causa de afastamento do trabalho é por 

questões de saúde mental.  
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Em relação ao atendimento assistencial à saúde mental, Kapps (2019) 

ressalta que o número de profissionais para lidar com todas as ocorrências no Brasil 

é limitado; a rede pública é superlotada e muitas vezes precária, além da limitação 

das sessões que os planos de saúde dispõem para consultas, com cobertura para 

apenas entre cinco a dez sessões. Ao mesmo tempo, as consultas particulares, para 

a maioria das pessoas que possuem renda baixa, acabam sendo inacessíveis, se 

considerarmos que possuem em média o custo de R$ 100,00 por consulta.   

Além destas questões levantadas por Kapps (2019), outra é o estigma 

relacionado à saúde mental, devido ao preconceito com a terapia, visto que muitas 

pessoas buscam a ajuda de um profissional como sendo uma fraqueza. 

Diante de todas essas prévias informações relacionadas à saúde mental, 

podemos retornar ao tema e à sua definição; para isto, sugere-se considerar o ser 

humano dentro de uma visão holística15, incluindo, no entendimento do termo saúde 

mental, a relação deste (ser humano) com os seus modos de vida no contexto de 

uma economia capitalista, que podem ter implicadores para o desenvolvimento de 

sofrimento psíquico ou como promotora de saúde mental.     

Com estes entendimentos, compreende-se que promover a saúde mental 

envolve o olhar e o pensar no bem-estar coletivo de uma sociedade, com a garantia, 

para todos, do direito à alimentação, à educação, do acesso à saúde e moradia, pois 

estes são meios de prover a subsistência equilibrada. 

 

2.1 A TRÍADE AÇÃO, LABOR E TRABALHO 

  

A constituição da sociedade e a forma como, na contemporaneidade, os seres 

humanos estabelecem suas relações de vida, estão pautadas na tríade arentiana da 

ação, do labor e do trabalho16. 

                                                           
15

 O holismo é um dos conceitos básicos da Gestalt-terapia, que enfatiza a visão de ser humano 
como um todo, que inclui várias partes. Para Perls (1988, p. 18), “o homem não percebe as coisas 
isoladas e sem relação, mas as organiza no processo perceptivo como um todo significativo”. 
16

 Segundo Arendt (2007), os conceitos de ação, labor e trabalho podem ser entendidos da seguinte 
forma: a) A ação tem a ver com a dimensão da política, dos esforços que os seres humanos realizam 
com outros seres humanos, na constituição de um espaço público que possa garantir direitos, 
medidas e condições dignas de vida para todos; b) O labor é uma das atividades da condição 
humana que, atrelada à necessidade, relaciona-se com o consumo para a subsistência e tem um 
estatuto natural, ou seja, concerne ao processo biológico da vida – ao ciclo vital da natureza –, sendo 
uma atividade árdua e repetitiva, na qual tudo o que é produzido é consumido e deve ser novamente 
produzido; e, c) o trabalho é o meio pelo qual se supre as condições básicas e necessárias da 
sobrevivência, porém, com a possibilidade de usar-se ferramentas e utensílios que potencializam a 
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Esses três fatores formam a tríplice condição que Hannah Arendt descreve 

como a condição humana da Vita Activa17, à qual todos os indivíduos estão sujeitos. 

Esta condição humana define o modo de vida das pessoas que, por sua vez, 

determina a economia em cada época e, ao passo que as relações humanas se 

modificam, de acordo com as dinâmicas da própria condição humana, mudam 

também as relações e o modo de vida das pessoas na sociedade. 

O cotidiano das pessoas, que caracteriza seus modos de vida e a economia – 

base de toda sociedade – são determinantes, tanto para a constituição subjetiva 

quanto para a saúde mental das pessoas.   

Arendt (2007) traz contribuições de como a ação, o labor, e o trabalho 

organizam a sociedade e, desse modo, como essa sociedade organizada mantém a 

sua base econômica, especificamente a economia capitalista. 

Sendo assim, para compreender a obra de Arendt (2007) – A Condição 

Humana –, e como a vita activa implica na economia e na saúde mental, é 

importante entender, sob o viés do olhar arentiano, como os homens se relacionam 

entre si e como se organizam para suprir suas necessidades de sobrevivência, por 

meio de suas constituições subjetivas. 

Nas relações humanas, Arendt (2007) faz a distinção entre o que seriam as 

esferas públicas e privadas e, em relação a essas, a autora indica que há coisas que 

deviam ser ocultadas e outras que necessitariam ser expostas em público, para que 

pudessem adquirir alguma forma de existência.  

 
[...] privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, 
privado de uma relação objetiva com eles, decorrente do fato de ligar-se e 

                                                                                                                                                                                     
produção. Consequentemente a isso, ocorre o fenômeno do consumismo: a produção excedente e o 
consumo excessivo de produtos. O trabalho, assim, corresponde ao artificialismo da existência 
humana, o qual produz um mundo de coisas completamente diferentes de qualquer ambiente natural. 
Uma das qualidades dessa condição humana é a criação, a capacidade do ser humano de extrair os 
bens naturais e transformá-los em um produto por meio do processo de coisificação, por exemplo, ao 
extrair a madeira e criar uma cama. O trabalho que surge para aliviar a atividade do labor, por meio 
de ferramentas e utensílios, acaba sendo árduo também devido à hiperprodução. 
17

 Para Lima (2020), Hannah Arendt discorre sobre a vita activa como “[...] a vida humana na medida 
em que se empenha ativamente em fazer algo” (ARENDT, 2003, p. 31). A expressão vita activa surge 
na filosofia medieval como tradução para a expressão bios politikos, que designa a vida dedicada aos 
assuntos da Pólis; para os gregos, a capacidade humana de produzir obras, feitos e palavras –  
formas que poderiam imortalizar um ser humano. Ainda cabe mencionar que na filosofia medieval a 
expressão vita activa abandona o significado político da expressão grega, e passa a denotar todo tipo 
de engajamento ativo nas coisas deste mundo. A vita activa medieval corresponderia, assim, à 
askholia grega – com sentido de desassossego, inquietude ou nec-otium –, e sua distinção da vida 
contemplativa se daria pela oposição entre quietude e ocupação. A principal diferença entre a visão 
grega e aquela do período medieval estaria na hierarquia entre os modos de vida e as atividades 
humanas. 
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separar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado da 
possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida 
(ARENDT, 2007, p. 68). 

 
Destarte, em relação à privatividade, Arendt (2007) menciona que, desde os 

primórdios da história, até o nosso tempo, o que precisou ser escondido era a parte 

corporal da existência humana e tudo que era ligado à necessidade do próprio 

processo vital e que, antes da era moderna, abrangia todas as atividades a serviço 

da subsistência do indivíduo e da sobrevivência da espécie – trabalhadores que, 

com o seu corpo cuidavam das necessidades físicas da vida, e mulheres que, com o 

seu corpo garantiam a sobrevivência física da espécie. Assim, mulheres e escravos 

pertenciam à mesma categoria, pois suas vidas eram laboriosas e dedicadas às 

funções corporais, além de serem propriedade de outrem. 

Logo, a esfera pública, então em Arendt (2007), se relaciona à atividade da 

ação; segundo a autora, é somente por meio da relação dos humanos entre si que é 

possível determinar um espaço público para o exercício da política, característica da 

ação. 

A ação, para Arendt (2007), pode ser considerada como a única atividade que 

se exerce entre os homens sem a mediação das coisas da matéria. Ainda para a 

mesma autora, todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os 

homens vivem juntos, mas a ação é a única que não pode ser praticada fora da 

sociedade humana.  

 
A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a 
mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da 
pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e 
habitam o mundo (ARENDT, 1997, p. 15). 

 
Para Arendt, a ação está implicada em todos os aspectos da condição 

humana e, assim, por sua vez, estabelecem relação com a política18. 

 
A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a 
mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da 
pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na terra e 
habitam o mundo. (...) essa pluralidade é especificamente a condição – não 
apenas a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda a vida 
política (2017, p. 9). 

 

                                                           
18

 Para Arendt (2017), a política está relacionada a uma das condições humanas: a ação. Assim, a 
ação começa a ser uma das necessidades da vida terrena, pois é por meio da ação que o ser 
humano interage entre si e por meio desta interação que constitui a sua subjetividade. 



41 
 

Com essa característica, a ação, então pertencente à esfera pública, 

possibilita aos seres humanos o desenvolvimento de discursos políticos tais quais 

exercidos na Pólis19 na Antiga Grécia, a qual, para os gregos, estava voltada às 

questões sociais dos cidadãos (daqueles que eram aceitos como tais20) que 

poderiam ter uma participação ativa na esfera pública. 

A participação dos seres humanos nos espaços públicos, que permite a 

atividade da ação arentiana, se relaciona à necessidade de contato entre humanos, 

e este remonta à tradição de longa data dos estudos antropológicos, os quais 

incidem na condição gregária dos seres humanos. Um exemplo de obra com tal 

referência é o da Política de Aristóteles (1913), o qual preconiza que não há ser 

humano sem a convivência com outros humanos.  

Aristóteles (1913, p. 8) afirmava que o homem possui uma necessidade, por 

natureza, de conviver em comunidade para a obtenção da felicidade e do bem 

comum21, enfatizando, em contrapartida, que aquele que não precisa dos outros 

homens ou que não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus ou um bruto. 

Dessa forma, a inclinação natural de congregação leva os homens a esse gênero de 

sociedade. 

Para que uma sociedade se organize e se desenvolva tanto social e 

econômica, quanto politicamente, há a necessidade da convivência e dos interesses 

voltados à coletividade. Assim é nas relações com o outro – pela qual expressamos 

nossa condição e constituição subjetiva.  

Em Bauman também há o reconhecimento da necessidade de um espaço 

para que os seres humanos possam aparecer, conforme a citação a seguir: 

 

                                                           
19

 A palavra grega Pólis significa cidade e se remete ao termo cidade-estado. Na Grécia Antiga, a 
Pólis era um território cujas características eram equivalentes a uma cidade, surgido por volta do 
século VII a.C. Nessa localidade era exercido um sistema político cujos valores cívicos que regiam a 
vida da Pólis eram a isonomia, a isegoria e a isocracia. A isonomia considerava que todos os 
cidadãos eram iguais perante a Lei; na isegoria, todos tinham o direito à palavra e, na isocracia, todos 
possuíam o direito de participar da política de acordo com a sua condição. O surgimento da Pólis foi 
um importante aspecto no desenvolvimento da civilização grega, mas que entrou em um processo de 
desestruturação a partir do final do século V a.C. (ANDRÉ, 2016). 
20

 Neste período da história, os gregos tinham participação na vida política e a formação da sua 
subjetividade estava voltada para a valorização da participação política, o que, para isso, era 
necessário ter o tempo disponível, ou seja, estar livre da condição do labor, que ficava a cargo de 
escravos; dessa forma, os escravos não eram reconhecidos como cidadãos. Segundo Arendt (2007), 
Aristóteles considerava como mesquinhas as ocupações nas quais o corpo se desgasta. Embora se 
recusasse a conceder cidadania a todos, seriam aceitos pastores e pintores, mas não camponeses 
nem escultores como cidadãos. 
21

 A felicidade, para Aristóteles (1913, p. 31), consiste em ação, e, conforme também Arendt (2007), a 
ação só é possível na relação entre humanos. 
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Identidade significa aparecer, ser diferente e, por essa diferença, singular - 
e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar, no 
entanto a vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da 
solitária construção da identidade levam os construtores da identidade a 
procurar cabides em que possam, em conjunto, pendurar seus medos e 
ansiedades individualmente experimentados e depois disso, realizar ritos de 
exorcismo em companhia de outros indivíduos também assustados e 
ansiosos (2003, p. 21). 

 

Para o autor, a identidade22 – parte constituinte do processo de subjetivação –  

é manifestada de forma diferente da época da Pólis, em que os cidadãos se 

agrupavam em torno de interesses comuns. No mundo contemporâneo, o espaço 

público acaba sendo utilizado com os interesses voltados em torno do consumismo, 

da valorização do ter, da participação das pessoas em eventos e espetáculos, com a 

predominância dos interesses individuais e não coletivos.  

A ação, deste modo na contemporaneidade, se caracteriza pela política do 

pão e circo23, da exploração dos bens naturais para o uso capitalista do mercado do 

hiperconsumo que corrobora com a destruição, a desigualdade e a desumanidade. 

Os alertas sobre as consequências e impactos deste sistema econômico 

capitalista na saúde dos seres humanos, em especial à saúde mental, é apaziguado 

                                                           
22 Para Menezes (2016), a identidade é um produto social resultante da interação entre o sujeito e o 

seu contato com o mundo. Dessa forma, as identidades sociais incluem dimensões como papéis 
sociais (ex. professor, médico, etc.), relações sociais (ex. parentesco, amizade, etc.), identidade 
grupal (ex. classe, geração, etc.) e rank (ex. pessoas com ou sem título etc.) (p. 73). A autora explica 
que a identidade é composta por elementos diversos ou atributos emergentes da interação social, 
não é fixa, estando passível a mutações dependendo do contexto na qual a pessoa se encontra. 
A autora esclarece também que a identidade individual, está relacionada a subjetividade, que é um 
perfil individual ou um modo de ser, envolvendo os sentimentos e emoções, traços característicos do 
indivíduo e valores morais. É formada por dois elementos centrais: o sujeito (ou indivíduo) e o social 
(as estruturas sociais e a cultura – elementos que interferem na formação da subjetividade). 
Ainda segundo Menezes (2016), alguns teóricos empregam os termos identidade e subjetividade 
como intercambiáveis. Para melhor compreensão do ponto de vista de Menezes (2016), a mesma 
define subjetividade como um processo que envolve os pensamentos e as emoções tanto do 
consciente como do inconsciente, trata, em outras palavras, de quem somos como pessoas 
individuais. A subjetividade é “fabricada e modelada no registro social”, isto é, a nossa subjetividade 
atua em um contexto social no qual a linguagem e a cultura atribuem significados a nossas 
experiências individuais (p. 73).  
Assim, segundo a explicação de Menezes (2016), a identidade se refere a identificação do sujeito 
com determinadas dimensões sociais (conforme explicado no primeiro parágrafo). Já a subjetividade 
é um processo que possui características internas do sujeito conforme terceiro parágrafo) mas que 
estão uma atrelada a outra. 
23

 A expressão “pão e circo” (panem et circenses, no original em Latim) foi utilizada pela primeira vez 
pelo poeta Décimo Júnio Juvenal - o qual era muito famoso pelas suas sátiras na Roma Antiga. O 
binômio “pão e circo” se referia aos costumes do povo romano daquela época, os quais pareciam 
anestesiados, sem aspirar nada melhor, e sem se revoltarem com os privilégios que as classes mais 
abastadas se concediam, ao mesmo tempo em que voltavam suas atenções ao pão que era 
distribuído gratuitamente e aos jogos dos gladiadores. Esta expressão que se tornou uma das mais 
famosas do mundo antigo ainda é utilizada no mundo contemporâneo, quando se relaciona o modo 
de vista das pessoas - sem o exercício da política e a dominância da elite no poder que tomam suas 
decisões segundo seus próprios interesses (ROMA PRA VOCÊ, 2022).   
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pelas distrações e ideologias mercadológicas que valorizam o consumismo. Essa é 

a consequência da ascensão da esfera privada à esfera pública, quando o consumo 

das atividades do labor vai além das necessidades básicas para a sobrevivência 

humana e perpassa os assuntos de interesse do bem-estar coletivo. 

Segundo Cruz et al. (2021, p. 7), para reverter a política do pão e circo, e 

voltar ao exercício político tal qual era praticado na Pólis, é necessário que a ação 

arentiana tenha o seu espaço, garantindo as necessidades da sociedade: 

 
Para organizar uma sociedade voltada a um estilo de vida sustentável, 
combater a desigualdade econômica, social e outras, bem como ao mesmo 
tempo preservar seus bens naturais, promovendo o desenvolvimento 
regional e dos países em desenvolvimento, entra em destaque a educação.  

 
A educação é um espaço que congrega as pessoas, formando grupos, os 

quais, tendo a oportunidade democrática de participação nos debates, podem 

levantar as questões que hoje se fazem urgentes. Para isso, contudo, é necessário 

também o engajamento da comunidade para a efetivação desta ação, segundo a 

afirmação de Cruz et al. (2021, p. 7): 

 
A educação é um espaço que possibilita o exercício do diálogo e da 
interação social. Dessa forma, com a participação da sociedade no 
compartilhamento da responsabilidade e, consequentemente, na 
participação do processo de mudança, é possível pensar e atuar na 
perspectiva da transição para uma sociedade de consumo sustentável. Para 
isso, a educação pode apresentar-se como uma das possibilidades para 
contribuir nesta perspectiva.  

 
A prática da ação arentiana, priorizando os assuntos de interesse coletivo, 

além de promover um caminho para a constituição da subjetividade humana –  

relacionada com a identidade em Bauman (2003) –, voltada ao coletivo, é também 

promotora de saúde mental, uma vez que os assuntos do bem-estar de todos 

preponderariam na sociedade. 

É necessário um resgate, até mesmo nos ambientes educacionais formais e 

informais, da prática da ação política, para que, no mundo consumista o 

conhecimento não seja descartável e uma mera reprodução da ideologia 

mercadológica do capitalismo, conforme alerta Bauman, ao afirmar que: 

 
O consumismo de hoje não consiste em acumular objetos, mas em seu 
gozo descartável. Sendo assim, por que o “pacote de conhecimentos” 
adquiridos na universidade deveria escapar dessa regra universal? No 
turbilhão de mudanças, é muito mais atraente o conhecimento criado para 
usar e jogar fora, o conhecimento pronto para utilização e eliminação 
instantâneas, o tipo de conhecimento prometido pelos programas de 
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computador que entram e saem das prateleiras das lojas num ritmo cada 
vez mais acelerado (2010, p. 18). 

 
Os assuntos da Pólis priorizavam os assuntos de interesse do bem-estar 

coletivo, e a participação dos cidadãos era desejada. Assim, para que o 

conhecimento hoje na contemporaneidade não seja descartado, mas praticado 

dentro de uma ação política e ética, é necessário que a população tenha e exerça a 

sua participação democrática, com a valorização do conhecimento como um fator 

transformador da sociedade e dos modos da constituição subjetivante. 

Segundo André (2016), sobre os assuntos tratados na Pólis, o mesmo explica 

que, “no geral, não havia, na pólis representação, e o aparato administrativo era 

mínimo: o ideal era que o próprio cidadão resolvesse os problemas coletivos; não 

havia uma carreira política nos moldes atuais” (p. 34). 

Se houvesse na atualidade uma ação política e democrática, ao invés da falta 

de um espaço para tratar dos problemas comuns do coletivo, que só agravam as 

mazelas já existentes, gerando cada vez mais doenças físicas e mentais como a 

fome, o desemprego, a violência, a falta de educação e de acesso aos tratamentos 

de saúde, o aumento da violência nas cidades, o sofrimento psíquico, os transtornos 

mentais, dentre outros, a humanidade poderia usufruir de melhores condições e 

qualidade de vida. 

Para compreender melhor a prática da política, segundo o pensamento 

político do século 17, Arendt (2007) afirma que o poder pré-político era aquele no 

qual o chefe da família reinava sobre o grupo familiar e seus escravos; a prática de 

subjugar o outro24 se justificaria pelo fato de os seres humanos serem animais 

sociais antes de animais políticos. Dessa forma, um governo estabelecido por meio 

do monopólio do poder e da violência era considerado como pré-político pertencente 

à esfera privada e não à esfera pública. 

Esta postura pré-política se faz presente na sociedade contemporânea, na 

qual os governantes determinam suas ações sem haver o conhecimento da 

população; o sistema de governo democrático – que caracterizaria uma postura 

política –, acaba sendo na prática uma democracia sem política; a população fica 

sujeita ao que se é determinado, sem ser ouvida, sem direito à expressão.  

Além de ficarem sem direito à expressão e sem ter um espaço nos debates 

dos problemas sociais, as pessoas são conduzidas, por meio de um discurso 

                                                           
24

 Manifestação de instinto de morte – Thanatos – em Freud (1996a). 
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ideológico de ordem mercadológica, a buscar formas de satisfação no consumismo. 

Sobre isso, Bauman assevera que:  

 
Uma vez que os bens capazes de tornar a vida mais feliz começam a se 
afastar dos domínios não-monetários para o mercado de mercadorias, não 
há como os deter; o movimento tende a desenvolver um impulso próprio e 
se torna autopropulsor e auto acelerador, reduzindo ainda mais o 
suprimento de bens que, pela sua natureza, só podem ser produzidos 
pessoalmente e só podem florescer em ambientes de relações humanas 
intensas e íntimas (2009, p. 16). 

 
Esse movimento propulsor ao consumismo gera graves consequências a 

todas as formas de vida, uma vez que, para manter o funcionamento deste sistema, 

a exploração tanto dos bens naturais quanto do trabalho humano é constantemente 

praticada pelo sistema parasitário25, termo assim denominado por Bauman para 

caracterizar o sistema econômico atual: 

 
[...] a força do capitalismo está na extraordinária engenhosidade com que 
busca e descobre novas espécies hospedeiras sempre que as espécies 
anteriormente exploradas se tornam escassas ou se extinguem. E também 
no oportunismo e na rapidez, dignos de um vírus, com que se adapta às 
idiossincrasias de seus novos pastos (2010, p. 7). 

 
Esse sistema parasitário e também consumista gera uma ilusão que reflete 

nos modos de vida das pessoas. Sobre isso, no entendimento de Freud (1996b), as 

premissas psicológicas em que o sistema econômico da civilização se baseia, seria 

como uma ilusão insustentável. Em outras palavras, as ilusões que o sistema 

econômico oferece à satisfação e à felicidade, por meio da aquisição dos bens, 

produtos e serviços, são ilusórias devido ao fato dessa satisfação não ser perene ou 

duradoura.  

Freud (1996b) considera que a origem das Ilusões seria encontrada em 

nossos desejos, o que justificaria nossa imensa vulnerabilidade a elas. Dessa 

forma, assim como nossos desejos atuam como um poderoso motor para nossos 

atos psíquicos e objetivos, podemos esperar das ilusões um poder equivalente, pela 

direção dessa atração sobre nossa mente, uma vez que, embora não exista 

satisfação plena, nem por isso deixa-se de buscá-la. 

Nessa busca de um modo de vida baseado em ilusões, propulsionado pelo 

consumismo – pela valorização do ter –, o ser humano torna-se também um objeto 

tal qual os produtos comercializados neste sistema capitalista.  
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 Capitalismo Parasitário – obra de Zygmunt Bauman publicada pela primeira vez em 2009. 
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No sistema parasitário, o ser humano é um objeto a ser consumido pelo 

sistema capitalista e descartado se a ele não lhe pode mais servir. Essa submissão 

ao sistema ocorre por meio do discurso ideológico, que, sem o exercício da ação, 

tende a normatizar o ser humano e a influenciar sua constituição subjetiva moldada 

ao estilo de vida capitalista. 

Esta normatização se manifesta em diferentes esferas, na qual se espera do 

ser humano determinados comportamentos, desejados pelos dispositivos da 

economia capitalista: a sujeição ao domínio da elite, que controla o mundo 

capitalista, o autodomínio e desenvolvimento de capacidades e habilidades voltadas 

ao mundo do trabalho, que faz com que as pessoas busquem incessantemente a 

capacitação e especialização, forçando até mesmo à flexibilização de um modo de 

vida26.    

 

Flexibilidade é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de trabalho 
significa fim do emprego “como conhecemos”, trabalhar com contratos de 
curto prazo, contratos precários ou sem contratos, cargos sem estabilidade 
e com cláusula de “até novo aviso” (BAUMAN, 2008a, p. 35). 

 
O ser flexível no mundo flexível exige adaptações contínuas às mudanças, 

afora lidar com imprevistos, procurar soluções criativas e inovadoras para os 

problemas, agir de forma estratégica e ter a vida toda adaptada para atender às 

demandas do mundo do trabalho. Para isso, o homem precisa ser flexível, para 

constantemente ser moldável, estar sempre dentro dos parâmetros de normatização 

para servir ao sistema capitalista. 

Na sociedade contemporânea, essa normatização também se torna evidente 

na exigência dos pais para com os filhos. A criança, ao nascer, é inserida em um 

contexto no qual sua rotina é estipulada segundo o que se espera dela ao longo do 

seu desenvolvimento. Dessa forma, é comum as crianças serem educadas em 

instituições que as ensinam como devem ser e o que devem aprender. Na escola, se 

uma criança não demonstra interesse pelas tarefas ou se apresenta dificuldades, é 
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 No livro Corrosão do Caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo tem-se a 
explicação do que seria o ser humano flexibilizado. O livro trata de uma narrativa na qual o 
capitalismo se caracteriza por uma natureza flexível, procurando resolver o problema da rotina por 
meio da reestruturação do tempo, criando instituições mais flexíveis regidas por novas formas de 
poder e controle. O resultado disso tudo é um trabalhador flexibilizado que, voltado ao seu trabalho, 
fragiliza os laços sociais e até mesmo os laços com a própria família, em decorrência de uma 
dinâmica de incertezas e de mudanças constantes de emprego e de moradia. Disso decorre o 
surgimento de sintomas como a ansiedade, ao não saber para onde irá, os riscos aos quais se é 
submetido em meio a tantas mudanças e que coloca em questão o próprio senso de caráter pessoal 
(SENNETT, 1999). 
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encaminhada a profissionais que lhe rotulam com diagnósticos e com receitas de 

medicamentos para contê-la e enquadrá-la nos padrões sociais. Assim, diagnósticos 

como do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade se tornam comuns para 

a maioria das crianças normatizadas.  

Rocha et al. (2019) se referem a esse fenômeno social do “Sofro, logo me 

Medico27”, como a medicalização da vida para o enfrentamento do mal-estar na 

contemporaneidade, onde predomina a negação do sofrimento psíquico. Os autores 

esclarecem que 

 
A ascensão da indústria farmacêutica e do saber médico como aquele que 
regula as práticas por meio da dicotomia normal/anormal contribuiu para a 
formação de novos discursos acerca da medicalização. Cada vez mais 
presenciamos diagnósticos precoces de doenças graves como Depressão, 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e quadros de 
ansiedade. Por conta desse estado de fluidez e rapidez que nossa 
sociedade se encontra, ocorre uma significativa redução do lugar para o 
sofrimento e para a tristeza, que passam a ser entendidas como fazendo 
parte do campo da irregularidade e da anormalidade e, por consequência, 
passam a ser rapidamente medicadas. Deste modo, o que se percebe são 
indivíduos que buscam na medicação meios de anestesiar esse mal-estar 
que o contexto atual gera (p. 393). 

 
A crescente procura por medicamentos atende às necessidades do homem 

flexível e normatizado, pois, para se estar disponível e a serviço do sistema 

capitalista, não há tempo e nem espaço para experiências de dor e tristeza, 

importantes para o autoconhecimento e aprendizado no manejo das emoções, como 

forma de cuidado da saúde mental. 

 
Os sujeitos optam, primeiramente, por buscar a ajuda medicamentosa, que 
aliviam os sintomas de depressão e ansiedade em um curto período de 
tempo, diferentemente da psicoterapia, onde o sujeito irá precisar entrar em 
contato com seu sofrimento psíquico para poder aprender a conviver com 
ele de forma mais saudável. Entretanto, o que se percebe é que essa alta 
aderência ao tratamento de fármacos pode causar sérios prejuízos na vida 
desse indivíduo, caso não faça um uso racional e responsável dos 
medicamentos. Uma das origens dessa alta procura por medicamentos que 
aliviam instantaneamente o sofrimento está no mal-estar que vivemos em 
sociedade: não nos é mais permitido ficar triste, ficar só ou não produzir da 
forma como é exigido (Rocha et al., 2019, p. 401). 

 
Com essa normatização, constitui-se também a sociedade de massas, 

indicando que os vários grupos sociais foram absorvidos por uma sociedade única, a 
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 Do título do artigo dos mesmos autores – “Sofro, logo me medico: a medicalização da vida como 
enfrentamento do mal-estar” (2019). 
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qual abrange e controla igualmente e com igual força todos os membros da 

comunidade (ARENDT, 2007). 

Em seus estudos, Freud também se refere ao fenômeno de massa como 

sendo uma condição na qual as pessoas são influenciadas em seus pensamentos e 

comportamentos, deixando-se agir de forma instintiva sob o domínio de algo que, 

para a massa, é como se fosse uma entidade omnipotente.  

 
A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente 
pelo inconsciente. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as 
circunstâncias, nobres ou cruéis, heroicos ou covardes, mas, de todo modo, 
são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da 
autopreservação, se faz valer. Nada nela é premeditado. Embora deseje as 
coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo, é incapaz de uma 
vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a 
realização dele. Tem o sentimento da onipotência; a noção do impossível 
desaparece para o indivíduo na massa (2011, p. 19-20). 

 
Ainda, segundo Freud (2011), a massa é influenciável e crédula e acrítica; o 

improvável não existe para ela. Os sentimentos da massa são sempre muito simples 

e muito exaltados; ela não conhece dúvida nem incerteza.  

Dentro das características do fenômeno de massa, a quem estaria a 

sociedade de massa sob influência? A resposta não seria muito difícil de ser 

encontrada, se na sequência fosse direcionada para uma outra pergunta: Quem 

exerce o controle social da população? 

A resposta se direciona a uma minoria que lidera o mercado capitalista 

neoliberalista. Esse controle social, exercido por esta minoria, padroniza toda a 

população. O comportamento da população fica a serviço da manutenção do próprio 

sistema, na ilusão de que o consumismo e o modo de vida tido como ideal e 

propagado proporcionará a felicidade. 

Na contemporaneidade, com a inserção da economia no campo científico, 

seus estudos se voltam a otimizar e valorizar a economia de ordem capitalista e, 

quanto mais esta ganha espaço no exercício da ação arentiana, mais são as 

exigências para a adaptação do ser humano a esta economia, fazendo com que a 

vida sirva ao sistema econômico e não o sistema econômico à vida. 

 
A ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de conquistar a 
Natureza e subordiná-la às necessidades humanas. A louvada curiosidade 
científica que teria levado os cientistas ‘aonde nenhum homem ousou ir 
ainda’ nunca foi isenta da estimulante visão de controle e administração, de 
fazer as coisas melhores do que são (isto é, mais flexíveis, obedientes, 
desejosos de servir) (BAUMAN, 1999, p. 48). 
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O caráter científico e dominante da economia a torna um estudo da eficiência, 

ou seja, do ponto de vista da produção procura-se a otimização da produção de 

mercadorias para maior possibilidade de troca de produtos, no sentido de descartar 

o produto antigo pelo mais novo lançado no mercado, o que resulta em um 

constante consumismo, de serviços e de bens em geral. 

A transformação do conceito pela qual a economia perpassa ao longo da 

existência humana pode ser brevemente compreendida por meio da explanação dos 

estágios da economia.  

Ao longo da evolução dos estágios da economia, Pauli, Leite e Rosenfield 

(2016), ao analisar a obra A Grande Transformação, de Polanyi, também destacam 

que a economia está enraizada nas relações sociais, políticas, culturais e religiosas, 

e que suas funções limitam-se ao autoconsumo e à subsistência. Isso muda, porém, 

a partir da modernidade28, principalmente com a inserção do dinheiro, quando este 

passa a integrar a dinâmica da vida das pessoas, ser um elemento de equivalência 

nos processos de trocas e um dos dinamizadores ou até determinantes nas relações 

pessoais. A isso denomina-se economia de mercado. 

De acordo com Pauli, Leite e Rosenfield (2016), considera-se que a 

integração econômica da sociedade está condicionada por quatro princípios: 

reciprocidade, redistribuição, domesticidade e mercado. Na reciprocidade, as 

transformações se dão nas relações humanas para a provisão da subsistência do 

grupo social. A redistribuição está relacionada à contribuição dos membros de uma 

determinada sociedade, para que a produção seja armazenada e administrada pelo 

Estado, o qual tinha a tarefa de zelar pelo provimento dos recursos para o bem-estar 

do grupo.  

A domesticidade consiste na produção para o autoconsumo, sendo que a 

venda de excedentes não pode comprometer a base da mesma; e o mercado é 

caracterizado como modelo autorregulável, em que toda a produção é para a venda 

e cuja finalidade se dá na ação daqueles envolvidos nas trocas e nas relações 

comerciais, fazendo emergir uma relação social baseada na impessoalidade e 

submetida às leis da oferta e demanda (POLANYI, 2000 apud PAULI; LEITE; 

ROSENFIELD, 2016). 
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 A Idade Moderna se refere a um período da história que se estendeu de 1453 a 1789. Os marcos 
utilizados para o início e o fim desse período são: a Conquista de Constantinopla pelos otomanos, em 
1453, e a Tomada de Bastilha, evento que inaugurou a Revolução Francesa, em 1789. 
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Ainda para Pauli, Leite e Rosenfield (2016), de acordo com o raciocínio de 

Polanyi, nas sociedades pré-modernas a economia era regida pelos padrões da 

centralidade e simetria, entendidos como orientadores da organização social29. Na 

modernidade, no entanto, destacou-se ao mercado o papel de organizador, 

regulador e controlador da sociedade, tornando a vida social vinculada às leis de 

formação de preços e livre concorrência, ou seja, a partir da modernidade 

prevalecem as regras, normas ou as "leis do mercado". 

Antes do sistema monetário, o escambo – sistema de trocas – era realizado 

com o excedente de cada comunidade. Como exemplo, a troca de uma quantidade 

de peixe do habitante de uma comunidade com algum alimento plantado por um 

agricultor da mesma ou de outra comunidade. Este sistema de trocas era regido 

pelos padrões da certa igualdade ou simetria entre os valores dos produtos. Os 

negociantes estabeleciam relações comerciais baseadas nas leis da oferta e 

demanda, fundamentadas nas concepções do “preço justo”, isto é, trocar produto 

por produto, porém, na perspectiva de atender às demandas sem exploração.   

Com a constituição do sistema monetário, ainda na modernidade – capitalista 

–, as tradicionais trocas de produto por produto deram lugar ao uso da moeda 

(dinheiro) e, consequentemente, a exploração nos valores sobre os produtos, 

visando a consequente acumulação de valores. As negociações ficam, então, 

sujeitas às leis de mercado, e, nesse sentido, vale perguntar: O que é o mercado? 

O mercado é uma relação de exploração dos homens entre si e destes sobre 

a natureza. Esse processo de produção e exploração intensa e de massa causa 

exaustão física e sofrimento psíquico na sociedade humana. Paralelamente, ocorre 

a exploração da natureza por meio da extração abusiva dos bens naturais. O 

artefato da moeda, que por um lado facilitou as trocas, por outro, trouxe outras 

caraterísticas, tais como a acumulação e a concentração de renda. 
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 De acordo com Schneider e Escher (2011), para Polanyi, as formas de organização social do 

processo econômico devem sua existência às interações culturalmente institucionalizadas por meio 

de específicas e correspondentes “estruturas de suporte” (destaque do autor). Dessa forma, as 

principais identificadas por Polanyi são: (1) reciprocidade e simetria, que consiste em descrever os 

movimentos de bens e de serviços em um agrupamento simétrico; (2) redistribuição e centralidade – 

movimento de bens e serviços em direção a um centro e seu retorno aos consumidores, organizado 

principalmente por instâncias administrativas políticas a partir de impostos, taxas e demais serviços; 

(3) intercâmbio e mercado – movimento de bens e serviços entre diferentes. Neste aspecto, analisa-

se a relação de propriedade e o livre-contrato, além da distribuição de compra e venda e seus 

mecanismos. 
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Dando continuidade à análise de Pauli, Leite e Rosenfield (2016), citando a 

obra de Polanyi, o problema social instaurado na modernidade é o mercado 

desenraizado da dinâmica social vinculado ao padrão da simetria, ou seja, o 

mercado como modelo econômico com vistas ao lucro e com o seu funcionamento 

condicionado às regras financeiras ou econômicas que o controlam.  

 
Polanyi defende a tese de que a economia está enraizada (embedded) nas 
relações sociais, políticas, culturais e religiosas, e suas funções são, 
portanto, limitadas (single-pourpose-money) para o autoconsumo e a 
subsistência. Isso muda radicalmente na modernidade quando o dinheiro 
passa a ser o equivalente geral das trocas e dinamizador do mercado. Esta 
percepção está sustentada na ideia de que o mercado, pautado na 
impessoalidade das trocas comerciais e na utilização massiva do dinheiro 
como meio de troca, subjuga as relações sociais à lógica do lucro e faz do 
“comportamento mercantil” um modelo de vida social (PAULI; LEITE; 
ROSENFIELD, 2016, p. 30). 

 

Com isso, o mercado passa a fazer parte da sociedade e, assim, segundo os 

autores supracitados, coloca em risco a organização e a vida social das pessoas. 

Já ao que se refere à modernidade e seu funcionamento econômico, Arendt 

(2007) e Bauman (2010) destacam a produção em série, o consumo excessivo e o 

descarte dos produtos sem proporções.  

 
Em nossa necessidade de substituir cada vez mais depressa as coisas 
mundanas que nos rodeiam, já não podemos nos dar ao luxo de usá-las, de 
respeitar e preservar sua inerente durabilidade; temos que consumir, 
devorar, por assim dizer, nossas casas, nossos móveis, nossos carros, 
como se estes fossem as “boas coisas” da natureza que se deteriorariam se 
não fossem logo trazidas para o ciclo infindável do metabolismo do homem 
com a natureza (ARENDT, 2007, p. 138). 
 
Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem 
que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como 
vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao 
mesmo tempo um direito e um dever humano universal que não conhece 
exceção (BAUMAN, 2010, p. 73). 

 

Para Arendt (2007), esse sistema caracteriza a condição na qual o indivíduo é 

inserido ao nascer. Já Bauman (2010) afirma que o indivíduo que não consegue 

fazer parte desse sistema econômico vive à margem da sociedade. 

Nesta sociedade contemporânea, caracterizada pela dinâmica entre trabalho, 

mercado e demanda, o ser humano se encontra como aquele ajustado à plena 

produção e ao pleno consumo. Quais as implicações, porém, destas relações na 

configuração da subjetividade dos sujeitos e seus impactos na sociedade? 
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São várias as implicações, além das já citadas anteriormente e as que ainda 

serão abordadas. Paralelamente a essas implicações, há a manifestação de 

fenômenos que revelam a condição psíquica da sociedade, sendo uma delas a 

própria fragilidade do ser humano e da sociedade em suas diversas formas.  

Segundo Arendt (2007), na sociedade de massas o homem, como animal 

social, reina supremo, e onde aparentemente a sobrevivência da espécie poderia ser 

garantida em escala mundial, nessa mesma dinâmica, ameaça a sociedade e tende 

a causar a extinção da humanidade. Isso poderia ocorrer devido à fragilidade das 

relações sociais que enfraquecem também a formação da identidade humana e que 

resultam num processo subjetivante igualmente frágil, como afirma Bauman: 

 
O mundo constituído de objetos duráveis foi substituído pelo de produtos 
disponíveis projetados para imediata obsolescência. Num mundo, como 
esse, as identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de 
roupa. O horror da nova situação é que todo diligente trabalho de 
construção pode mostrar-se inútil; e o fascínio da nova situação, por outro 
lado, se acha no fato de não estar comprometida por experiências 
passadas, de nunca ser irrevogavelmente anulada, sempre ‘mantendo as 
opções abertas’ (1998, p. 112-113). 

 
Segundo o raciocínio de Arendt (2007), não seria difícil suportar o número de 

pessoas que a sociedade de massas abrange, mas, sim, o fato da negação do 

mundo como fenômeno político, o qual pode arruinar uma sociedade que, de acordo 

com a autora, foi o que sucedeu após a queda do Império Romano (27 a.C.-476 

d.C.) e, embora por motivos bem diferentes e de forma muito diversa e talvez bem 

mais desalentadora, parece estar ocorrendo novamente no nosso próprio tempo, 

com a falta da ação política e a fragilidade da formação da identidade humana, que 

constitui um processo subjetivante vinculado aos fenômenos de massa. 

Segundo Arendt (2013), é mediante a ação política que os seres humanos 

alcançam a liberdade. Em relação a esse sistema econômico, que tira a liberdade 

das pessoas, o caminho para se pensar em uma nova economia e novas relações 

humanas é por meio da política. 

 
(...) Esta é uma visão comum a todos os movimentos políticos 
especificamente ideológicos, para os quais a questão teórica crucial é a de 
que a liberdade não está na ação e interação dos seres humanos nem no 
espaço que se constitui entre eles, mas remete-se a um processo que se 
desenrola por trás daqueles que agem e realiza seu trabalho em segredo, 
além da arena visível dos assuntos públicos (ARENDT, 2013, p. 175). 
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Sem uma ação política, a hegemonia ideológica impera e, segundo Bauman 

(2008), falsifica o verdadeiro potencial humano, cortando sua possibilidade de 

emancipação. O autor esclarece que os seres humanos não são irracionais e nem 

ingênuos, porém, se não examinam sua experiência de vida cuidadosamente, 

dificilmente encontrarão uma estratégia que possa ajudá-los a mudar “as regras do 

jogo a seu favor” (p. 15). Assim, a ideologia se encontra incorporada à forma como 

as pessoas vivem, bem como elas agem e se relacionam, justificando, dessa forma, 

o fenômeno de massa descrito por Freud (2011). Ainda, segundo Bauman, 

 

Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem 
que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como 
vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao 
mesmo tempo um direito e um dever humano universal que não conhece 
exceção (2008b, p. 73). 

 

De acordo com Bauman (2008b), a ideia de “ideologia” é inseparável da ideia 

de poder e dominação. A hegemonia ideológica, de acordo com o mesmo, é 

originada a partir do interesse de alguém: governantes e as elites que fazem sua 

dominação segura por este meio. Para atingir este efeito, é necessário um “aparato” 

– canais de comunicação – que conduza a população de acordo com os propósitos 

estabelecidos e, em casos de rebelião, manter todos na condição de dominados e 

obedientes.   

No fenômeno de massa, conforme já explica Freud (2011), as pessoas 

perdem o seu poder de pensar e acabam sendo facilmente influenciadas; são 

vítimas da hegemonia ideológica, a qual as prende dentro de um sistema predatório, 

que, ao fazer as pessoas se moldarem ao sistema econômico e também a serem 

consumistas e individualistas, acabam sendo consumidas pelo próprio sistema.  

As pessoas não nascem consumistas, mas acabam sendo influenciadas pelo 

sistema, que, a partir de uma ideologia, difunde e promove uma formação subjetiva 

desde a tenra idade nos seres humanos que se tornam pré-dispostos a agirem 

conforme regras capitalistas de mercado, ou seja, são estimulados a adquirirem 

cada vez mais produtos para marcar sua existência na sociedade, pois a visibilidade 

humana é obtida e reconhecida mediante o poder e o acúmulo de bens e produtos. 

Para manter esta posição de visibilidade, há um custo a se pagar: a submissão a 

uma jornada de trabalho desproporcional ao tempo que se teria para o lazer, 

tornando os seres humanos escravos de si mesmos e da sociedade.  
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Sem a ação política na abordagem arentiana, os seres humanos padecem, ao 

passo que são facilmente controlados e manipulados, servindo aos interesses de um 

sistema econômico que os prende e os subjugam sob seus domínios. A constituição 

subjetiva é formatada e moldada a partir deste sistema que impacta a saúde mental, 

causando diversos tipos de sofrimento psíquico e constituindo o mal-estar 

civilizatório. 

A participação da ação, segundo Arendt (2007), também está sob uma 

condição: a forma pela qual os seres humanos desenvolvem as suas atividades e 

suprem as suas necessidades: 

 
Ao contrário do processo de trabalhar, que termina quando o objeto está 
acabado, pronto para ser acrescentado ao mundo comum das coisas, o 
processo do labor move-se sempre no mesmo círculo prescrito pelo 
processo biológico do organismo vivo, e no fim das “fadigas e pernas” só 
advém com a morte desse organismo (p. 109). 

 
A atividade do labor, vinculada à produção do necessário para o consumo, 

definia um modo de vida, na qual a economia estava a serviço da vida. O labor, 

portanto, era praticado junto às condições naturais do meio onde se encontrava o 

homem e então, como atividade vital ao homem, também não deixava de ser uma 

tarefa árdua, que consumia o tempo e a energia daqueles dedicados a esta 

ocupação.  

No mundo contemporâneo, com a possibilidade de se utilizar ferramentas e 

utensílios fabricados pelo homo faber, o labor pode ser aliviado, porém, os seres 

humanos caem em uma armadilha se, ao se apropriarem dessas ferramentas e 

utensílios promoverem a superprodução e o hiperconsumo. O alívio do laborar 

transforma o trabalho mais árduo do que a atividade do próprio labor. 

O labor, como atividade essencial aos seres humanos, pode ser ilustrado na 

atividade agrícola que, como pertencente à esfera das atividades laborais, é árdua 

sem as ferramentas e utensílios que otimizem este processo. A atividade da 

agricultura envolve o cultivo da terra e que exige, para sua permanência, o cuidado 

contínuo da preparação e preservação do solo. Esse processo do cultivo é bem 

retratado na canção de Chico Buarque e Milton Nascimento, O Cio da Terra30, 

conforme trechos citados a seguir: 

 

                                                           
30

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mAS9a7H2T78. 
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Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 
Forjar no trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão 
Decepar a cana 
Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 
Se lambuzar de mel 
Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra, a propícia estação 
E fecundar o chão... 

 

A letra da música pode ser relacionada à atividade do homo laborans31, que 

se volta, necessariamente, ao consumo para manter a sua condição vital, em um 

esforço repetitivo, ao passo que suas necessidades de consumo se fazem presentes 

novamente, caracterizando-o como uma atividade infindável, enquanto se ainda 

vive. Nesse ciclo laboral, o consumo é limitado à necessidade, pois, além da 

ocupação árdua, não haviam meios de se produzir o excedente. Dessa forma, para 

Arendt (2007), o labor humano voltado ao cultivo da terra caracteriza o ciclo vital 

humano voltado à sobrevivência.  

Devido a todo esse esforço dispendido ao labor, nos tempos antigos o 

desprezo por esta ocupação – originalmente resultante da luta do homem contra a 

necessidade, e de uma impaciência não menos forte em relação a todo esforço – 

entrava em confronto com as exigências da vida na Pólis, por esta consumir cada 

vez mais o tempo dos cidadãos e com a ênfase em sua abstenção de qualquer 

atividade que não fosse política (ARENDT, 2007). 

Com isso, a inovação do homo faber na fabricação dos meios para otimizar a 

árdua tarefa do labor está atrelada aos avanços tecnológicos. Se, por um lado os 

seres humanos almejavam facilitar os processos de produção para o consumo, e 

dispor de mais tempo para a ação arentiana, as consequências se deram ao inverso. 

Temos, então, o aumento da produção e o aumento do consumo, que exigem cada 

vez mais avanços tecnológicos e, para isso, a dedicação do homem cada vez mais 

voltada ao trabalho, por meio da divisão do trabalho e da especialização32. 

                                                           
31

 O homo laborans desenvolve atividades do labor que não requerem a presença de outros seres 
humanos agregados, em contrapartida do homo faber, que fabrica em contato com outros (ARENDT, 
2007). 
32

 O avanço da tecnologia, com o intuito de substituir o homem pela máquina, se reverteu na 
integração do próprio homem aos variados dispositivos tecnológicos, levando a um ritmo mais rápido 
de repetição no processo de produção nas indústrias (FERREIRA, 2017).  
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A especialização33, que advém do resultado da atividade do homo faber, 

modifica a concepção de economia por meio do uso de instrumentos na produção. 

Sendo assim, o labor – que, na definição arentiana definia a economia como esta a 

serviço da vida –, se transforma no trabalho, ao passo que, ocorrendo essa 

transformação, a economia também se modifica, com a dedicação e exigência cada 

vez maiores ao trabalho, fazendo então com que a vida passe a estar voltada à 

economia.  

Isso assinala o aumento do consumismo de forma significativa, a partir da 

produção em massa, ou seja, os instrumentos e ferramentas tornaram-se uma das 

principais características dos modernos processos de trabalho, resultando na 

crescente fabricação e produção de objetos de uso (ARENDT, 2007). 

As transformações que ocorrem ao longo do tempo nas relações do homem 

com o mundo, por meio do trabalho provocado pelo homo faber, modifica também a 

constituição subjetiva e tem implicações na saúde mental das pessoas. O homem 

passa a estar inserido dentro de um sistema que não conhece limites, que modifica 

o modo de vida em sociedade e que o conduz a viver em função do seu trabalho, 

incorporando-o ao cotidiano.  

Nesta economia capitalista surgem estudos que tem como interesse as 

implicações desta relação homem-trabalho. A abordagem científica, nomeada 

psicodinâmica do trabalho34, que tem suas raízes históricas nos anos de 1950, 

surgiu com o foco na análise dos processos psíquicos que os trabalhadores 

empregam na confrontação com a sua realidade de trabalho, isto é, debruçando-se 

sobre o papel do trabalho na gênese da doença mental (DEJOURS; ABDOUCHELI, 

1994). 

Os impactos à Saúde Mental decorrem de diversos fatores vinculados às 

condições do trabalho e para melhor compreensão das implicações do labor à saúde 

mental. Dejours (1992) relata que o período de desenvolvimento do capitalismo 

industrial, que fomentou o fenômeno do êxodo rural, caracterizou-se pelo 

crescimento da produção e pela concentração de populações no espaço urbano. 

Esse período apresenta como característica salários muito baixos e, com frequência, 

                                                           
33

 A especialização do trabalho preconiza as diferentes habilidades que, reunidas e organizadas 
formam um conjunto; ainda, se orienta pela produção realizada. Já a divisão do labor se desenvolve a 
partir da equivalência qualitativa das atividades isoladas e não é necessária a qualificação para a 
realização das atividades (ARENDT, 2007). 
34

 A abordagem psicodinâmica do trabalho foi desenvolvida por Christophe Dejours, médico francês 
com formação em Psicanálise e Psicossomática, na década de 1990, na França. 
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insuficientes para assegurar o básico das necessidades vitais aos trabalhadores. 

Além disso, o desemprego era uma ameaça constante, o qual colocava em perigo a 

sobrevivência das famílias.  

O trabalho oferecido ao operário nas indústrias passou a ser uma fonte de 

sofrimento, uma vez que este desenvolve uma atividade que o aliena35, pois a ele –  

o trabalhador – não lhe é permitido fazer uso de um espaço criativo no ambiente de 

trabalho, mas, sim, um espaço para a reprodução de tarefas repetitivas. Um 

exemplo de trabalho alienador é o retratado no filme Tempos Modernos36, em que o 

personagem principal, interpretado por Charles Chaplin, se encontra na condição de 

operário no modelo de produção taylorista-fordista37, no qual predomina a esteira 

rolante do modelo Fordista e a utilização do cronômetro proposto por Taylor. 

Além do modelo de produção empregado, como as condições do ambiente de 

trabalho (insalubridade) envolvendo o ambiente físico (temperatura, pressão, 

barulho, vibração, irradiação, altitude, etc.), o ambiente químico (produtos 

manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças, etc.) e o ambiente 

biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), há também as condições de higiene, 

de segurança e as características antropométricas dos postos de trabalho. Além 

disso, acrescenta-se o esgotamento físico e mental, os quais podem gerar acidentes 

de trabalho e a subalimentação. Todos estes são elementos que geram condições 

de alta morbidade e que podem impactar na redução da longevidade das pessoas 

(DEJOURS, 1992).   

Ao estar submetido a essas condições, o trabalhador muitas vezes não se dá 

conta do quanto essas vivências o adoecem; é como estar acostumado com elas e 

considerá-las normais.  

 

                                                           
35

 A palavra alienação vem do latim alienare, cujo significado é "que pertence a outro", portanto, 
alienar é tornar alheio, transferir para outro o que é seu. Para Dias e Godinho (2020), na psicologia, o 
termo alienação designa os conteúdos reprimidos da consciência, e também os estados de 
despersonalização em que o sentimento e a consciência da realidade se encontram fortemente 
diminuídos. Dejours (1949 -) também se utiliza deste mesmo sentido da palavra alienação ao se 
referir ao sofrimento psíquico no trabalho devido ao fato de os trabalhadores experimentarem o 
estranhamento (alienação) de seu trabalho por não serem os donos dos frutos desse trabalho, além 
de acharem seu trabalho repetitivo, fragmentado e cronometrado. 
36

 Filme lançado em 1936, nos Estados Unidos, com direção, roteiro e produção de Charlie Chaplin. 
O mesmo também está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis. 
37

 Na primeira metade do século 20, de acordo com Chaves (2020), foi forjado o modelo 
taylorista/fordista, o qual era pautado na racionalidade do controle do tempo e movimento do 
trabalhador, subjugação da criatividade em razão dos movimentos repetitivos, e planta vertical com 
distinção entre comando e execução. 
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A anulação [do comportamento livre] é muda e invisível. Para conhecê-la, é 
preciso ir à sua procura. Projeto temerário, talvez descobrir o sofrimento 
operário, não somente desconhecido fora da fábrica, mas também mal 
conhecido pelos próprios operários, ocupados que estão em seus esforços 
para garantir a produção (DEJOURS, 1992, p. 26). 

 
Em razão de tais situações, comuns à classe operária do século 19 e que 

ainda na contemporaneidade caracterizam muitas condições de trabalho, Dejours 

(1992) destaca que, antes de se falar em saúde, é preciso que seja assegurada aos 

trabalhadores a sua subsistência básica. Ainda, alerta que a miséria e a fome criam 

condições favoráveis ao desenvolvimento da delinquência, do banditismo, da 

violência, da prostituição, dentre outros.  

Em relação a estas condições de trabalho e os possíveis impactos sociais na 

contemporaneidade, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019) 

revelou que no Brasil, no período entre 1980 e 2010, houve um aumento de 1% na 

taxa de desemprego entre homens de 15 a 65 anos e elevada taxa de homicídios da 

população em 1,8%. Nesta pesquisa, o instituto buscou entender como 

oportunidades educacionais e de trabalho, nessa população indicada38, afetam a 

quantidade de homicídios.  

O estudo do Ipea (2019) concluiu que a taxa de atendimento escolar – 

correspondente ao número de matriculados em relação à população de sua 

respectiva faixa etária – também tem relação com a taxa de homicídios, ou seja, um 

maior acesso à escola contribui para diminuir a violência, segundo os seguintes 

dados: a cada 1% a mais no atendimento escolar de jovens entre 15 e 17 anos, os 

homicídios caem 1,9%.  

Este estudo revela dados significativos ao que Dejours (1992) ressalta como 

consequências da falta de trabalho e oportunidades na sociedade e que também 

despertam a reflexão sobre como o mal-estar civilizatório implica na saúde mental.  

Referente aos dados do Ipea, o destaque ao grupo masculino e a sua maior 

probabilidade com o envolvimento em crimes, estes podem estar relacionados aos 

aspectos da força física que, em comparação à população feminina, se manifesta de 

forma mais evidente, mostrando sua maior potencialidade. Além desta condição 

física, também se pode considerar o aspecto do fator histórico-social no qual por 

muito tempo imperou o sistema social do patriarcado.  

                                                           
38

 A pesquisa analisou somente o grupo masculino, por se tratar daquele com maior probabilidade de 
envolvimento com crimes, segundo diversos estudos. Dos 35,7 mil jovens assassinados no Brasil em 
2017, 94,4% eram do sexo masculino. 
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Neste sistema, os homens detinham o poder em que predominavam, em 

funções de liderança, política, propriedades e outros. Essa característica forma uma 

constituição subjetiva, voltada às questões de dominância. Se no sistema econômico 

capitalista, que incita cada vez mais a desigualdade, existe o individualismo, a 

competividade e o egoísmo, a manifestação desta constituição subjetiva se 

manifesta em comportamentos hostis, resultando em formas de opressão na 

sociedade. 

Nas análises freudianas, as manifestações dos impulsos agressivos se 

destacam em sua célebre obra Totem e Tabu39 (2012). Essa manifestação – em 

especial na refeição totêmica –, origina uma nova forma de organização social e, 

consequentemente, uma nova formação subjetiva relacionada à exogamia40, ou 

seja, mediante o horror ao incesto, é possível então a possibilidade da convivência 

em uma sociedade.   

Em Totem e Tabu, Freud (2012) apresenta a análise de civilizações 

primitivas, como as tribos definiam as regras a partir dos acontecimentos e como os 

instintos agressivos se manifestavam.  

As atitudes instintivas que, por repreensão de desejos acabam resultando em 

tragédias, no contexto citado pelo autor, representam a tradição de um povo e aquilo 

que não se sabe e nem se comenta (tabu). Freud, em sua obra, ainda reflete que o 

mal-estar da civilização está na busca constante pela satisfação e que esta se torna 

ilimitada em uma sociedade capitalista.  

Estes aspectos freudianos compõem tanto a formação do indivíduo por si 

quanto deste pela sociedade ao longo do tempo; assim, as atitudes individuais 

passam a ser reflexos no meio em que estamos – da sociedade –, muito devido aos 

                                                           
39

 A história narra a primeira comunidade dos homens, a “comunidade primeva”, constituída por um 
pai tirano e seus filhos, os escravos. Os filhos eram privados de liberdade e o pai, tirano, exercia 
direito absoluto, inclusive sobre as mulheres da comunidade. Em determinado momento, houve 
questionamento entre os irmãos, que passaram a considerar injusta a situação a qual estavam 
expostos e, sendo assim, eles se organizam para aniquilar o elemento opressor, ou seja, matar o pai. 
Neste momento, acontecem dois processos: o banquete totêmico, no qual eles devoram o pai. E, 
posteriormente, a culpa pela morte da figura paterna, que embora fosse tirano, era o que 
representava a proteção e os alimentava. Esta culpa gera uma herança que produzirá a necessidade 
de restaurar a representação desse pai – a restauração do totem (USP, 2013). 
40

 Para Freud (2012), a exogamia que define o enlace matrimonial entre pessoas que não pertencem 
ao mesmo grupo familiar, inaugura a passagem da natureza (estado primitivo de relações) para a 
cultura (sociedade organizada) com bases em um sistema econômico para a manter. Cabe lembrar 
que cada sociedade estipulará as leis ou punições que acreditam serem necessárias para manter o 
instaurado como correto para aquela sociedade. 
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fatores relacionados à condição de vida das pessoas versus a manifestação dos 

instintos agressivos perante essas vivências – as mazelas sociais.  

Destarte, para organizar uma sociedade voltada a um estilo de vida 

sustentável, combater a desigualdade social e ao mesmo tempo preservar seus 

recursos sociais, promovendo o desenvolvimento regional e a saúde mental, entra 

em destaque a ação política. A ação, em Arendt (2007), é baseada no discurso, 

presente na esfera pública, e a participação de toda a sociedade nos diálogos, com 

vistas à construção de uma sociedade sustentável é urgente, para evitar o declínio e 

a destruição da mesma.  

Para Arendt (2013), a política pode ser configurada também como um espaço 

que tem uma estrutura própria e que muda com o tempo e que se revela, em 

contextos privados, como costume, em contextos sociais, como convenção, e em 

contextos públicos, como leis, constituições, estatutos e coisas afins. E para esse 

feito, é necessário se pensar na relação homem-economia. A participação na ação 

política só é possível com a economia voltada à vida, com o trabalho árduo do labor 

aliviado pelo uso de ferramentas e utensílios fabricados pelo homo faber, porém, 

sem o excesso do uso da capacidade produtiva. 

 

2.2 A ECONOMIA DE ORIENTAÇÃO CAPITALISTA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O trabalho – que transformou o modo de vida do homo laborans – possibilitou 

novas relações de vida e um novo sistema econômico que, se por um lado tinha 

como objetivo aliviar a árdua tarefa de laborar e conquistar mais liberdade, por outro, 

tornou o próprio ser humano um ser maquinizado41, e a sociedade, que deveria ser 

civilizada, passou a ser selvagem. 

A opressão, o sofrimento e a subjugação sofrida por todas as sociedades são 

denunciadas nas artes, no cinema, na música. Um exemplo de letra de música que 

denuncia esta condição humana é o Homem Primata42, lançada em 1986 pela 

Banda Titãs: 

 

Desde os primórdios 

Até hoje em dia 

                                                           
41

 O termo maquinizado se refere à relação do homem com as tecnologias e à dependência do 
primeiro em relação ao segundo para manter a crescente produção de produtos. 
42

 A letra da música está disponível em: https://www.letras.mus.br/titas/48977/.  



61 
 

O homem ainda faz 

O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 

Eu não sabia 

Que o homem criava 

E também destruía 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô-ô-ô 

Eu aprendi 

A vida é um jogo 

Cada um por si 

E Deus contra todos 

Você vai morrer 

E não vai pro céu 

É bom aprender 

A vida é cruel 

Eu me perdi 

Na selva de pedra 

Eu me perdi... 

 

A letra considera o capitalismo uma forma primitiva e predatória de sistema 

econômico em relação à forma como este se utiliza dos seres humanos para se 

manter e manter os interesses de uma minoria da população. A música faz um 

criticismo nesta relação do homem com o trabalho, a qual perdura na atualidade.  

O homem sempre trabalhou para poder sobreviver, mas com a Revolução 

Industrial (1760-1840) as máquinas passaram a dominar os homens, juntamente 

com o sistema capitalista, e este perdeu o controle de seu trabalho, passando a 

laborar de forma mecanizada, repetitiva, sem utilizar-se das suas capacidades e 

habilidades cognitivas nos processos de produção, sendo um trabalhador alienado – 

como um primata –, por isso a expressão "homem primata, capitalismo selvagem". 

Ainda, para melhor compreensão, o trabalho alienado, segundo Kirchhof 

(2009, parafraseado por BATISTA, 2017, p. 3), é descrito da seguinte forma: 

 
Podemos conceituar o trabalho alienado, como aquele que tem a 
capacidade de tornar um trabalhador ou profissional alheio à atividade que 
ele se submete. Ou seja, o profissional estará desempenhando seu trabalho 
mecanicamente, sem a noção do que está fazendo, ignorando conceitos e 
normas éticas e científicas. 

 
O trabalho alienado é a base do sistema capitalista, que escraviza os homens 

dentro do seu modelo de produção. Na atualidade, a expressão "capitalismo 

selvagem" é utilizada para indicar um sistema capitalista de dimensões globais, no 

qual acontece a concorrência acirrada entre as multinacionais dominadoras de 

vários mercados.  
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A maior parte da população trabalha no setor de produção destas grandes 

empresas, havendo uma separação entre o trabalho intelectual – exercido por um 

grupo reduzido de pessoas que adquiriram uma especialização. Como exemplo, os 

engenheiros, os quais gerenciam a produção dos operários – o trabalho manual. 

Neste modo de produção, que neutraliza a atividade mental dos operários, destaca-

se o modelo Taylorista43.  

Um exemplo de trabalho intenso e repetitivo, como os executados em diversos 

setores industriais, é o retratado no documentário Carne e Osso44, que, produzido 

quase um século depois do filme Tempos Modernos45, de Charles Chaplin, instiga, 

de forma similar, a uma reflexão sobre as condições de trabalho. Com relação a 

esse documentário, Rambaldi (2019), em seu texto “Carne e Osso: O trabalho nos 

Frigoríficos sob Influência do Toyotismo46”, discorre sobre o trabalho nesses locais e 

em outros com os mesmos modelos de produção, uma realidade preocupante no 

Brasil, que acarreta acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.  

Em decorrência a essas consequências do trabalho, devido ao crescimento 

econômico e à diversificação dos processos produtivos pela globalização, que leva 

às condições de trabalho promotoras de adoecimento físico e mental, Dejours (1992) 

destaca que, aos poucos, após o início da era industrial, começam a ser elaboradas 

e aplicadas as leis trabalhistas para a regulamentação das condições de trabalho e 

para amenizar os impactos infligidos à saúde do trabalhador, embora não tenham 

sido ainda – essas leis – a solução para os problemas acarretados pelas condições 

laborais no mundo capitalista. 

 
Contra a angústia do trabalho, assim como contra a insatisfação, os 
operários elaboram estratégias defensivas, de maneira que o sofrimento 
não é imediatamente identificável. Assim disfarçado ou mascarado, o 

                                                           
43

 De acordo com Ribeiro (2015), Taylorismo é um sistema de produção desenvolvido pelo 
engenheiro norte-americano Frederik Taylor (1856-1915). Refere-se à gerência por meio de métodos 
de experimentação do trabalho, regras, maneiras e padrões de executar o trabalho, repassadas aos 
trabalhadores para melhor equação possível entre tempo e movimento, garantindo assim a eficiência 
na produção. 
44

 O documentário Carne e Osso tem duração de 65 minutos e está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=887vSqI35i8. 
45

 Citado no item 4 – Implicações do Capitalismo na Saúde Mental. 
46

 O toyotismo, como método de produção, foi idealizado para possibilitar a maximização dos lucros. 
Elaborado por Taiichi Ohno (1912-1990) e desenvolvido na Empresa Toyota; sua máxima era evitar o 
desperdício tanto no que diz respeito à mão de obra quanto aos itens produzidos com a redução dos 
estoques ao mínimo, com a flexibilização da produção em substituição à padronização preconizada 
pelos modelos anteriores – fordismo e taylorismo. Ou seja, objetivava-se a produção em pequenos 
lotes com a máxima qualidade possível, por meio do sistema just in time; assim, os bens apenas são 
produzidos após já terem sido vendidos (CORIAT, 1994 parafraseado por PORTO, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=887vSqI35i8
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sofrimento só pode ser revelado através de uma capa própria a cada 
profissão, que constitui de certa forma sua sintomatologia (DEJOURS, 
1992, p. 133). 

 
No ano de 1936, as condições de trabalho tornaram-se tema específico do 

Movimento Operário, desenvolvendo ações para a melhoria das condições de vida, 

considerando-se esse segundo período, de acordo com Dejours (1992, p. 13), como 

a história da saúde dos trabalhadores que vem a caracterizar-se pela revelação do 

corpo como ponto de impacto da exploração. 

A análise de Dejours (1992) levanta a questão da relevância de se olhar para 

o trabalhador como um ser humano que tem suas necessidades, e que a lógica 

capitalista voltada aos padrões econômicos produtivistas subjuga esses 

trabalhadores, levando-os ao adoecimento físico e mental, comprometendo as 

relações sociais e a qualidade de vida.  

Sobre esse período, Dejours (1992) cita Albert Thomas47, que, em 1916 reduz 

a jornada de trabalho para 8 horas por dia e constata o efeito paradoxal desta 

medida em relação à produção, que aumenta. A narrativa da redução da jornada de 

trabalho deu lugar à luta pela melhoria das condições trabalhistas, pela segurança, 

higiene e prevenção de doenças. 

 
O operário da linha de produção, como o escriturário de um serviço de 
contabilidade, muitas vezes não conhece a própria significação de seu 
trabalho em relação ao conjunto da atividade da empresa [...] sua tarefa não 
tem significação humana, não significa nada para a família, nem para os 
amigos, nem para o grupo social e nem para o quadro de um ideal social, 
altruísta, humanista ou político [...] elevam-se as queixas de desqualificação 
[...]. A vivência depressiva condensa de alguma maneira os sentimentos de 
indignidade, de inutilidade e de desqualificação, ampliando-os. Esta 
depressão é dominada pelo cansaço (DEJOURS, 1992, p. 49). 

 
As leis trabalhistas possibilitavam o mínimo de condições adequadas aos 

trabalhadores. Nos dias atuais prevalecem muitas formas opressoras de trabalho, as 

quais resultam no aparecimento de sintomas mentais como o estresse, que, no 

modelo Toyotista, para Alves (2011, p. 152-153) passa a ser uma doença universal. 

 
[...] o estresse é uma das maiores ameaças à saúde humana no século XXI 
[...] pode-se dizer que o estresse é a doença universal da sociedade 
toyotizada. É uma síndrome que atinge corpo e mente e que expressa o 
caráter totalitário e totalizante das novas implicações objetivas (subjetivas) 
da produção do capital. O estresse é sintoma epidemiológico do 
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 Albert Thomas (1878-1932) foi o primeiro diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, 
considerado também como uma das figuras decisivas na consolidação de políticas globais voltadas a 
trabalhadores e trabalhadoras (DMT EM DEBATE, 2021). 
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sociometabolismo da barbárie e das novas condições da produção do valor. 
É decorrente do espírito do toyotismo que exige, no contexto de um novo 
patamar de racionalização do trabalho, a “captura” da subjetividade do 
trabalhador, capaz de operar os novos dispositivos técnico-organizacionais 
da produção de mercadorias (ALVES, 2011, p. 152-153). 

 

O homem sempre se valeu da força como forma de dominação e subjugação 

do outro para adquirir vantagens. Assim, o abuso, a violência e a subjugação 

aparecem nestas relações, configurando situações similares à escravidão, que, 

ainda em tempos remotos, não foi apenas uma forma de obter mão de obra barata, 

nem somente um instrumento de exploração para fins de lucro, mas também a 

tentativa de excluir o labor48 das condições da vida humana (ARENDT, 2007). 

Na atualidade, ainda perduram algumas formas de trabalho escravo, mas um 

tipo de trabalho que também oprime o ser humano é o trabalho flexível. Assim, para 

além dos modelos de produção, que ainda são praticados em muitas indústrias, tem-

se a era flexível, que surge em contraponto à rigidez fordista, caracterizada por 

Harvey (2014, p. 140) como: 

 
[...] flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores 
de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. [...] 
envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual tanto 
entre os setores como entre as regiões geográficas [...]. 

 

Para Campos (2017), a era flexível retrata o momento em que o modelo 

fordista/taylorista foi substituído em algumas indústrias e setores de serviços pelo 

modelo de produção toyotista. Este modelo inaugura um novo processo de 

organização e gestão do trabalho, com a incorporação de tecnologias que 

contribuem com o desemprego estrutural e as novas e variadas formas de trabalho, 

marcadas pelo trabalho temporário e informal, subemprego, terceirização, etc., que, 

para a autora, está sob o disfarce da modernização das relações trabalhistas.  

Esse novo processo de produção, conforme Campos (2017), materializa-se 

na vida da classe trabalhadora, que sofre com as mudanças na desregulamentação 

e perda de direitos, fragilização da organização e do poder de luta dos sindicatos, 

precarizando os processos de trabalho.  

                                                           
48

 Na Grécia Antiga, o labor (produção de necessidades para a subsistência) era realizado pelos 
escravos; com isso, o proprietário do escravo estaria livre desta condição de laborar para participar 
da política, exercendo a sua cidadania. 
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Todos esses modelos de produção têm em comum o uso do ser humano 

como um recurso a ser explorado, da mesma forma que os bens naturais também 

são explorados. 

Assim, neste binômio homem-economia, tem-se uma relação de exploração, 

do adoecimento físico e mental, da alienação, da concorrência e competição, do 

uso, abuso e descarte no processo do consumismo, onde os instintos de morte – 

Thanatos – conforme explica Freud (1996), estão governando o comportamento 

humano, que leva ao individualismo para a conquista dos próprios interesses, 

afetando a constituição subjetiva, fragilizando os laços sociais, e que, por fim, 

interfere no exercício da política voltada ao bem-estar coletivo na ação arentiana.  

Da mesma forma como o trabalho flexível usa todo o potencial do ser 

humano, o sistema econômico também usa tudo o que possa lhe ser útil para 

explorar. Deste modo, além de caracterizar o mundo contemporâneo como um 

sistema capitalista parasitário, Bauman também o denomina de líquido-moderno, na 

qual tudo o que se refere a uma durabilidade ou solidez (como o autor cita), é 

subjugado, e o que se espera é a liquidez das relações que as tornam fragilizadas, 

pois 

 
No mundo líquido-moderno, a solidez das coisas, assim como a solidez dos 
vínculos humanos, é vista como uma ameaça: qualquer juramento de 
fidelidade, qualquer compromisso a longo prazo (e mais ainda por prazo 
indeterminado) prenuncia um futuro prenhe de obrigações que limitam a 
liberdade de movimento e a capacidade de perceber novas oportunidades 
(ainda desconhecidas) assim que (inevitavelmente) elas se apresentarem 
(2010, p. 17). 

 
O sistema capitalista selvagem, parasitário, descartável, líquido, da 

infelicidade e do mal-estar, explora tudo e a todos, usa e descarta. Essa exploração 

torna as pessoas refugos, que ficam à margem da sociedade; neste sistema, as 

pessoas são todas objetos a serem consumidas e sucumbidas. 

A exploração, entendida neste estudo como o uso excessivo dos bens 

naturais e da capacidade humana na produção e fabricação de produtos, adoece 

todas as formas de vida e conduz à destruição, sendo necessária e urgente 

repensar na forma como os seres humanos estabelecem suas relações e modos de 

vida.   
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Como ilustração sobre esta relação homem-economia, o documentário A 

História das Coisas (Story of Stuff)49 aborda a questão do consumo exagerado, 

desperdícios e descarte de produtos e os impactos ambientais, ou seja, como a 

exploração impera nas formas de produção. O documentário aponta também para a 

necessidade de a humanidade viver de forma mais sustentável para não se 

autodestruir, ao passo que as pessoas que consomem os produtos derivados da 

exploração dos bens naturais também são consumidas pelo próprio sistema 

econômico, de tal forma que muitas vezes nem percebem essa exploração. Afinal, 

quanto mais os seres humanos se voltam aos bens materiais, mais se tornam 

sujeitos a eles no sentido de uma dependência do consumo, e são cada vez mais 

consumidos pelo sistema para se manterem neste estilo de vida consumista 

(RUSCHEINSKY, 2008). 

A economia financeirizada garante a existência do sistema capitalista 

parasitário, como afirma Bauman (2010, p. 10): “Mas assim como o 

desaparecimento de pessoas descalças representa um problema para a indústria de 

calçados, o desaparecimento de pessoas não endividadas representa um desastre 

para a indústria de crédito”.  

De acordo com Ruscheinsky (2008), as pessoas trabalham mais para adquirir, 

enquanto creem que os bens materiais conduzem à felicidade, e aqueles que ousam 

estar fora desta ideologia – os que pretendem se manter sóbrios ou parcimoniosos –  

sofrem discriminação. O mesmo autor aponta, ainda, para o modo como a 

sociedade trata o lixo: quanto mais lixo produzido e despejado para longe –  

descartado de forma indevida, demonstrando um “não saber o que fazer com ele” (p. 

45) – mais aumenta-se a desigualdade social, como uma consequência do 

consumismo, deixando evidente os estranhos ou estrangeiros50 neste sistema.  

                                                           
49

 O vídeo The Story of Stuff (A História das Coisas), produzido em 2007 sob a direção de Annie 
Leonard, apresenta uma desconstrução de paradigmas, ao mostrar toda a linha de produção de bens 
e serviços até o momento do seu consumo final e descarte de resíduos. Trata-se de um curta-
metragem de aproximadamente 20 minutos, que propõe uma reflexão sobre os impactos e as 
consequências de práticas de consumo já arraigadas em nossa cultura; procura conscientizar a 
humanidade sobre a urgência de uma mudança nos hábitos de consumo, visando à preservação do 
planeta e das relações sociais (CRIANÇA E CONSUMO, 2021). O curta pode ser acessado no 
seguinte endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw. 
50

 O estrangeiro é um termo utilizado por Zygmunt Bauman (1925-2017) em diversas de suas obras 
para se referir, de modo geral, aos que são vistos com estranhamento por outros (a maioria de 
um determinado contexto) que seguem o mesmo padrão ideológico e comportamental. 
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Ruscheinsky (2008) conclui a sua análise, destacando que a presente 

civilização é insustentável e suicida, mas que outra via é possível, e a interrogação 

consiste em quem se habilitaria corajosamente a trilhá-la. 

O maior desafio para trilhar outra via para o sistema econômico é 

compreender o funcionamento da sociedade atual, a sua base econômica, e como 

essa economia implica sobre a vida das pessoas: na formação subjetiva e na saúde 

mental. O ato de consumir é um comportamento, e como qualquer comportamento, 

é aprendido nas relações sociais. Uma vez aprendido, cria-se um hábito mental que, 

na sociedade atual, acabou se tornando uma das características culturais mais 

marcantes.  

No mundo globalizado, os meios de comunicação estimulam ao consumo de 

modo inconsequente. Como ponto de partida, para início de uma análise da 

sociedade com base econômica no sistema capitalista, cabe os seguintes 

questionamentos: Como as pessoas são influenciadas ao consumo? O que 

determina o aumento da demanda por determinados produtos? Como o sistema 

capitalista, ao gerar crédito, mantém reféns de si os consumistas? O que está por 

trás da compulsão do consumismo? O que as pessoas esperam obter ao consumir 

demasiadamente os produtos que lhes são ofertados diariamente?  

Assim, uma das formas para se trilhar este novo caminho, para resgatar essa 

sociedade suicida, é por meio da ação – pautada na prática política –, em que a 

dialética tenha espaço para que os questionamentos anteriormente levantados 

possam ser discursados, ou seja, diante de questões sociais, a ação, por meio da 

interação humana, deve ser exercida mediante uma postura política. Esta política, 

por sua vez, na ação, deve se voltar aos interesses comuns da sociedade, para que 

o conhecimento possa ser construído e voltado para a resolução de problemas de 

forma assertiva, considerando todos os agentes envolvidos na questão. O interesse 

deve ser de todos e não apenas de alguns; o conhecimento e a informação devem 

ser compartilhados, para que todos, ao terem acesso ao conhecimento, possam 

também ter a sua participação política efetivada.  

A ação, neste sentido de se fazer política, poderá reorganizar o trabalho e as 

formas de produção, equilibrando o consumo para as demandas necessárias das 

pessoas de forma sustentável.  

Arendt (2013) relaciona a ação/política com a liberdade, proferindo que é no 

espaço comum que as pessoas aparecem umas para as outras, em ato e em 
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articulação linguística, onde o poder se efetiva, sendo somente possível esta ação 

por meio da mediação da linguagem contextualizada e voltada para o bem da sua 

existência no plural51. Segundo a autora, a organização da Pólis, para garantir 

estabilidade no instável âmbito da ação e da linguagem, precisaria ir muito além das 

limitações territoriais onde as pessoas se encontram, pois, em todo lugar onde 

estivesse um cidadão, haveria também uma cidade-estado, posto que, onde existir a 

justa convivência entre os homens haverá espaço para os imperativos que os 

movem à ação e ao discurso. 

Então, a ação, neste sentido, é um modo de vida que caracteriza um modo de 

subjetivação. A liberdade, dessa forma, só seria possível no contexto da ação 

política, sendo outra maneira de busca da liberdade, contrária à própria liberdade. 

Esta postura política se forma por meio do conhecimento; sem conhecimento, os 

modos de subjetivação são moldados pela subjugação daqueles que têm o 

conhecimento e o utilizam, impondo aos outros ideologias que os fazem acreditar ou 

ter a fé de que suas escolhas lhes são próprias, quando na verdade o que acontece 

é justamente diferente disso. 

O conceito de economia na sociedade capitalista atual, portanto, está atrelado 

à obsessão pelo ganho, pela produção, pelo consumo e descarte de produtos para o 

consumo de novos costumes e ao individualismo estimulado pela competitividade do 

mercado de trabalho, que, tendencialmente, gera violência e outras mazelas sociais.  

Com isso, a economia, na configuração contemporânea, se apresenta como 

uma condição considerada superior ou a mais importante ao submeter os seres 

humanos às suas condições – de mercado – mesmo sendo estas às custas da 

exploração da saúde física e mental, promovendo o desequilíbrio homeostático do 

ser humano, impedindo a sublimação52 de seus instintos para o bem-estar 

civilizatório. 

Um dos exemplos recentes e mais impactantes de como as pessoas se 

tornam escravas do sistema econômico ocorreu no início da pandemia decorrente 

da Covid-19, em que o capital e seus asseclas afirmavam e reafirmavam 

constantemente que não seria possível paralisar determinadas atividades 

consideradas cofacilitadoras de propagação do vírus, pois isto afetaria a economia, 
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 O plural se refere à humanidade como um todo (relacionado aos interesses coletivos).  
52

 Ver nota de rodapé n. 14. 
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o que nos leva a concluir que a economia era considerada mais importante que a 

vida humana. 

O modo de vida das pessoas submetidas a esse “Deus mercado” – o sistema 

capitalista – exige-lhes, além da dedicação e obrigações do trabalho, o 

comprometimento do tempo livre para o consumo da produção, ou seja, submete o 

ser humano a uma condição escrava de si e do próprio sistema, reprimindo suas 

expressões e singularidades ao ditar como o modo de vida voltado ao sistema 

econômico deve ser ou operar. 

Assim, o sistema capitalista, segundo Pavón-Cuéllar (2017), funciona por 

meio do processo mercantil de compra, venda e acumulação voltado para o lucro, 

formando o processo constitutivo do mercado. Quanto mais livre esse processo, 

mais livre o mercado e mais livre o capital para operar, expandir e acumular. 

Consequentemente, o capitalismo aspira uma liberalização dos mercados, que 

permite seu livre desenvolvimento. 

Este modelo – economia de ordem capitalista –, por sua vez, interfere 

diretamente na subjetividade e na saúde mental das pessoas, e isto não é 

característica apenas da sociedade atual. As relações capitalistas que afetam o 

sujeito já estão na história humana há tempos e permanecem. 

  
Ao longo da sua história, esse modelo passou pelas fases comercial, 
industrial, financeira e, recentemente, alguns autores o denominam de 
informacional. Historicamente, independente da fase, assim caracteriza-se: 
propriedade privada; tem como fim a obtenção do lucro; prevalência da 
acumulação; exploração das pessoas entre si e destas sobre a natureza; a 
formação de uma pirâmide de estratificação ou divisão social (base larga, 
formada pela maioria da população desprovida dos bens materiais e 
culturais - proletários ou trabalhadores, e fina ponta, composta por uma 
minoria (elite) dona dos meios de produção), dentre outras (MARCHESAN, 
2020, p. 48). 

 
Por fim, cabe reforçar novamente que, no sistema capitalista atual, os sujeitos 

procedem psicologicamente de acordo com a ilusão liberal. Eles se trancam em 

suas individualidades e se relacionam com os outros, com base em seus próprios 

interesses, reproduzindo e mantendo em vigência a economia tal como apresentada 

neste capítulo, de forma alienada, tal qual primatas, perdidos em uma selva de 

pedra, comandados por um capitalismo selvagem. 

Esse modo de ser também caracteriza o fenômeno de massa, no qual as 

pessoas se agrupam em torno de um interesse comum e são influenciados, 

principalmente pelas ideologias que atendem aos objetivos de uma minoria. 
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Nesta dinâmica, há uma questão: a da centralidade da relação política-

economia e sua correspondência à subjetividade expressa nas relações humanas. 

Isto significa que é imprescindível considerarmos os fenômenos de massa, os quais 

Freud (2011) já analisava para compreender as influências do sistema capitalista na 

formação do ser humano. 

Em uma sociedade, o fenômeno de massa pode ser observado nas questões 

políticas, na qual a população, ao se identificar com algum partido político, o defende 

sem considerar os aspectos éticos nos cargos ocupados pelos candidatos eleitos. 

Não incomum, aparecem as mobilizações massivas e as ações de movimentos 

sociais, que, influenciadas, manifestam comportamentos de adesão indiscutível. 

Todas as decisões tomadas pelo líder político são aceitas e defendidas como uma 

questão absoluta em si, sem averiguação de aspectos relevantes.  

Salztrager (2016), ao analisar a obra de Freud, O Mal-estar na Civilização, 

esclarece que, por trás de todos os laços sociais, subjaz um conflito entre a vida e a 

morte: uma luta incessante entre Eros e Thanatos53, inerente a formações grupais. 

Nesse contexto da obra freudiana, o Eros do processo civilizatório tem como 

propósito unir os sujeitos e pequenos grupos, famílias e, até mesmo, etnias e 

nações, propondo que a evolução civilizatória seja simplesmente descrita como a 

luta da espécie humana pela vida. No sentido de Thanatos, este está relacionado à 

morte, à destruição, à fragmentação e, até mesmo, à libertação (FREUD, 1995, 

parafraseado por SALZTRAER, 2016). 

Na argumentação freudiana, segundo Salztrager (2016), ao que se refere a 

Eros, os indivíduos tendem a se unirem uns aos outros, formando unidades grupais, 

imaginariamente fortes, para se sentirem razoavelmente "seguros". Tais 

empreendimentos, porém, são sempre ilusórios, pois a morte sempre se presentifica 

no mecanismo de estruturação desses laços. Esse conjunto de agrupamentos, 

denominado “fenômenos de massas”, se estrutura por meio da disseminação ilusória 

de que o mal-estar subjetivo pode ser facilmente remediado graças a um forte 

sentimento de empatia entre alguns sujeitos.  

Saltztrager (2016) afirma que, em todas as formações massificantes são 

observados fenômenos semelhantes, dentre os quais: (i) a ausência de uma 
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 Para postular a existência de uma pulsão de vida e de morte no texto, Freud utilizou duas grandes 
figuras da mitologia grega: Eros e Thanatos, termos também utilizados por Saltzrager (2016) ao 
analisar o texto O Mal-Estar na Civilização, de Freud (2011). 
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organização complexa ou razoavelmente estável; (ii) disseminação de uma 

sensibilidade (ou emoção) compartilhada, que se espalha de forma contagiante 

entre seus membros; e, (iii) presença de uma extrema valorização do tempo 

presente (inexistência, em geral, de uma atitude projetiva qualquer, seja na forma de 

um plano, ideia ou intencionalidade voltada para o futuro).  

Para compreender como os impactos psicossociais refletem na economia, 

Saltztrager (2016) levanta a hipótese de que a proliferação de certos fenômenos de 

massa, considerados aqui pelo prisma da cena contemporânea, é consequência do 

declínio do poder institucional e tradicional de garantir não somente a, sensação de 

segurança e proteção para a sociedade, mas, também, a efetividade desses 

preceitos.  

Para que se torne possível uma sociedade ser sustentada e, ainda, garantir 

às pessoas a segurança e a liberdade, ou seja, a satisfação de suas necessidades, 

é necessário que essa sociedade seja autossustentada, com bases em uma 

economia diferente dos moldes capitalistas da contemporaneidade. Afinal, conforme 

estudos dos autores até então analisados – Freud (1996, 2011), Arendt (2007) e 

Bauman (2010) –, as condições de vida na atualidade adoecem tanto a nível 

fisiológico quanto psicológico. 

O estudo dos fenômenos de massa se torna importante ao questionarmos 

como de fato ocorre a padronização de comportamentos e a identidade pautada no 

âmbito capitalista e na dificuldade de se propor soluções aos problemas sociais, 

bem como mudanças efetivas. 

Devido ao individualismo, com o autocentrismo crescente, como característica 

humana contemporânea, o fenômeno de massa, quando ocorre, traz em si os 

atributos já elencados por Freud, diminuindo a energia que outrora seria investida 

nos assuntos de relevância social, com visível fragilidade em demonstrar uma 

convicção solidamente fundamentada nas mobilizações sociais, quando estas 

ocorrem. O individualismo é reforçado pelo consumismo, por meio de um conjunto 

de orientações ideológicas, que resultam em fenômenos de massa com ausência de 

compromisso autêntico em seus propósitos – a referida fragilidade dos laços sociais. 

A influência sobre as massas vem do sistema capitalista na manutenção de 

seus interesses de consumismo, levando, por meio do discurso ideológico, o 

comportamento massificado, no qual as pessoas são exploradas no sentido de 
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serem compelidas ao consumismo sem se darem conta, o que impede a atenção e o 

reconhecimento destas para as questões voltadas ao bem-estar coletivo.  

Com a frase “Onde existe uso há sempre a chance do abuso”, Bauman, em 

seu livro A Sociedade Individualizada: Histórias Contadas e Histórias Vividas (2008, 

p. 9) alude ao abuso do consumo e do comportamento humano individualista por 

duas vias, sob o fenômeno de massa: 1) o excesso de produção em massa de 

produtos que são diariamente ofertados e que despertam o desejo e a necessidade 

de consumo, bem como a competitividade e o fetiche de mercado de quem 

consegue adquirir os melhores produtos; e, 2) a hegemonia ideológica. 

A hegemonia ideológica falsifica o verdadeiro potencial humano e corta sua 

possibilidade de emancipação, segundo a afirmativa de Bauman (2008). O autor 

esclarece que os seres humanos não são irracionais e nem ingênuos, porém, se não 

examinam sua experiência de vida cuidadosamente, dificilmente encontrarão uma 

estratégia que possa ajudá-los a mudar “as regras do jogo a seu favor” (p. 15). 

Assim é a ideologia que se encontra incorporada à forma como as pessoas vivem, 

agem e se relacionam. 

Segundo Bauman (2008), a ideia de “ideologia” é inseparável da ideia de 

poder e dominação. A hegemonia ideológica, de acordo com o autor, é originada a 

partir do interesse de alguém: governantes e as elites que fazem sua dominação 

segura por este meio. Para atingir este efeito, é necessário um “aparato” – canais de 

comunicação –, que conduza a população de acordo com os propósitos 

estabelecidos e, em casos de rebelião, manter a todos na condição de dominados e 

obedientes.   

Essa condição humana é o resultado do sistema capitalista, também 

denominada neoliberalista. Para Silva e Alexandre (2019), o objetivo do 

neoliberalismo é o afastamento do Estado dos assuntos sociais e econômicos da 

sociedade, por meio da privatização das instituições estatais. A proposta neoliberal 

ocorreu a partir das décadas de 1960 e 1970, instituída primeiramente na Inglaterra, 

com Margareth Thatcher, e nos Estados Unidos, com o então presidente Ronald 

Reagan (SETTI, 2002 apud SILVA; ALEXANDRE, 2019). No Brasil, considera-se 

que o neoliberalismo teve início a partir dos anos 1990, principalmente com os 

governos de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002). 
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Alguns fatos históricos que deram impulso para que o neoliberalismo se 

difundisse estão relacionados à crise do regime de acumulação capitalista, 

associados às condições políticas mundiais, dentre elas as disputas entre 

capitalismo e socialismo, manifestado pela Guerra Fria, na reorganização do 

capitalismo na forma de neoliberalismo (SETTI, 2002 apud SILVA; ALEXANDRE, 

2019).  

A globalização, como consequência do avanço da tecnologia nas 

comunicações, também favoreceu a disseminação do neoliberalismo, conforme 

esclarece Silva e Alexandre (2019). A globalização, envolvendo o comércio e os 

bancos internacionais, contribuiu não apenas para difundir as ideias neoliberais, mas 

também nas mudanças políticas e dinâmicas socioculturais. 

O desenvolvimento dos ideais neoliberais e sua efetivação acarretaram e 

acentuaram a desigualdade social e econômica.  

Com relação à subjetividade capitalística, Reishoffer e Bicalho (2009 apud 

SILVA; ALEXANDRE, 2019) afirmam que esta se trata de uma produção de sujeitos 

serializados, normatizados e modelizados de acordo com os padrões econômicos 

dominantes. Um dos fatores resultantes desta nova produção de subjetivação, como 

observa Silva e Alexandre (2019), é a ideia de liberdade individual, que tem relação 

muito próxima com a defesa de uma liberdade de mercado, ou seja, sugere que o 

indivíduo pode alcançar aquilo que almeja (trabalho, ascensão social, sucesso e 

realização profissional e pessoal) sem depender de outrem (incluindo o Estado); 

com o desdobramento da propagação desta ideia de liberdade individual, tem-se o 

juízo de empreendedorismo, amplamente difundido pelo neoliberalismo. 

O aprofundamento do entendimento do sistema neoliberal proporciona melhor 

compreensão da produção da nova subjetividade neoliberal. Destarte, Dardot e 

Laval (2016) analisam o termo neoliberalismo como tanto aquele que se refere a 

uma ideologia que defende um “retorno” ao liberalismo originário, quanto a uma 

política econômica de retração do Estado, que abre ainda mais espaço ao mercado. 

A economia, para os autores, nesta base, caracteriza-se pela transformação da 

competição das atividades de produção, com a expansão e intensificação da 

concorrência pela mundialização.  

O desempenho destes sujeitos é apresentado como uma condição de máximo 

engajamento na atividade, resultado de seu próprio estado ou por estarem, como 

chamam os autores, motivados. Assim, Dardot e Laval, (2016, p. 12) explicam que: 
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Para atingir esse fim, duas forças são fundamentais. A primeira delas é a da 
rivalidade. Faz-se os assalariados competirem entre si para incentivá-los a 
apresentar desempenhos melhores. Trata-se de obrigar as pessoas a “agir 
livremente” nos mercados assim construídos, de guiá-las na adoção de 
condutas “racionais” que maximizam os seus interesses, de fazê-las adotar 
estratégias eficazes. A segunda força é o medo. E esse temor é 
principalmente aquele de vir a ser mal avaliado por seus superiores. Com 
efeito, este modo de governo propicia à hierarquia gerencial instrumentos 
de controle muito precisos, meios disciplinares bem individualizados.  

 

A existência do sujeito assujeitado à lógica neoliberal, caracterizada por sua 

relação com o que o excede, por seu impulso ao excesso e por estar fora de seus 

limites, não para de causar estresse, depressão, drogadição, suicídio, ataques de 

pânico e outros sintomas; estes são fatores que impactam a vida dos indivíduos na 

sociedade. Temos, portanto, uma sociedade doente psicologicamente (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

Esses impactos psicológicos e a constituição da subjetividade humana são 

decorrentes dos fatores sociais, políticos e principalmente econômicos; afinal, é da 

relação estabelecida em uma sociedade que os sujeitos se relacionam socialmente 

e, consequentemente, influenciam os seus próprios modos de vida.  

 

2.2.1 O Uso e o Consumo na Sociedade Capitalista 

 

Para a compreensão dos processos de usos e consumos dos produtos, é 

preciso reconhecer a sociedade capitalista da plena produção e do pleno consumo. 

Nesta, os produtos não são feitos para a durabilidade, mas, sim, para a 

descartabilidade.  

Podemos analisar a durabilidade do mundo na concepção de Arendt (2007), 

com o exemplo do uso da madeira que se torna uma cadeira e que voltará a ser 

lenha, a qual perecerá e retornará ao solo. Esse processo é sinal da existência de 

um fabricante que, ao longo do processo de fabricação, utilizando-se de técnicas 

aperfeiçoadas e tecnologias, otimiza a produção.  

Essa produção otimizada modifica os objetivos da própria fabricação. Se 

antes, devido ao trabalho árduo e artesanal, objetivava-se criar produtos para o 

consumo com certa durabilidade, no mundo contemporâneo objetiva-se produzir 

para que logo haja o descarte e a substituição do objeto por outro que apresente um 
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design diferente e funções mais sofisticadas. Origina-se, então, a descartabilidade e 

a vida voltada ao consumo. 

Sobre os termos uso e consumo, Arendt (2007) cita o exemplo dos sapatos 

para a compreensão da distinção dos mesmos: entre o uso e o consumo destes, se 

usados ou não, os mesmos não estragam e permanecem no mundo durante certo 

tempo, a não ser que sejam intencionalmente destruídos. Dessa forma, o uso se 

relaciona com o desgaste ao longo do tempo, suprindo uma necessidade específica 

– ter sapatos para usar; já o consumo vai além da necessidade. 

 O uso tem relação com a durabilidade das coisas, e o consumo, com o 

descarte. A necessidade humana para sobrevivência é atrelada ao uso; já o 

consumo perpassa toda a necessidade humana, e o único objetivo do consumo, ao 

se considerar a questão da necessidade, é atender à necessidade do sistema 

capitalista no que tange ao consumismo. 

O emprego da palavra “uso”, neste sentido então, não serve para manter o 

sistema capitalista; apenas a palavra consumo empregada no capitalismo serviria. E, 

para atribuir valor de consumo aos objetos, Arendt (2007) menciona o homo faber 

que, presente na criação, se utiliza da reificação54, ao transformar algo abstrato em 

objetos.  

O trabalho de fabricação do homo faber, diferentemente do prazer da 

exaustão que o homo laborans sente quando provém o próprio sustento com o suor 

do seu rosto e as sensações corporais, são do sentido privado, que não podem ser 

adequadamente expressas e, portanto, impossíveis de reificação (ARENDT, 2007). 

Isso significa que o processo de criação é próprio do homo faber, que, com a 

sua criatividade muda e transforma o mundo. Mudar o mundo proporciona mais 

conforto aos seres humanos, porém, o excesso da criação com o consumismo 

acaba reforçando o modelo econômico que adoece as pessoas, comprometendo até 

mesmo o processo de sublimação e manifestando os instintos de morte – Thanatos 

– frente à opressão do capitalismo. 

A reificação é possível por meio dos instrumentos, porém, os mesmos 

instrumentos que apenas aliviam a carga e mecanização do labor do homo laborans 

são inventados e projetados pelo homo faber para a construção de um mundo feito 

                                                           
54

 A reificação, explicado de outro modo, significa criar algo a partir de uma ideia. No exemplo de 
Arendt (2007), por exemplo, não podemos conceber uma cama sem antes ter alguma 
imagem, alguma ideia da mesma, nem podemos imaginar uma cama sem recorrer para alguma 
experiência visual de coisas reais. Ao se ter a ideia, pode-se então materializá-la. 
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de coisas. Para o homo laborans, portanto, sujeito aos processos devoradores da 

vida e constantemente ocupado com eles, a durabilidade e a estabilidade do mundo 

são basicamente representadas pelos instrumentos e ferramentas que utiliza 

(ARENDT, 2007). 

Quanto à atividade da agricultura, diferentemente dos objetos de uso, se 

caracteriza pelo cultivo do solo. Este não constitui propriamente um objeto de uso 

que exista com durabilidade própria, mas é uma atividade que exige, para sua 

permanência, o cuidado normal da preservação, ou seja, para que o solo cultivado 

permaneça assim deve ser trabalhado continuamente como parte do mundo humano 

(ARENDT, 2007). 

Nessa relação homem/natureza, a subjetividade reside no fato de que o 

homem pode rever sua identidade no contato com os objetos, e assim, contra a 

subjetividade dos homens, ergue-se a objetividade do mundo feito pelo homem. 

O efeito da objetividade do mundo feito pelo homem é muito bem retratado 

em um poema de Carlos Drummond de Andrade (ANDRADE, 1989):  

 

EU, ETIQUETA 

 

Em minha calça está grudado um nome 

que não é meu de batismo ou de cartório, 

um nome... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

que jamais pus na boca, nesta vida. 

Em minha camiseta, a marca de cigarro 

que não fumo, até hoje não fumei. 

Minhas meias falam de produto 

que nunca experimentei 

mas são comunicados a meus pés. 

Meu tênis é proclama colorido 

de alguma coisa não provada 

por este provador de longa idade. 

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 

minha gravata e cinto e escova e pente, 

meu copo, minha xícara, 

minha toalha de banho e sabonete, 

meu isso, meu aquilo, 

desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

são mensagens, 

letras falantes, 

gritos visuais, 

ordens de uso, abuso, reincidência, 

costume, hábito, premência, 

indispensabilidade, 

e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

escravo da matéria anunciada. 
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Estou, estou na moda. 

É duro andar na moda, ainda que a moda 

seja negar minha identidade, 

trocá-la por mil, açambarcando 

todas as marcas registradas, 

todos os logotipos do mercado. 

Com que inocência demito-me de ser 

eu que antes era e me sabia 

tão diverso de outros, tão mim mesmo, 

ser pensante, sentinte e solidário 

com outros seres diversos e conscientes 

de sua humana, invencível condição. 

Agora sou anúncio, 

ora vulgar ora bizarro, 

em língua nacional ou em qualquer língua 

(qualquer, principalmente). 

E nisto me comparo, tiro glória 

de minha anulação. 

Não sou – vê lá – anúncio contratado. 

Eu é que mimosamente pago 

para anunciar, para vender 

em bares festas, praias, pérgulas, piscinas, 

e bem à vista exibo esta etiqueta 

global no corpo que desiste 

de ser veste e sandália de uma essência 

tão viva, independente, 

que moda ou suborno algum a compromete. 

Onde terei jogado fora 

meu gosto e capacidade de escolher, 

minhas idiossincrasias tão pessoais, 

tão minhas que no rosto se espelhavam 

e cada gesto, cada olhar 

cada vinco da roupa 

sou gravado de forma universal, 

saio da estamparia, não de casa, 

da vitrine me tiram, recolocam, 

objeto pulsante mas objeto 

que se oferece como signo de outros 

objetos estáticos, tarifados. 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso 

de ser não eu, mas artigo industrial, 

peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Meu nome novo é coisa. 

Eu sou a coisa, coisamente. 

 

Este poema de Drummond (1989) mostra a realidade consumista, que na 

sociedade leva as pessoas a perderem a própria identidade para incorporarem a 

identidade capitalista, também chamada de neoliberalista. Ao não optar por usar 

“marcas” dos produtos, ou não seguir tendências para fazer parte dos moldes ou dos 

padrões do mundo capitalista, gera-se exclusão. Dessa forma, perdemos a liberdade 

em prol do consumismo. 
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A exclusão, como cita Bauman (2009b), pode ser entendida com o mesmo 

sentido de “estrangeiro”, empregado em sua obra: 

 
O estrangeiro é, por definição, alguém cuja ação é guiada por intenções 
que, no máximo, se pode tentar adivinhar, mas que ninguém jamais 
conhecerá com certeza. O estrangeiro é a variável desconhecida no cálculo 
das equações quando chega a hora de tomar decisões sobre o que fazer. 
Assim, mesmo quando os estrangeiros não são abertamente agredidos e 
ofendidos, sua presença em nosso campo de ação sempre causa 
desconforto e transforma em árdua empresa a previsão dos efeitos de uma 
ação, suas probabilidades de sucesso ou insucesso (p. 22). 

 
O termo estrangeiro se refere às pessoas que despertam em outras um olhar 

de estranhamento, por serem diferentes da maioria ou do que se espera em relação 

a elas. O sistema capitalista espera que todos se apropriem do consumo como 

forma de vida e de pertencimento na sociedade. O estrangeiro, neste sentido, não 

faz parte deste contexto por inúmeras razões, sendo uma delas o fator da 

desigualdade social.  

O consumismo, no sistema capitalista, é incitado por meio dos discursos 

efusivos ou "inflamados" que a mídia exerce ao persuadir as pessoas a adotarem 

determinadas práticas, como a necessidade de consumir o supérfluo, como se esses 

produtos fossem uma necessidade básica.   

O consumo desses produtos – considerados signos-mercadorias – ocorre 

porque agregam ao consumidor marcas identificatórias, ao proporcionar o 

sentimento de pertencimento das pessoas em uma comunidade, ainda que 

provisoriamente. Assim, em vez de consumir para viver, o lema, como explica 

Santos et al. (2019), é viver para consumir a qualquer custo.  

Temos, assim, uma sociedade fragilizada em suas identificações e 

consumista, em que a durabilidade das coisas é correspondente ao tempo da sua 

aquisição e do seu descarte, na preferência pela substituição das coisas que 

rapidamente são produzidas e lançadas no mercado para serem consumidas, 

seguindo as novas tendências.   

O prazer do consumo acaba na aquisição do produto. Para voltar a sentir o 

prazer da aquisição, é necessário consumir novamente e exibir estas aquisições. Se, 

na filosofia, temos a frase icônica de Descartes (1596-1650), que diz “Penso, logo 

existo”, no mundo consumista, esta frase poderia ser substituída por “Tenho, logo 

existo”. Neste sistema neoliberal, em que os sujeitos individualistas e consumistas 

constituem suas subjetividades na necessidade sem fim de consumismo, as 
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afirmativas em propagandas seriam um poema a ser ecoado na mente humana ao 

sair de casa, tal qual uma “música chiclete”, que não conseguimos esquecer: 

 

Eu quero, eu compro. 

Não tenho dinheiro, mas compro. 

Fico devendo, mas compro. 

Não sei como vou pagar, mas compro. 

Estouro o cartão, mas compro
55

. 

 

A facilidade do consumo, segundo Bauman (2010, p. 7), se deu com a 

possibilidade do uso do crédito no universo capitalista: 

 
A introdução dos cartões de crédito foi um sinal do que viria a seguir. Foram 
lançados “no mercado” cerca de 30 anos atrás, com o slogan exaustivo e 
extremamente sedutor de “Não adie a realização do seu desejo”. Você 
deseja alguma coisa, mas não ganha o suficiente para adquiri-la? Nos 
velhos tempos, felizmente passados e esquecidos, era preciso adiar a 
satisfação (e esse adiamento, segundo um dos pais da sociologia moderna, 
Max Weber, foi o princípio que tornou possível o advento do capitalismo 
moderno): apertar o cinto, privar-se de certas alegrias, gastar com 
prudência e frugalidade, colocar o dinheiro economizado na caderneta de 
poupança e ter esperança, com cuidado e paciência, de conseguir juntar o 
suficiente para transformar os sonhos em realidade. 

 

Neste mundo do débito e do crédito, a economia se tornou financeirizada, e 

exerce forte influência (pressão psicológica) sobre as pessoas ao ponto de impactar 

negativamente na saúde psíquica e na vida social delas. 

Uma das consequências dos impactos da economia na saúde mental, 

relacionado ao consumismo, é o transtorno do consumo compulsivo, denominado 

oniomania, que se caracteriza, segundo Soares Junior (2020), pelo excesso de 

desejos e preocupações sobre a aquisição de produtos e pela incapacidade de 

controlar compras e gastos financeiros. 

Ainda, de acordo com Soares Junior (2020), a oniomania é uma condição 

crônica encontrada ao redor do mundo e que acomete homens e mulheres de 

variadas faixas etárias. O filme Os Delírios de Consumo de Becky Bloom56 ilustra 

bem esta condição. No filme, a personagem principal não consegue controlar a sua 

compulsão por compras, acaba contraindo muitas dívidas e chega à falência. 

                                                           
55

 Exemplo de frases utilizadas em uma peça publicitária, escolhida aleatoriamente na mídia, com o 
intuito de ilustrar o argumento ideológico que incentiva o consumismo no sistema capitalista atual. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PvYcx7nsWnk. 
56

 Filme lançado em 2009. Disponível em: https://superfilmes.tv/filmes/assistir-online-os-delirios-de-
consumo-de-becky-bloom/. 
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Neste sentido, conforme Bauman (2010), a compulsão pelas compras 

também é incentivada pelo sistema capitalista: 

 
Não pode pagar sua dívida? Em primeiro lugar, nem precisa tentar: a 
ausência de débitos não é o estado ideal. Em segundo lugar, não se 
preocupe: ao contrário dos emprestadores insensíveis de antigamente, 
ansiosos para reaver seu dinheiro em prazos pré-fixados e não renováveis, 
nós, modernos e benevolentes credores, não queremos nosso dinheiro de 
volta. Longe disso, oferecemos mais créditos para pagar a velha dívida e 
ainda ficar com algum dinheiro extra (ou seja, alguma dívida extra) a fim de 
pagar novas alegrias. Somos os bancos que gostam de dizer “sim”. Seus 
bancos amigos. Bancos “que sorriem”, como dizia uma de suas mais 
criativas campanhas publicitárias (p. 8). 

 
Nesse universo consumista, Arendt (2007) esclarece que a permanência, a 

estabilidade e a durabilidade das coisas – ideais do homo faber, como fabricante do 

mundo – foram sacrificadas em benefício da abundância, por meio do aumento da 

produtividade.   

O aumento da produtividade humana, seguindo o ritmo das máquinas, 

aumentaria o ritmo natural da vida, mas não mudaria a condição humana; apenas a 

tornaria mais distribuidora, minando a durabilidade das coisas, conforme afirmado 

por Arendt (2007, p. 145):  

 
[...] calcula-se que, durante a idade média, as pessoas raramente 

trabalhavam mais que a metade dos dias do ano. Havia 141 
feriados oficiais, que dá o número de dias de trabalho na França, antes da 
Revolução.  O monstruoso crescimento do número de horas de trabalho, 
típico do início da Revolução Industrial, quando os trabalhadores tiveram 
que competir com as máquinas recém introduzidas.  Antes disso, a duração 
do dia do trabalho era de 11 ou 12 horas na Inglaterra do século XV e 10 
horas no século XVII. De modo geral, superestima-se o progresso realizado 
em nosso tempo, uma vez que este é medido em comparação à época 
realmente tenebrosa. Bem, pode se dar, por exemplo, o que é longevidade 
humana na maioria dos países civilizados, seja hoje a mesma que era 
incerto e séculos da antiguidade. Não sabemos, naturalmente, mas somos 
levados a esta suspeita quando refletimos sobre idade em que morreram 
muitos homens famosos. 

 
O ser humano, para gerar abundância, sacrifica seu tempo, seu corpo e sua 

mente, como uma necessidade compulsiva de ter que produzir e também de ter que 

consumir a todo custo. Esta condição do consumismo, no mercado capitalista, se 

mantém – por ele mesmo – neste ciclo binômico subjetivante de incessante 

produção e consumo.    

Para Arendt (2007), a questão incômoda da condição humana refere-se ao 

triunfo do mundo moderno sobre a necessidade, com a emancipação do labor, isto 

é, ao fato de que o homo laborans pode ocupar a esfera pública, e, com isso, ao 
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continuar de posse dessa esfera, não poderá existir outra verdadeiramente pública, 

mas apenas atividades privadas exibidas em público, resultando na cultura de 

massas e gerando o que Arendt (2007) denomina de infelicidade universal.  

O triunfo do mundo moderno sobre a necessidade é a substituição da 

durabilidade pelo consumismo.  

 
A capacidade de durar não joga mais a favor das coisas. Dos objetos e dos 
laços, exige-se apenas que sirvam durante algum tempo e que possam ser 
destruídos ou descartados de alguma forma quando se tornarem obsoletos - 
o que acontecerá forçosamente. Assim, é preciso evitar a posse de bens, 
em particular daqueles que duram muito e não são descartáveis com 
facilidade (BAUMAN, 2010, p. 18). 

 
A infelicidade universal é a insistência em perseguir algo inalcançável, que 

nunca gerará a plena satisfação. Freud (1996), em O Mal-Estar na Civilização, 

também alude à questão da felicidade, trazendo a compreensão deste conceito na 

reflexão da existência humana sob as exigências impostas pela civilização, 

concluindo que o psiquismo (constituição subjetiva moldada no sistema econômico 

capitalista) e a civilização (produção e consumismo) estão constituídos de tal forma 

que tornam a meta da felicidade inalcançável. 

Freud (1996) observa que no comportamento humano há uma meta positiva e 

uma negativa: os homens querem a ausência de dor e de desprazer e vivenciar 

apenas intensos sentimentos de prazer incitados por este princípio. O princípio de 

prazer – modo de organização que governa o psiquismo humano desde o início da 

vida – baseia-se na dinâmica da busca de prazer e na “evitação” de qualquer 

sofrimento/desprazer.  

Manter uma condição subjetiva de prazer sem desprazer, porém, trata-se de 

uma meta inalcançável na sociedade, ou seja, o consumir regido pelo princípio de 

prazer se depara com o princípio da realidade57: o esforço despendido na produção 

por meio do trabalho para adquirir recursos para o consumismo. 

                                                           
57

 Segundo a Teoria da Personalidade de Freud, o princípio do prazer é o que guia o Id (ver o 
próximo parágrafo desta nota de rodapé). Isso significa que o Id é sua força propulsora e que busca a 
satisfação imediata dos impulsos humanos, tendo como único objetivo satisfazer os impulsos 
primitivos humanos que podem ser o impulso da fome, o da raiva ou o sexual. 
Assim, enquanto o Id é guiado pelo princípio de prazer, o Ego é guiado pelo princípio da realidade. 
Sua função é satisfazer o máximo possível os desejos do Id, porém, de uma forma socialmente 
adequada; portanto, o princípio da realidade se opõe ao princípio do prazer, mas não para anulá-lo. O 
seu sentido é o de mediar os impulsos do Id para que eles sejam satisfeitos de acordo com os 
princípios morais da realidade social (PSICANÁLISE CLÍNICA, 2017a). 
O Ego seria, para Freud, o elemento principal entre Id, Ego e Superego. Ele é a instância psíquica e 
evolui a partir do Id, por isso possui elementos do Inconsciente. Apesar disso, funciona 
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Os estudos em Freud (1996, 2011), Arendt (2007) e Bauman (2010) apontam 

neste direcionamento: a busca incessante dos seres humanos em alcançar certos 

níveis de satisfação – a felicidade – dentro de uma sociedade na qual as pessoas 

buscam o adquirir, o ter, e o descartar. Esta é a fórmula da infelicidade e do 

adoecimento mental, que manifesta sintomas e os mais diversos transtornos 

mentais, como os Transtornos Mentais Comuns (TMCs). 

 
Transtornos mentais comuns foram conceituados por Goldberg & Huxley, 
incluindo depressão não-psicótica, ansiedade e sintomas somatoformes. Os 
TMCs abrangem sintomas como: insônia, fadiga, esquecimento, 
irritabilidade, dificuldades de concentração, queixas somáticas e sentimento 
de inutilidade. Transtornos mentais comuns são comumente encontrados 
em indivíduos com baixa classe socioeconômica, mulheres e separados. 
Usuários de tabaco e álcool, assim como comportamento sedentário 
também mostraram associações com TMCs. Estudos encontraram relações 
de TMCs com vulnerabilidade social, como baixa escolaridade, menor 
número de bens, condições precárias de moradia, baixa renda e 
desemprego (JANSEN et al., 2011, p. 440). 

 

Os transtornos mentais comuns, definidos acima, revelam uma das 

consequências quando os seres humanos buscam a felicidade por meio da fórmula 

da infelicidade (capitalismo + consumismo desenfreado + descarte para novos 

consumos = infelicidade).  

A análise desta condição em Arendt (2007) e Bauman (2010) proporciona 

melhor entendimento desta dinâmica capitalista. Arendt (2007) reforça que um dos 

novos sinais de perigo de que talvez estejamos vivendo esta fase (o ciclo da 

condição humana versada na produção e consumo) é o ideal do homo laborans, que 

já ultrapassou as necessidades humanas (de produzir o necessário para a 

subsistência) e tornou a economia um sistema econômico do desperdício, na qual 

todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas quase tão rapidamente 

quanto surgem no mundo, reforçando ciclos perenemente repetidos, em que as 

                                                                                                                                                                                     
principalmente a nível Consciente. Guiado pelo princípio de realidade, uma de suas funções é limitar 
o Id quando considerar seus desejos inadequados para determinado momento ou ocasião. O Ego 
representa a mediação entre as exigências do Id, as limitações do Superego (conjunto de forças 
morais inibidoras desenvolvidas ao longo do processo de socialização do ser humano). Em última 
instância, a partir de um certo ponto da infância, na maioria das vezes, será o Ego que tomará a 
decisão final. Uma pessoa que não possua o Ego bem desenvolvido, não poderia desenvolver 
também o Superego. Sendo assim, seria guiada exclusivamente por seus impulsos primitivos, ou 
seja, pelo Id. 
O Id é um elemento psicológico de nossa mente. Nele, ficam armazenadas nossas pulsões, nossa 
energia psíquica, nossos impulsos mais primitivos. Guiado pelo princípio de prazer, não há para o Id 
nenhuma regra a ser seguida: tudo o que interessa é a vazão do desejo, a ação, a expressão, a 
satisfação. O Id fica localizado no nível Inconsciente do cérebro, e não reconhece elementos sociais 
(PSICANÁLISE CLÍNICA, 2017a). 
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coisas surgem e desaparecem, manifestam-se e somem, sem jamais durarem o 

tempo suficiente para conter em seu meio o processo vital. Esta análise de Arendt 

(2007) é consoante também com a análise de Bauman (2010) sobre a sociedade, 

em sua obra Capitalismo Parasitário. 

A citação bauniana – capitalismo parasitário – se refere ao sistema capitalista 

vigente que tornou a economia uma economia de desperdício, que acaba sendo não 

apenas dos produtos produzidos, mas também da própria vida humana empenhada 

na produção. Em prol do consumo, as pessoas sacrificam seus momentos de lazer, 

para estar com a família e de desfrutar o contato com a natureza.   

Perez (2013), em sua reportagem A Era do Exibicionismo Digital, aborda o 

seguinte questionamento: O que leva cada vez mais pessoas a abrirem mão de sua 

privacidade e divulgar detalhes da sua intimidade nas redes sociais, numa exposição 

sem limites e repleta de riscos? São várias as manifestações de pessoas que 

demonstram cada vez mais a necessidade de tornar público suas ações. 

Nesta era digital, as pessoas gostam de postar fotos de viagens, de contar o 

que compraram e o que irão consumir. No meio digital, que, na contemporaneidade 

substitui a Ágora58, há uma supervalorização do eu; as pessoas constroem uma 

imagem a ser exibida e que pode não ser a real vivenciada no cotidiano, tudo em 

prol do consumismo, fomentada pelo crescente processo de produção e fabricação. 

Sobre o processo de fabricação, Arendt (2007) explica que, ao contrário da 

ação, esta não é irreversível: tudo que é produzido por mãos humanas pode ser 

destruído por elas, e nenhum objeto de uso é tão urgentemente necessário ao 

processo vital que o seu fabricante não lhe possa sobreviver e permitir-se destruí-

lo.  O homo faber é realmente Amo e Senhor, não apenas porque arrogou este papel 

perante a natureza, mas porque é senhor de si mesmo e de seus atos. Isto não se 

aplica ao homo laborans, sujeito às necessidades de sua existência, nem ao homem 

de ação, que sempre depende de seus semelhantes59. A sós, com a sua imagem do 

futuro produto, o homo faber pode produzir livremente; e a sós, contemplar o 

trabalho de suas mãos, bem como pode destruí-lo livremente, se assim o desejar. 

A liberdade do homo faber se esvanece com suas próprias invenções, 

contudo, quando as utiliza sem limites. Arendt (2007) afirma que os homens, ao 

inventarem as máquinas, se tornam escravos e adaptáveis às necessidades dessas 
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 Praça pública onde ocorriam as reuniões dos cidadãos das cidades-estado da Grécia Antiga. 
59

 A ação só é possível na interação humana, no contato dos seres humano entre si. 
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máquinas, ao invés de usá-las como instrumentos para a satisfação das 

necessidades e carências humanas. Nesta situação, na qual a produção consiste 

basicamente no preparo para o consumo, a própria distinção entre meios e fins, tão 

típica das atividades do homo faber, simplesmente deixa de ter sentido, e, 

portanto, os instrumentos que o homo faber inventou, e com os quais veio em auxílio 

do homo laborans, perdem seu caráter instrumental assim que usados por este 

último. Dentro do próprio processo vital, do qual o labor permanece como parte 

integrante e que jamais transcende, é ocioso fazer perguntas que pressupõem 

categorias de meios e fins, por exemplo, se os homens vivem e consomem para ter 

forças para trabalhar, ou se trabalham para ter os meios de consumo. 

Se considerarmos, em termos de comportamento humano, esta perda da 

faculdade de distinguir claramente entre meios e fins, pode-se dizer que a livre 

disposição e uso de instrumentos para fabricação de um produto final específico são 

substituídos pela unificação rítmica do corpo e do seu instrumento, no qual o próprio 

movimento de laborar age como força unificadora. O labor – mas não o trabalho –  

requer, para melhores resultados, uma execução ritmicamente ordenada, e quando 

muitos operários se reúnem, exige uma coordenação rítmica de todos os 

movimentos individuais (ARENDT, 2007). 

Tal como a letra da música o Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton 

Nascimento60, que mostra a produção e reprodução dos processos essenciais para 

a sobrevivência humana dentro do ciclo natural da vida, cada nascimento de um 

novo ser assinala um novo começo; cada criança que nasce sinaliza que é possível 

novamente acreditar no mundo. O nascimento de um ser humano é um 

acontecimento vital, ao mesmo tempo sagrado e imediatamente político e que, por 

meio da ação, oferece ao mundo novos potenciais criativos, singulares e únicos 

(LIMA, 2020). 

Assim, promover relações humanas baseadas no bem-estar coletivo, sem 

impor a ideologia capitalista de produção e consumismo, é favorecer a pluralidade 

humana que enriquece a cultura, o desenvolvimento, a arte e a ação política. 

Quando os objetos se confundem com as pessoas, estes os tornam seres 

coisificados em uma condição humana que não valoriza o potencial criativo, a 

qualidade de vida e a saúde mental dos seres enquanto humanos. 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mAS9a7H2T78. 
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3 PSICOLOGIA E ECONOMIA: A FORMAÇÃO HUMANA NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

Com o entendimento de que a sociedade humana é formada a partir das 

relações sociais e é resultado de uma ação coletiva, na qual, por meio destas 

relações estabelecem-se as bases econômicas que influenciam na formação da 

subjetividade, expressas em forma de crenças, valores e desejos, questiona-se: 

Como a economia influencia os modos de vida dos sujeitos e qual o impacto disso 

para os seres humanos, na contemporaneidade? 

Para este estudo, relacionado à formação humana na contemporaneidade, 

será abordada a constituição subjetiva do ser humano. Esta constituição, segundo 

Cruz (2022), é um processo que se dá tanto no aspecto individual quanto no social, 

e o entendimento deste, na esfera social, ocorre por meio dos estudos 

vigotskinianos. 

Segundo estes estudos, a formação da subjetividade ocorre por meio da 

linguagem61 nos diferentes contextos de significação, portanto, é no processo de 

interação social que o sujeito, na abordagem sociointeracionista de Vygotsky, ocupa 

uma posição ativa, ao estabelecer uma relação dinâmica e dialética com o meio, 

estabelecendo suas vivências e experiências, que garantem sua condição de ser 

social e singular (ALENCAR; FRANCISCHINI, 2018). 

Na visão de Vygotsky, o ser humano é, por conseguinte, constituído nas 

interinfluências das interações sociais, sendo capaz de construir seu próprio 

conhecimento por meio da linguagem. A linguagem favorece os elementos 

mediadores62, que são os signos ou os instrumentos psicológicos que representam, 
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 De acordo com Alencar e Francischini (2018), a linguagem é um fator mediador das representações 
sociais e um elemento central para a compreensão do processo de formação da consciência humana 
na abordagem sociointeracionista. 
62

 Alencar e Francischini (2008) explicam que nas interações sociais ocorre a mediação semiótica, e 

esta, por sua vez, promove um fenômeno interno, onde o sujeito internaliza signos por meio de 
representações mentais – entendidos também como elementos internalizados – que representam 
objetos, eventos e situações do mundo externo. Assim, no processo de apropriação, os sujeitos, ao 
estabelecerem relações com os outros, internalizam o mundo social; este fenômeno conduz à 
constituição singular do sujeito, como resultado da internalização dos processos históricos, sociais e 
culturais da realidade objetivada.  
Para Websters (2005), a mediação semiótica pressupõe uma maneira relativamente simples de 
relação entre sujeitos e as coisas do mundo: esse acesso é necessariamente mediado. Pode-se 
enumerar os seguintes participantes na mediação: 1) algo, ou alguém, que medeia, o mediador; 2) 
algo que é mediado ou que se deseja acessar pelo processo de mediação, um conteúdo, uma coisa 
qualquer; 3) algo ou alguém que está sujeito ou é sensibilizado pelo processo de mediação; e, 4) as 
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interpretam ou expressam objetos, eventos e situações que favorecerão as 

atividades psicológicas do psiquismo humano.  

Apesar desta dissertação considerar as questões sociais e as vivências dos 

seres humanos como uma coletividade que resulta na formação de uma sociedade, 

o aprofundamento da compreensão dos impactos socioeconômicos que influenciam 

na constituição subjetiva – relação entre economia e saúde mental no olhar da 

psicologia – será pela perspectiva do processo individual, no qual as obras 

freudianas contribuem para compreender como os aspectos relacionados aos 

processos internos e individuais de cada ser humano refletem em determinadas 

ações que, dentro de um estudo fenomenológico, ajudam a compreender como 

determinados comportamentos característicos do homem contemporâneo no 

sistema capitalista configuram o cenário atual, conforme descrito no subtítulo “A 

economia de orientação capitalista na contemporaneidade”.  

O estudo do referido capítulo aborda características da economia atual, e o 

mesmo é constituído a partir das relações sociais humanas, analisando o sistema 

econômico em curso como sendo, analogicamente como a música Capitalismo 

Selvagem, um sistema capitalista brutal, constituído por homens com 

comportamentos tais como os dos primatas.  

Assim, além de Sigmund Freud (1996, 2011), o estudo das obras de autores 

como Hannah Arendt (2007) e Zygmunt Bauman (2010) nos permite conjecturar, 

analisar, interpretar e compreender o que constitui os seres humanos – sua 

subjetividade – e como estes se organizam na sociedade e as implicações destas 

relações na saúde mental. 

Sobre as relações humanas, Arendt (2017) pondera que esta é regida por três 

aspectos: labor, trabalho e ação, os quais são formadores da condição humana. 

Bauman (2010) caracteriza a sociedade atual pelo consumo excessivo e, em 

complemento de outras obras, aprofunda a questão da perda da identidade de cada 

sujeito em substituição a uma identidade hegemônica capitalista, que também é 

atrelada à forma como as pessoas se relacionam entre si na sociedade. 

Nesta dinâmica, Freud (1996) explica que aos sujeitos, suas percepções, 

pensamentos e sentimentos lhes parecem estranhos e não pertencentes aos seus 

egos; e que há outros casos em que a pessoa atribui ao mundo externo eventos que 

                                                                                                                                                                                     
circunstâncias da mediação, os diferentes modos mediais (modalidades), e também a localização ou 
domínio no qual a mediação se realiza. 
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se originam em seu próprio mundo interno (ego) e, permanecendo a alienação a 

este fenômeno sobre si mesmo, o homem fica sujeito a distúrbios. 

Tais situações da mente são dadas pelos conflitos: entre a porção mais 

puramente instintiva de um lado e as imposições da vida em sociedade – o 

empreendimento civilizador da humanidade de outro (FREUD, 1996). As antíteses 

humanas seguem entre os impulsos básicos, como de vida versus os de morte; e 

entre conteúdos inconscientes que buscam expressão e as forças da repressão – 

que vêm em direção contrária (FREUD, 2011).  

Ainda, Freud (1996) esclarece que os sujeitos se esforçam para obter 

felicidade – a felicidade no sentido mais restrito, que provém da satisfação de 

necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas 

como uma manifestação episódica, e que, para isso, procura-se evitar o sofrimento, 

buscando a experiência de intensos sentimentos de prazer. Assim, o que decide o 

propósito da vida é o princípio do prazer. Esse princípio, segundo Freud (1996), 

domina o funcionamento do aparelho psíquico. 

Em relação à felicidade e à infelicidade, Freud (1996) explica que, na 

possibilidade de felicidade, a mesma está restrita por nossa própria constituição. O 

sofrimento ameaça a partir do próprio corpo (condenado à decadência e à 

dissolução) e do mundo externo, que podem voltar-se contra os indivíduos com 

forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e dos relacionamentos com os 

outros seres humanos. Para o autor, o sofrimento que provém dessa última fonte 

talvez seja, aos seres humanos, o mais penoso do que qualquer outro. 

Assim, contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, as 

únicas saídas para evitá-lo podem se dar de duas formas: pelo isolamento 

voluntário, que levaria à felicidade da quietude ou o de tornar-se membro da 

comunidade humana (FREUD, 1996); contudo, como o homem busca também a 

conquista e a realização além da segurança, como forma de proteção e preservação 

da vida na formação de grupos, a maioria das pessoas – com exceção dos eremitas 

– procuram estabelecer o convívio social.  

Arendt (2007), em sua análise sobre a condição humana, refere-se aos seres 

humanos como seres gregários e políticos que buscam, por meio de suas ações, 

fazer coisas que sejam reconhecidas pelos outros.  

Assim, levando-se em conta as considerações de Arendt (2007) sobre a 

tendência dos homens de serem gregários, estes, de alguma forma irão procurar 
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meios de ocupar um lugar nesta condição. Dessa forma, Freud (1996) adverte que 

todo homem tem de descobrir, por si mesmo, de que modo específico ele pode ser 

salvo, ou seja, ocupar o seu lugar na sociedade.  

 
O homem predominantemente erótico dará preferência aos seus 
relacionamentos emocionais com outras pessoas; o narcisista, que tende a 
ser autossuficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos 
mentais internos; o homem de ação nunca abandonará o mundo externo, 
onde pode testar sua força. Quanto ao segundo desses tipos, a natureza de 
seus talentos e a parcela de sublimação instintiva a ele aberta decidirão 
onde localizará os seus interesses. Qualquer escolha levada a um extremo 
condena o indivíduo a ser exposto a perigos que surgem caso uma técnica 
de viver, escolhida como exclusiva, se mostre inadequada. Assim como o 
negociante cauteloso evita empregar todo seu capital num só negócio, 
assim também, talvez, a sabedoria popular nos aconselhe a não buscar a 
totalidade de nossa satisfação numa só aspiração. Seu êxito jamais é certo, 
pois depende da convergência de muitos fatores, talvez mais do que 
qualquer outro, da capacidade da constituição psíquica em adaptar sua 
função ao meio ambiente e então explorar esse ambiente em vista de obter 
um rendimento de prazer (FREUD, 1996, p. 55). 

 
De acordo com Freud (1996), na tentativa de o homem ocupar o seu lugar – o 

que acaba sendo comum a todos eles –, a busca pela conquista das ações, na 

expectativa de se obter felicidade, gera um sentimento de desapontamento, isto é, 

com o progresso extraordinário da humanidade nas ciências naturais e em sua 

aplicação técnica, estabelecendo o controle sobre a natureza de uma maneira 

jamais imaginada, a sociedade humana não aumentou a quantidade de satisfação 

prazerosa que poderia esperar da vida, o que iria torná-los mais felizes. Pelo 

contrário, apesar de a sociedade humana ter adquirido sobre o espaço e o tempo a 

subjugação das forças da natureza e a consecução de um anseio que remonta a 

milhares de anos, a falta da felicidade não foi resolvida ou saciada. 

A felicidade, que para Freud (1996) é algo essencialmente subjetivo, pode 

estar próximo ao desejo de liberdade. É o desejo da liberdade que Freud (1996) 

destaca como algo que surge da revolta contra alguma injustiça existente e, desse 

modo, esse desejo pode mostrar-se favorável a um maior desenvolvimento da 

civilização.  

Os avanços tecnológicos e todo o esforço dos seres humanos em criar novos 

dispositivos indicam progresso e liberdade que cada homem almeja na sua 

existência. Como um simples exemplo, a possibilidade de adquirir uma panela, a 

qual irá preparar o alimento em menor tempo e sem a necessidade de cuidar do 

processo de cozimento, pois este será realizado pelo próprio dispositivo tecnológico 
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dessa panela, oportuniza que o homem otimize seu tempo com outras atividades, o 

que proporciona uma “felicidade” momentânea no instante de sua aquisição (da 

panela), mas que depois essa “felicidade” se voltará ao desejo de uma outra panela 

mais tecnológica, com funções mais avançadas. Este exemplo pode ser replicado e 

estendido para outros contextos. 

Para Freud (1996), a liberdade está relacionada ao mecanismo da sublimação 

posta em prática, e a sublimação do instinto constitui um aspecto do 

desenvolvimento cultural, que torna possíveis as atividades psíquicas superiores, 

científicas, artísticas ou ideológicas, ocupando um papel importante na vida 

civilizada. 

Se ao homem for possível se utilizar da sublimação em seu ambiente de 

trabalho, este poderia encontrar satisfação; no entanto, esta satisfação estaria 

relacionada à liberdade de se poder fazer o que se deseja: 

 
Nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão 
firmemente à realidade quanto a ênfase concedida ao trabalho, pois este, 
pelo menos, fornece-lhe um lugar seguro numa parte da realidade, na 
comunidade humana. A atividade profissional constitui fonte de satisfação 
especial, se for livremente escolhida, isto é, se, por meio de sublimação, 
tornar possível o uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos 
persistentes ou constitucionalmente reforçados. No entanto, como caminho 
para a felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se 
esforça em relação a ele como o fazem em reação a outras possibilidades 
de satisfação. A grande maioria das pessoas trabalha sob a pressão da 
necessidade, e essa natural aversão humana ao trabalho suscita problemas 
sociais extremamente difíceis (FREUD, 1996, p. 99). 

 
Os homens, nesta civilização, irão, através do trabalho, empenhar esforços 

para adquirir bens, como imóveis e automóveis, e com isso constituirão uma 

instituição familiar, segundo os valores morais estabelecidos pela própria sociedade.  

A constituição da civilização, então, demandou do homem muitas renúncias. 

O preço para ser este homem gregário é a sua própria felicidade, isso porque, 

partindo do pressuposto de que a agressividade, e com ela a violência, é inerente ao 

ser humano; a civilização criou um sistema de normas e leis e um controle grupal – 

mesmo que insuficiente para coibi-la – para possibilitar uma convivência entre os 

homens (HELOAN; MACÊDO, 2013). 

A própria civilização em si, no livro Totem e Tabu, segundo Freud (2012), foi 

constituída a partir de um assassinato que ocorreu na horda primitiva. Totem e Tabu 

narra uma simbologia que, a nível inconsciente, corresponde ao instinto de morte: a 

aniquilação do provedor para assumir o seu lugar na sociedade. A sublimação é o 
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mecanismo inconsciente que irá possibilitar “diferentes formas de aniquilação”; como 

exemplo, o desenvolvimento de outras estratégias para se sobrepor às situações as 

quais as pessoas lhes são adversas.   

Dessa forma, nas considerações de Freud (1996), Eros (instinto de vida) 

torna-se o pai da civilização humana, e como esse poder cooperara para um número 

grande de pessoas viverem reunidas numa comunidade, poder-se-ia esperar que o 

desenvolvimento ulterior da civilização progredisse sem percalços, no sentido de um 

controle ainda melhor sobre o mundo externo e na ampliação do número de pessoas 

incluídas na comunidade. Se torna difícil compreender, no entanto, segundo Freud 

(1996), como essa civilização pode agir sobre os seus participantes de outro modo 

senão o de torná-los felizes, com a manifestação do instinto de morte – Thanatos. 

Os homens, consoante com Freud (1996), possuem em seus instintos uma 

poderosa quota de agressividade que, mesmo na sociedade regida por leis, não 

impede a sua total manifestação: [...] o homem civilizado trocou uma parcela de suas 

possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança (p. 37). O seu próximo é, 

para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também 

alguém pelo qual tentam satisfazer seus desejos por meio da sua agressividade, da 

exploração de suas capacidades de trabalho sem compensação; ou ainda, utilizá-lo 

sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, 

causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Freud (1996), ao se reportar à história da 

humanidade e às guerras já travadas, compara o homem a uma besta selvagem, a 

quem a consideração para com sua própria espécie é algo estranho. 

A manifestação da agressividade dos homens contra outros homens ocorre 

de diversas formas possíveis, originando movimentos sociais para lutar contra a 

injustiça, a opressão e a exploração. Exemplos desses movimentos sociais são os 

movimentos feministas, devido à violência praticada contra a mulher; o movimento 

negro no combate ao racismo; o movimento indígena para manter a cultura e 

preservar os territórios indígenas; o movimento LGBT, para a igualdade social no 

combate da discriminação sexual; o movimento trabalhista em prol dos direitos dos 

trabalhadores; o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), na reivindicação 

do direito à moradia, e tantos outros. 

A existência da inclinação para a agressão, em conformidade com Freud 

(1996) pode ser detectada em nós mesmos, e a suposição de que a justiça está 

presente nos outros constitui o fator que perturba nossos relacionamentos com o 
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próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio de energia. Em 

consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade 

civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração, isso porque o 

interesse pelo trabalho em comum não a manteria unida; as paixões instintivas são 

mais fortes que os interesses razoáveis (FREUD, 1996).  

Sobre a expressão da agressividade instintiva do homem em forma de 

violência, Souza (1993 apud HELOAN; MACÊDO, 2013) as agrupa, baseando-se na 

abordagem psicanalítica nas seguintes formas: 1) Violência de transição: uma 

relação de determinadas parcelas da sociedade às rápidas mudanças sociais 

provocadas pela urbanização e pela industrialização; 2) Violência como estratégia 

de sobrevivência das camadas populares frente às distorções do capitalismo e; 3) 

Violência como delinquência, que envolve condutas patológicas do indivíduo, 

cabendo ao estado o controle desta, visando o bem-estar social. 

A segurança, buscada pelos homens na atualidade, volta-se à aquisição de 

bens que possibilitariam acesso a dispositivos que garantiriam saúde (planos de 

saúde, consultas médicas, medicamentos) e segurança (casas bem projetadas, com 

portões eletrônicos, interfone, para evitar o contato direto com estranhos, porte de 

armas, carros blindados, etc.), bem como o acesso às melhores instituições de 

ensino, para garantir a melhor educação e oportunidades de trabalho. O custo para 

alcançar a segurança, entretanto, além de não garantir a sua obtenção – se é que 

seria possível obtê-la de alguma forma – mais uma vez se vale do sacrifício à 

renúncia da liberdade na civilização. 

Economicamente, para Freud (1996), se a propriedade privada fosse abolida, 

possuída em comum toda a riqueza e permitida a todos a partilha de sua fruição, a 

má vontade e a hostilidade desapareceriam entre os homens, pois isso possibilitaria 

que as necessidades de todos fossem satisfeitas, e o outro não seria encarado 

como inimigo; assim, todos, de boa vontade, empreenderiam o trabalho que se 

fizesse necessário. 

Já Arendt (2007), ao se referir a uma sociedade não-violenta, busca nas 

referências do pensamento grego a capacidade humana de organização política, a 

qual significava viver numa Pólis, onde tudo era decidido mediante palavras e 

persuasão, e não através de força, constrangimento ou violência. Para os gregos, 

portanto, forçar alguém mediante a violência, ou seja, ordenar ao invés de persuadir, 

eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas. Essa forma pré-política era 
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caracterizada, por sua vez, como a vida fora da Pólis, a qual se desenvolvia por 

outro viés, onde o chefe da casa imperava sobre os seus agregados (os que 

residiam nessa mesma casa). 

Ainda, Arendt (2007) faz uma distinção entre uma esfera de vida privada e 

uma de vida pública como entidades diferentes. A ascendência da esfera social que 

não era nem privada nem política – no sentido restrito do termo – é um fenômeno 

relativamente novo, cuja origem coincide com o surgimento da era moderna e que 

controla sua forma política no Estado Nacional, ou seja, este fenômeno da esfera 

social se caracteriza pela exposição da vida privada. 

Torna-se comum, especialmente na contemporaneidade, mostrar o cotidiano, 

tendo a transparência da rotina, dos hábitos e estilos de vida. Também os assuntos 

tratados nesta esfera social se limitam aos acontecimentos cotidianos (trabalho, 

viagens, estudos e ambiente familiar), sem o discurso político, isto é, são assuntos 

superficiais, sem o interesse da coletividade, os quais nem sempre apresentam a 

veracidade dos fatos e argumentos para haver uma ação efetiva voltada à resolução 

das questões sociais e de interesse coletivo. 

Esse é o fenômeno da ascensão da família e dos assuntos privados na esfera 

pública, que ilusiona as pessoas no sentido de realmente acreditar que suas 

vivências pessoais estão no âmbito do interesse coletivo. 

Com base em ilusões, Arendt (2007) explica que um fator decisivo para este 

acontecimento é que a sociedade, em todos os seus níveis, exclui a possibilidade de 

ação. A sociedade espera que cada um dos seus membros apresente certo tipo de 

comportamento, impondo inúmeras e variadas regras tendentes a normalizar os 

seus membros, a fazê-los se comportar de forma uniformizada e abolir a ação 

espontânea ou a reação inusitada. 

A reflexão proposta neste estudo com inferências freudianas, que respaldam 

o processo psíquico do ser humano, possibilita perceber que, ao longo do tempo, as 

questões de ordem privada (pessoais) ousaram expandir na organização social, e 

que Arendt (2007), com suas análises sociais ante a condição humana, aponta para 

a relação do homem com a economia, sendo que, para esta associação chegar em 

tempos atuais com a face que nos apresenta, houve um longo caminho de ações e 

interferências humanas. 

A economia, a partir da análise de obras freudianas e abordagem arentiana, é 

intrínseca à relação estabelecida do homem entre seus pares. Por ser gregário, o 
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homem, no contato com o outro, busca a felicidade, porém, essa procura se 

respalda no uso da violência, ao submeter o outro aos desejos egoístas de cada um. 

Ao mesmo tempo em que o homem ameaça a civilização com sua agressividade, a 

constrói (mesmo que sob condições opressoras), pois necessita da segurança para 

evitar as consequências de sua própria agressividade. A ilusão de ser possível 

alcançar tanto a segurança quanto a felicidade move o homem ao trabalho, à 

produção e ao consumo, ainda que ao custo da sua felicidade. 

A segurança e a felicidade, buscadas pelos atores do sistema capitalista, 

ocorrem por meio da liberdade financeira, da ascensão na carreira profissional, do 

aumento de salário, pelo status social e pela conquista de bens – carro do ano, 

imóveis na cidade e no litoral, para viagens de lazer –, os quais incitam os seres 

humanos a serem consumistas e individualistas, conforme afirma Bauman: 

 
Se o mundo habitado por consumidores se transformou num grande 
magazine onde se vende “tudo aquilo de que você precisa e com que pode 
sonhar”, a cultura parece ter se transformado atualmente em mais um de 
seus departamentos. Como nos outros, suas prateleiras estão lotadas de 
mercadorias renovadas diariamente, e as caixas são decoradas com 
anúncios de novas ofertas destinadas a desaparecer depressa, como as 
mercadorias que anunciam (2010, p. 16).  

 
Ainda sobre o consumismo, Bauman (2008 apud LAGO; REIS, 2016) afirma 

que:  

 
O consumo é uma atividade um tanto solitária (talvez até o arquétipo da 
solidão), mesmo quando, por acaso, é realizado na companhia de alguém. 
De atividade de consumo não emergem vínculos duradouros. Os vínculos 
que conseguem se estabelecer no ato de consumo podem ou não 
sobreviver ao ato [...]. 

 

Nesse viés, o individualismo também tem como consequência a fragilidade 

humana, ao estabelecer contatos saudáveis e de qualidade com as outras pessoas, 

uma vez que: 

 

Fazer contato visual ou permitir a aproximação física de um outro ser 
humano é sinônimo de desperdício, pois equivale a dedicar algum tempo, 
escasso e precioso, a “aprofundar”: decisão que poderia interromper ou 
impedir o surfe em tantas outras superfícies convidativas (BAUMAN, 2010, 
p. 26). 

 

Conforme a citação acima, o ser humano individualista no mundo 

contemporâneo é o que se priva do contato com os outros seres humanos, 
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estabelecendo relações interpessoais superficiais, fragilizando os laços sociais. 

Além do individualismo, o ser humano também estabelece um conflito interno entre o 

egoísmo – que muitas vezes impera, gerando atos agressivos e violentos, e de 

altruísmo, na manutenção da civilização, para garantir as necessidades do ser 

humano de ser gregário – estar em associação com os outros para obter segurança. 

 
Em outras palavras, o desenvolvimento do indivíduo nos parece ser um 
produto da interação entre duas premências, a premência no sentido da 
felicidade, que geralmente chamamos de ‘egoísta’, e a premência no 
sentido da união com os outros da comunidade, que chamamos de 
‘altruísta’ (FREUD, 1996, p. 88). 

 

Segundo Freud (1996), o maior desafio da humanidade está na tarefa de 

encontrar uma acomodação conveniente entre as reivindicações culturais do grupo, 

de um lado, e as do sujeito, de outro – referente às manifestações dos instintos de 

vida e de morte presentes nas relações humanas –, e se essas reivindicações 

seriam possíveis se voltadas ao bem-estar coletivo.  

Para alcançar esta tarefa, é necessário mudar o cenário contemporâneo 

denominado por Bauman (2010) como um mundo capitalista parasitário, no qual os 

indivíduos são, de igual modo, parasitas, tendo o seu caráter63 corroído neste 

sistema devido ao interesse econômico, em que o discurso da cooperação e o bem 

comum são destacados principalmente na prática da pré-política arentiana, mas não 

efetivado em ações. 

Neste mal-estar civilizatório, os homens buscam a felicidade e o prazer 

motivados pela inclinação egoísta, a qual é transformada nos mais diversos tipos de 

atos, como o machismo na subjugação da mulher, na exploração no ambiente de 

trabalho, no furto e no roubo, nos homicídios, na intolerância e na ganância, na 

necessidade de manter um status social, na intensa procura pelo prazer e felicidade.    

Assim, as relações que os homens estabelecem entre si, com os outros e 

com o mundo são destrutivas, geradoras de intenso sofrimento mental. Para se 

defenderem dessa destrutividade, o mecanismo narcísico aponta nos seres, 

tornando-os voltados a si mesmos e totalmente apolíticos, com a valorização dos 

interesses egoístas e da “esperteza”. 

                                                           
63

 De acordo com a Psicanálise Clínica (2019a), o caráter é a maneira como pessoa se apresenta e 
se comporta em suas relações. É a atitude psíquica particular em direção ao mundo externo, 
específica de cada indivíduo. 
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A esperteza, difundida no ditado popular como “O mundo é dos espertos”, 

refere-se àquele que obtém vantagem sobre o outro, em que a honestidade é 

considerada ingenuidade. Nesse meio, admira-se da desgraça e infortúnio do outro, 

pois as pessoas são competidoras, adversárias e não colaboradoras. Nesse mundo, 

as pessoas esquecem que o sucesso de um depende do sucesso do outro, pois, se 

os seres humanos vivem em sociedade, dependem uns dos outros para 

conseguirem também se realizar.  

O sistema capitalista espera a especialização e qualificação do outro no 

mercado de trabalho, mas, se o outro se destaca, é considerado muito qualificado 

para o trabalho, e tem o seu emprego em risco, pois também desperta a 

insegurança no colega de trabalho, que teme perder o seu cargo ou ser substituído 

pelo seu “adversário”. 

Também, na esfera privada, adquirir algo é ser ameaçado pelo roubo e 

sequestro. E além das pessoas viverem sob a ameaça da usurpação, também 

precisam declarar e contabilizar os seus ganhos e pagar os impostos sobre os 

mesmos para continuar a serem proprietários de seus bens.    

A sociedade espera que as pessoas se destaquem, mas ao se destacarem, 

sofrem a intolerância dos demais, por se tornarem diferentes. Da mesma forma, os 

que não atingem as expectativas da sociedade também sofrem com a intolerância. 

Em relação a isso tudo, o ser humano procura se ajustar à sociedade para 

que, de alguma forma possa vivenciar o sentimento de pertencimento. O resultado é 

a agregação de alguns em torno de um interesse, porém, com fragilidade nos laços 

sociais. 

Considera-se, assim, a sociedade contemporânea: capitalista de massa, da 

plena produção e do consumismo, na qual as pessoas são consumistas do excesso, 

para garantir o “ter” e o “possuir”, além de garantir a sua participação no mundo 

neoliberalista, caracterizando este sistema econômico pelo descarte sistemático de 

produtos que, após rápido consumo, são substituídos por outros.   

O descarte sistemático gera enormes quantidades de lixo e resíduos sem 

gestão e sem o devido tratamento adequado que, além de prejudicarem o meio 

ambiente, pelo acúmulo de lixo depositados a céu aberto, prejudicam também a 

saúde dos seres vivos. Dessa forma, cabe considerar o seguinte questionamento: 

Qual o impacto desse comportamento humano na formação da subjetividade e da 

identidade humana? 
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Em relação às identidades contemporâneas que advêm com a sociedade de 

consumo, Bauman (2005) considera que esta se associa ao Estado moderno, à 

crescente perda dos laços sociais de pertencimento, tornando a identidade social, 

que antes era compreendida como algo natural, uma problemática geradora de 

insegurança e que motiva a busca incessante por novas formas de subjetivação e 

processos identificatórios. Essas novas formas, mais frágeis e instáveis, seriam 

preferíveis, pois podem ser facilmente substituídas. 

Para Bauman (2005), há uma espécie de nomadismo compulsório que 

acarreta a fragilidade identitária, portadora de uma ambivalência, pois, de um lado, 

estar identificado a determinado grupo traz segurança; entretanto, essa segurança 

tem como preço a liberdade, posto que não há controle total sobre as mutações que 

determinadas ideologias ou comunidades podem desenvolver e influenciar as 

pessoas.  

Surgem, então, os processos identificatórios em torno de acontecimentos 

singulares e efêmeros, por exemplo, em uma Copa do Mundo, que torna os 

indivíduos supostamente pertencentes a uma nação que se une para torcer pela 

vitória de seu time, ou em outras situações, como numa disputa política. Assim que 

o evento acaba, finda também o momento desse processo identificatório e, portanto, 

não se tem uma identidade permanente (BAUMAN, 2005). 

Neste mundo, temos o homem ajustável, que procura ser a pessoa certa no 

lugar certo e que também busca no outro a pessoa certa no lugar certo para suas 

satisfações. Exemplo disso são os relacionamentos amorosos, nos quais o objetivo 

é encontrar a “pessoa certa”, mas, quem é a pessoa certa? Aquela que deveria se 

encaixar segundo as exigências de uma pessoa, para corresponder aos desejos 

egoístas dessa mesma pessoa? 

E assim, a sociedade se consolida na pessoa certa para os cargos certos: 

cargos de trabalho, de relacionamentos, de amizade, de consumidor e mantenedor 

do sistema capitalista neoliberalista da era contemporânea, como preconiza Bauman 

quando se refere ao ser flexível – para ocupar o cargo certo: 

 
Seja qual for a identidade que se busque e deseje, ela deve ter – em 
concordância com o mercado laboral de nossos dias – o dom da 
flexibilidade. É preciso que essa identidade possa ser trocada a curto prazo, 
sem aviso prévio e esteja regida pelo princípio de manter-se aberta todas as 
opções possíveis. O futuro nos faz deparar a cada dia com novas 
surpresas; portanto, proceder de outro modo equivale a privar-se muito, a 
excluir-se dos benefícios, todavia desconhecidos que, ainda que vagamente 
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vislumbrados, podem chegar a nos brindar com voltas do destino e sempre 
novas e inesperadas ofertas da vida (BAUMAN, 2000, p. 50). 

 

O ser humano na contemporaneidade, portanto, tem como característica uma 

subjetividade narcísica, que almeja alcançar a liberdade por meio do mecanismo da 

sublimação para encontrar a satisfação pessoal – a felicidade e a segurança. Ao 

estar inserido em um cenário econômico capitalista, entretanto, essa característica 

narcísica é manifestada em um estilo de comportamento normatizado por este 

próprio sistema econômico, tornando a vida humana frágil e suscetível ao 

adoecimento mental. Não há espaço para ser e fazer diferente. Assim, o próximo 

subtítulo analisa as considerações de Arendt, sobre o ser diferente, e de Bauman, 

sobre o estrangeiro nesta era contemporânea.  

 

3.1 O "DIFERENTE" EM ARENDT (2007) E O ESTRANGEIRO EM BAUMAN (2010) 

 

Quais seriam as consequências do consumo ilimitado de bens naturais e do 

consumo excessivo dos produtos produzidos com estes bens? Consumir segundo 

os desejos despertados por produtos fabricados de forma sofisticada, com designs 

inovadores e com funções carregadas de tecnologia de ponta poderiam proporcionar 

ao ser humano a tão sonhada liberdade e felicidade? Se sim, à custa do que ou de 

quem? 

No sistema capitalista, aqueles que oferecem produtos e serviços buscam a 

lucratividade. Para conseguir aumentos significativos de lucros, a exploração do ser 

humano no trabalho, como a utilização de mão de obra barata, é uma prática do 

sistema. Muitas vezes, os produtos ofertados foram produzidos por pessoas que 

trabalharam longas horas sob condições precárias de trabalho e receberam 

“salários” insuficientes para a satisfação de suas necessidades básicas, como a 

alimentação. Essa situação configura uma desigualdade entre aqueles que detêm os 

meios de produção e possuem o poder aquisitivo e dos que apenas trabalham para 

o sistema capitalista. 

Arendt, com o conceito do “diferente”, e Bauman, com o de “estrangeiro”, 

contribuem para a compreensão dessas relações do homem com a economia e o 

impacto desta nos modos de vida das pessoas, haja vista que uma das bases mais 

influentes da sociedade é a econômica. 
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O termo “diferente”, para Arendt (2007), é qualquer ser humano que vem ao 

mundo, e é inserido ou acolhido pela dinâmica de um ambiente que é constituído 

pela esfera da ação que forma o espaço público e o entorno, bem como a condição 

política. Este mundo, determinantemente, é resultado do trabalho e do consumo, 

que, por sua vez, pode gerar uma relação destrutiva com o próprio meio, a partir do 

momento em que, obrigatoriamente, ao vir ao mundo, se adentra nesta condição 

humana.  

Assim, segundo a abordagem arentiana, a subjetividade humana está 

vinculada à condição humana, atravessada pela dinâmica do trabalho e do 

consumo, e nesta condição, irá se constituir nesta relação, na necessidade de 

consumir que, com o artificialismo do trabalho excede o que é necessário para a 

subsistência humana. Este, então, é o diferente na obra arentiana. 

Já Bauman denomina “estrangeiro” o “refugo humano” – aquele que não 

participa do sistema econômico e que acaba sendo refugiado pelo próprio. 

  
A “população excedente” é mais uma variedade de refugo humano. Ao 
contrário dos homini sacri, das “vidas indignas de serem vividas”, das 
vítimas dos projetos de construção da ordem, seus membros não são “alvos 
legítimos” excluídos da proteção da lei por ordem do soberano. São, em vez 
disso, “baixas colaterais”, não intencionais e não planejadas do progresso 

econômico (BAUMAN, 2005, p. 53). 

 

Tal como o lixo é produzido e descartado em qualquer lugar, os refugos 

humanos, de forma similar, são despejados na sociedade, tornando evidente a 

desigualdade social, na qual poucos têm recursos essenciais para a sua 

sobrevivência e outros nem o mínimo, que seria o alimento, tornando o seu corpo a 

forma de uma carcaça ambulante. 

A constituição da subjetividade em Bauman é o que permeia a vida do ser 

humano voltada ao consumo, para pertencimento do sistema capitalista, 

incorporando em si a identidade hegemônica de mercado.  

De todo modo, o que aproxima Arendt (2007) de Bauman (2010) é, sobretudo, 

essa condição de um pleno consumidor que tem uma relação destrutiva com o 

mundo. Um ser submetido à lógica do capital que consome constantemente, a ponto 

de levar à destruição da vida. Este ambiente da plena produção e pleno consumo, 

anunciado por Arendt (2007) na condição humana, tende a limitar a esfera da ação e 

o espaço público, bem como a tendência a produzir aquilo que Bauman (2010) 
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denomina como refugos humanos – seres descartáveis por não participarem do 

sistema da plena produção e do pleno consumo.  

Esses estrangeiros (refugos humanos) – assim nomeados pelo autor – sem 

condições psíquicas e econômicas, ocupam ou estão à margem da sociedade, e não 

são poucos; encontram-se cotidianamente com seus problemas, dificuldades, 

angústias e sofrimentos, e dependem de ações afirmativas e de políticas públicas 

dos Estados, que nem sempre os atendem. 

Dentre os problemas que podem assolar o “diferente” e os que assolam os 

“estrangeiros”, há o desemprego. Segundo o IBGE (2021), o termo desempregado 

refere-se, de forma simplificada, às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 

anos) e que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar 

trabalho. 

Assim, Dejours (1992), ao analisar as relações entre o trabalho e a vida 

psíquica, descreve, em seus estudos, os “refugos humanos”, denominando-os de 

subproletariado, os quais correspondem à grande parte da população que ocupa as 

favelas ou os cortiços, geralmente empurrados ou forçados socialmente e, 

principalmente, economicamente, a ocuparem as periferias das grandes cidades. 

Essa população não se caracteriza pela participação comum em uma mesma tarefa 

industrial, por exemplo. Ao contrário, o que as une é mais o não-trabalho e o 

subemprego, sendo vítimas de uma taxa de morbidez muito superior à da população 

em geral. A título de exemplo, cita-se a incidência sobre essas populações de 

doenças infecciosas, particularmente em crianças, e da tuberculose, que continua a 

ser ainda um flagelo na população adulta. 

Segundo o autor, essa parte da população – milhões de pessoas – vive em 

condições precárias, habita áreas sem saneamento básico64 e está exposta a 

doenças infecciosas. A alimentação é restrita a poucos nutrientes, e é neste item 

que se concentra a maior parte da renda familiar. 

Nesta descrição, cabe mencionar, com referência, que as famílias são 

compostas por um grande número de filhos, vivendo em uma mesma moradia e com 

o mínimo ou nenhum conforto. Decorrente da carência ou ausência de suprimentos 

                                                           
64

 Entende-se por saneamento básico, segundo a Lei 11.445/07, do Saneamento Básico: 
disponibilidade de água tratada, coleta e tratamento do esgotamento sanitário, separação, coleta e 
destino adequado do lixo e de resíduos domésticos e drenagem pluvial. 
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das diversas necessidades básicas, geram-se conflitos familiares e violência na 

sociedade.  

Ainda sobre o subproletariado, Dejours (1992) menciona a falta de 

escolaridade e a ausência de acompanhamento de saúde – tratamento de doenças, 

pré-natal e orientações sobre higiene, dentre outras. Acrescenta-se a isso as drogas, 

que além dos conflitos que causam, por falta de informações ou pela ausência de 

opção e assistência, tornam-se presentes na vida das gerações que seguem nessa 

margem da sociedade. 

Todas essas situações vivenciadas pela maioria da população são 

naturalizadas, isto é, aqueles que conseguem fazer parte do sistema econômico e 

consumista se tornam insensíveis diante das desigualdades sociais e reagem 

seguidamente de forma preconceituosa aos marginalizados (refugos humanos).  

Assim, pode-se concluir, então, que a economia em Bauman é caracterizada 

pelo excessivo consumo e descarte de produtos, em contraposição aos que estão à 

margem da sociedade – os chamados estrangeiros (refugos humanos) –; estes 

refugos se constituem perante a desigualdade econômica, falta de oportunidades, 

formação humana e são como os descartes de produtos, ignorados pela sociedade.  

Assim, o estrangeiro em Bauman é aquele que, por determinadas condições, 

não participa ativamente da sociedade, não consumindo e nem contribuindo para 

com o que o capitalismo demanda. Essa não participação pode se dar não apenas 

por questões de desigualdade social, mas também por questões psíquicas, ou seja, 

uma fragilidade psíquica de poder se inserir nos contextos sociais. Já o diferente na 

concepção arentiana é todo e qualquer ser humano que, ao nascer, já se encontra 

na condição de consumista, estabelecendo relações de convivência, os quais 

reforçam esta própria condição.  

No contexto contemporâneo, além de sermos o diferente na concepção 

arentinana, podemos ser também o refugo humano que, diante da instabilidade que 

o próprio sistema capitalista impõe, sejam estas decorrentes das flutuações de 

mercado, de mudanças climáticas que resultam em estiagem e perda da produção 

agrícola com o respectivo aumento dos preços nos alimentos, ou da proliferação de 

doenças como a Covid-19, que afetou a economia global, entre outros fatores, 

direcionam a pessoa para situações de vulnerabilidade e exclusão social.  

Para ilustração de como esses aspectos impactam a vida das pessoas, 

podemos analisar os dados do IBGE (2020), citados por Nery (2020), sobre a 
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pandemia da Covid-19, responsável pelo fechamento de quatro em cada dez 

empresas.  

Pessoas que outrora tinham empresas, renda, empregos, ao não 

conseguirem encontrar outras fontes de renda (iniciar outro negócio, encontrar novo 

emprego ou obter ajuda de familiares para se manter), passaram a viver nas ruas; 

ou, para evitar dormir ao ar livre, dependem da estrutura pública de assistência 

social – albergues e outros.   

Afora as dificuldades do sistema econômico, questões de ordem emocional 

agravam a situação de vida desses refugos humanos que, além do desemprego, são 

acometidos por doenças psiquiátricas e vícios em álcool e drogas, tornando a 

reinserção social mais complexa e difícil e, em alguns casos, até impossível. 

Tem-se, então, um sujeito que, por ser “diferente” no conceito arentiano, ao 

nascer, já faz parte desta condição, na qual se determina, de tempos em tempos, os 

modos de vida das pessoas, e que, no mundo contemporâneo, torna-se mais 

explícita esta condição, principalmente a da desigualdade social, denunciada por 

meio da tecnologia aplicada aos meios de comunicação (rádio, TV, Internet). A 

desigualdade social afeta a maioria da população que, à margem da sociedade, não 

está inserida no mercado econômico, sendo este denominado, na visão baumiana, 

como o “estrangeiro”.  

 

3.2 A FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA E OS IMPACTOS NA 

SAÚDE MENTAL 

 

A subjetividade é concebida como a constituição de cada ser humano na 

relação que estabelece consigo, com os outros e com a natureza – o mundo em si.  

A relação do homem com o mundo e tudo que nele há constituem a 

subjetividade contemporânea. A partir disso, cabe refletir sobre como é esse mundo 

com o qual o ser humano se relaciona. 

Na contemporaneidade, as relações humanas são guiadas pelo sistema 

econômico capitalista, o qual insinua e intensifica crescentes hábitos de consumo, 

que, atualmente, chegam ao patamar do hiperconsumo. Essa relação de mercado 

entre fornecedores e consumidores teve seu início com a Revolução Industrial, que 

modificou as relações humanas e, consequentemente, a constituição subjetiva.  
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Para Cianato e Nascimento (2010, p. 8), se por um lado há excesso de 

consumo de produtos, por outro há privações nos modos de subsistência e 

sobrevivência física e psíquica. Na esfera do amparo social, há o distanciamento e a 

indiferença em relação às causas coletivas; na esfera da segurança, ocorrem atos 

de violência, agressões, intolerância, assassinato e outros. Diante disso, há a 

privação de amor e laços fraternos entre os seres humanos.  

Essas situações são as que exercerão fundamental impacto na constituição 

subjetiva no mundo contemporâneo, modificando não apenas as relações do homem 

na sociedade, mas também a relação deste consigo mesmo. 

As privações suplantadas pelo hiperconsumo – que ultrapassam as 

necessidades humanas de subsistência – gerarão resposta em defesa à condição 

de vida, que determina os modos de relações humanas, sendo esta, então, o 

resultado das relações do homem com o mundo constituído pela razão técnico-

científica moderna. Nesta dimensão defensiva, destaca-se a dinâmica psíquica do 

narcisismo65 – estado no qual a libido, segundo Freud (2010), é dirigida para o eu e 

retirada dos objetos do mundo externo. 

A dimensão defensiva vem como resposta contra o sofrimento psíquico 

causado pela experiência de impotência e desamparo no universo capitalista de 

exploração do meio ambiente, da produção em massa e do excesso de consumo 

para alcançar a felicidade e a segurança, que, se não alcançadas, geram 

insatisfações, bem como um clima de ansiedade, que tendem a se generalizar e 

gerar uma sociedade doentia sob o ponto de vista psíquico. 

Para melhor compreensão desta dinâmica psíquica narcísica, Freud (2010 

apud CIANATO; NASCIMENTO, 2010) define então a libido narcísica em oposição à 

libido objetal da seguinte forma:  

 
“A libido retirada do mundo exterior foi redirecionada ao eu, dando origem a 
um comportamento que podemos chamar de narcisismo” (p. 98); 
“constatamos também haver, grosso modo, uma oposição entre a libido do 
eu e a libido objetal. Quanto mais uma consome, mais a outra se esvazia” 
(p. 99). 

 

                                                           
65

 Segundo P. Näcke, (1899 apud Freud, 2010), o termo “narcisismo” vem da sua própria descrição 
clínica para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o de um 
objeto sexual, isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação 
mediante esses atos. Desenvolvido a esse ponto, o narcisismo tem o significado de uma perversão 
que absorveu toda a vida sexual da pessoa.  
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Para melhor compreensão da libido, a imagem de um bebê ao nascer é bem 

ilustrativa. O bebê é um ser totalmente libidinoso, pois se encontra em um estado de 

total simbiose com a mãe ou seu (sua) cuidador (a). Assim, suas necessidades são 

prontamente atendidas, pois se tem fome, lhe é dado o alimento; se está sujo, é 

higienizado; se tem sono, é embalado para dormir. Neste estado simbiótico, poucas 

são as suas frustrações, sendo uma delas a demora para ser amamentado quando 

com fome. Aos poucos, enquanto se desenvolve, seu estado simbiótico vai mudando 

para um estado de individualização, e então, este ser que antes era totalmente 

libidinal e dependente, tenderia a ter sua libido também direcionada ao mundo 

externo, ao passo que vai explorando e expandindo o contato com o mundo exterior. 

Com as exigências capitalistas em curso, somos cobrados a ocupar os 

melhores cargos, a sermos mais preparados para pleitear novas vagas, obter títulos 

de especializações e nos tornarmos cada vez mais especialistas; ao mesmo tempo, 

por vezes, vivenciamos a frustração por não atingir as expectativas que se tornam 

inatingíveis no mercado de trabalho. A começar, por exemplo, com a exigência de 

experiência para a vaga de primeiro emprego; no entanto, como obter a experiência 

se é o primeiro emprego?  

Diante de tais cobranças, desenvolve-se a defesa psíquica perante as 

adversidades e ameaças de desintegração do eu e, em meio ao “vazio interior”, vive-

se o sofrimento psíquico reforçado pelas previsões catastróficas sobre o mundo – o 

destino cada vez mais incerto das ameaças de desemprego, bem como o 

desaparecimento das redes pessoais de amparo representadas pela família, 

vizinhança e agrupamentos de classe. Essas são algumas das razões à regressão 

narcísica em nossa época (CIANATO; NASCIMENTO, 2010).  

Segundo Cianato e Nascimento (2010), o equilíbrio psíquico depende de um 

balanceamento energético entre os investimentos no eu e nos demais objetos, para 

o desenvolvimento do ego maduro ou seguro. Esse balanceamento torna-se um dos 

maiores desafios dos seres humanos na sociedade de massa consumista, 

individualista e competitiva.  

O mundo contemporâneo caracteriza-se como globalizado, tecnológico, 

informatizado e conectado, e oferece a possibilidade de o homem ter uma vida 

dupla: uma no mundo real e outra no virtual. No mundo real, caracteriza-se um estilo 

de vida voltado ao trabalho, ao ganho de dinheiro, à aquisição de bens e ao 

consumo de produtos descartáveis. No mundo virtual, possibilitado pela tecnologia 
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digital e pela Internet – que conecta todos em tempo real –, o homem é aquele que 

sente a necessidade de alcançar uma significativa visibilidade e, para isso, constrói 

um estilo de vida que glorifica suas aquisições, suas ações e sua aparência. Essa 

vida paralela, na qual nem sempre o que se vê é o que se é efetivamente, contribui 

para a formação de uma subjetividade que, segundo o conceito de Freud, é voltada 

ao homem como objeto de seus próprios desejos e, assim, torna-se narcisista.   

Com este conceito, podemos considerar que, no cenário atual, com a 

necessidade de ser notado, de aparecer em mídias sociais e ser admirado, o ser 

humano, ao se voltar ao consumismo, o faz em um sentido de auto-ostentação, ou 

seja, seu estilo de vida é voltado ao culto de seu corpo e à criação de uma vida 

abastada e consumista, para que neste mercado seu próprio ser se torne uma 

mercadoria que compete com a quantidade de likes obtidos no mundo virtual, como 

forma de confirmação da sua existência: consumo, usufruo e, logo, existo. A 

existência humana passa a ser valorizada a partir da relação estabelecida consigo 

mesmo e devido à privação das relações afetivas, que reforça o modo de ser 

individualista.  

Dessa forma, aqui, o individualismo, mais do que nunca desponta em 

desfavor do sentido da coletividade e do bem-estar. No individualismo, o ser humano 

caminha rumo à infelicidade, pois seus modos de vida moldam as necessidades de 

compras que nunca satisfazem os anseios humanos, afinal, as relações que são 

estabelecidas normalmente são superficiais e falta o investimento no ser – na 

essência do ser humano. 

Neste mundo, então, de acordo com Freud (2010), o narcisismo seria o 

complemento libidinal do egoísmo do instinto de autoconservação, sendo, também, 

a necessidade de voltar para si mesmo e para seus próprios interesses, em uma 

competição por quem mais tem e mais faz; isso acaba sendo o sentido que norteia a 

vida em sociedade. Assim, a libido retirada do mundo externo é dirigida ao Eu. 

O narcisismo, descrito por Freud (2010), caracteriza a subjetividade formada 

pelos indivíduos na contemporaneidade, o qual contém também em si a 

característica de uma superestimação do poder de seus desejos e atos psíquicos, a 

“onipotência dos pensamentos”.  

Em relação à libido estar voltada ao Eu do ser humano, Freud (2010, p. 11) 

levanta um questionamento: Por que um tal represamento da libido no Eu tem de ser 

sentido como desprazeroso? 
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Freud (2010) explica que o ser humano tem a necessidade de amar, ou seja, 

é preciso começar a amar para não adoecer, e é inevitável adoecer, quando, “devido 

à frustração, não se pode amar” (p. 20). Somente quando o homem retirar seus 

investimentos libidinais do Eu, enviando-os novamente para fora, poder-se-á se 

curar. Ao contrário, se há a busca de si mesmo como objeto amoroso, o que 

evidencia o tipo de escolha de objeto denominado narcísico, ocorre também o 

adoecimento. 

Originalmente, o ser humano tem dois objetos sexuais: ele próprio e a mulher 

que o cria, e nisso Freud (2010) pressupõe o narcisismo primário de todo indivíduo, 

que, eventualmente pode se expressar de maneira dominante em sua escolha de 

objeto. 

Se o homem se torna o seu próprio ideal, a esse ideal do Eu dirige-se então o 

amor a si mesmo, o qual o Eu real desfrutou na infância. O narcisismo aparece 

deslocado para esse novo Eu ideal que, como o infantil, se acha de posse de toda 

preciosa perfeição. Aqui, como sempre no âmbito da libido, o indivíduo se revelou 

incapaz de renunciar à satisfação que uma vez foi desfrutada (FREUD, 2010).  

Para Freud (2010), a formação de ideal aumenta as exigências do Eu que é o 

que mais favorece a repressão; a sublimação representa a saída para cumprir a 

exigência sem ocasionar a repressão, isto é, para direcionar a libido para o mundo 

externo, o homem tem a necessidade de se engajar em atividades que a ele lhe 

sejam gratificantes. As atividades gratificantes direcionarão sua libido para a 

realização de algo que gerará satisfação, prazer e felicidade. É preciso que, nestas 

atividades, o esforço seja requerido de suas faculdades mentais e físicas, em que a 

conquista da realização seja a recompensa de todo o seu esforço. 

A sublimação reforça, então, o esforço humano de construir uma civilização, 

pois a civilização é o resultado deste fenômeno em que perpetua a condição 

humana de produzir e consumir. O consumo tem, assim, duas funções: manifestar a 

sublimação do ser humano e satisfazer seus desejos de consumo, mesmo que, em 

consequência produza o mal-estar civilizatório, devido à insatisfação de o ser 

humano nunca se sentir satisfeito com o seu consumo. Diante disso, como o ser 

humano irá lidar psiquicamente com este mal-estar? 

O nosso aparelho psíquico, ao reconhecer o que nos é penoso ou de efeito 

patogênico, irá lidar de forma a desenvolver uma dimensão defensiva frente a essas 

adversidades: o narcisismo.  
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Essa forma de comportamento que constitui a subjetividade contemporânea é 

resultado das relações sociais dentro de um contexto econômico, visto que a 

economia resulta do processo no qual as relações de subsistência e/ou de 

sobrevivência movem o cenário econômico mundial. Neste contexto, as pessoas 

mudam seus modos de vida, e as sociedades se organizam e permitem aos seus 

habitantes a subsistência à sobrevivência. 

Neste cenário, ocorre a produção de seres humanos serializados, 

normatizados e modelizados e que, segundo Silva e Alexandre (2019), seguem a 

ideologia de mercado para tornarem-se empreendedores de si próprios, mesmo 

trabalhando para a lucratividade de uma entidade, no intuito de alcançar o tão 

almejado trabalho, a ascensão social, o sucesso e a realização pessoal, em troca de 

sua liberdade: a de ser quem se é – a sua singularidade ao vestir esta identidade de 

mercado. 

Consequentemente, os sintomas do homem contemporâneo são formados 

por um conjunto de elementos que inclui o estresse, a ansiedade, a depressão, a 

drogadição e tentativas de suicídio, dentre outros.  

Esses impactos advêm do sistema econômico hegemônico em curso, e estão 

relacionados com a formação da subjetividade humana. Evidentemente, isso se 

relaciona diretamente com os fatores sociais e políticos e, principalmente, 

econômicos, isto porque é a partir da relação do homem na sociedade que se 

estabelecem os modos de vida das pessoas.  

Os modos de vida se configuram através dos indivíduos que, dentro desta 

formação subjetiva são, em sua maioria, individualistas, egoístas, machistas, 

agressivos, competitivos e violentos. Sua forma de relação origina o mal-estar 

civilizatório, em que a subjetividade é expressa pelos instintos agressivos do homem 

– Thanatos.  

Os instintos66 são uma espécie de força que incita o ser vivo a tomar uma 

ação, ou seja, o instinto inicia a necessidade da ação, sem determinar qual e com 

qual intensidade de força essa ação precisa ter para se realizar. Um exemplo é 

sentir fome e ter a ação de ir em busca de comida. Por sermos racionais, temos 

certo controle sobre estes instintos, porém, em situações de pressão, podemos não 

os controlar.  

                                                           
66 

Ver nota de rodapé n. 10. 
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Com este embasamento, pensa-se: Qual o impacto do sistema econômico 

capitalista na saúde mental? Se considerarmos a pressão que as pessoas vivenciam 

para estarem inseridas no sistema econômico de mercado, no qual precisam ser 

consumidores do descartável, o descontrole instintual se manifesta, por exemplo, na 

intolerância, desde a perda de controle em um atendimento a um(a) cliente de uma 

loja, que reclama de um serviço prestado, quanto no trânsito, com a pressa de 

chegar a algum lugar.  

São inúmeros os exemplos em que os instintos superam a sobrevivência e 

prospectam – termo da economia que cabe neste contexto, como almejar, desejar – 

ambições, status e concorrência. Estes aspectos refletem a economia capitalista 

hegemônica, que impacta psicologicamente nas pessoas quando, na busca 

incessante, agem instintivamente, o que as torna limitadas em suas escolhas.  

Se o comportamento, no entanto, fosse diferente e a atuação do indivíduo 

priorizasse o coletivo, quiçá teríamos uma sociedade mais ativa, com maior 

participação em decisões políticas para os problemas da coletividade, o que 

contribuiria para uma sociedade menos individualizada. 

O tripé sociedade, política e economia é o dispositivo formador da 

subjetividade, que caracteriza as percepções e o relacionamento das pessoas entre 

si e com o mundo. O dispositivo da economia, que produz técnicas de saber e de 

poder, impõe sobre as pessoas um conjunto de formas de relações no qual a visão 

de mundo é determinada de acordo com o gozo sem limites, com o consumo 

desenfreado, com as relações excessivamente pragmáticas e utilitárias no meio em 

que vivemos.  

Dessa forma, no pensamento de Foucault (1926-1984), em complemento aos 

estudos de Freud, a noção de subjetividade está necessariamente vinculada à 

criação de formas de vida ou de um governo das próprias condutas. Segundo 

Anastácio (2019), nas genealogias de Foucault encontra-se uma concepção de 

sujeito às relações de poder e seus processos de objetivação67 e subjetivação68. 

Para Foucault (2001 apud ANASTÁCIO, 2019), ao sujeito não se pressupõe uma 

identidade estanque que é afetada e que se modula conforme a soma das 

                                                           
67

 Objetivação é o processo por meio do qual a subjetividade é transferida para objetos exteriores à 
própria consciência, compondo a realidade exterior (MICHAELIS, 2022). 
68

 Para Foucault, subjetivação “poderia se chamar ‘técnicas de si’, isto é, os procedimentos, que, sem 
dúvida, existem em toda civilização, pressupostos ou prescritos aos indivíduos para fixar sua 
identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins, e isso graças a relações de 
domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si” (1997, p. 109). 
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experiências, mas um jogo constante entre uma desintegração externa que provê 

outra integração mediada pelas relações de poder. É um movimento de criação e 

destruição perpétuo; o sujeito é uma singularidade por ser tanto o diferenciado 

quanto o poder de diferenciação. 

Esse processo de subjetivação, todavia, só é possível nas relações humanas. 

A abordagem interacionista de Vygotsky (1896-1934) também reforça o dispositivo 

social – tendo a linguagem como meio de comunicação – e um formador da 

subjetividade humana, que também está em consonância com os conceitos de 

Freud – a pulsão69 de vida, ou seja, uma força para a preservação da vida que 

favorece a criação de movimentos, ligações e mecanismos para gerar seguranças 

sociais e psíquicas ao ser humano.  

Para uma formação subjetiva mais voltada à coletividade e não tão voltada ao 

individualismo, Foucault (2001 apud ANASTÁCIO, 2019) cita as “técnicas de si” 

(exercícios voltados a um autoconhecimento para reelaboração de uma maneira de 

agir, de ter relações com os outros e de encarar a vida), como práticas denominadas 

por Foucault para a criação da subjetividade, destacando que é preciso interpretar o 

conceito de razão governamental como um fundamento para a produção de 

técnicas, cuja lógica incorpora modelos de governo das condutas e de suas formas 

de objetivação dos sujeitos.  

Essa razão governamental relaciona-se à economia que domina os modos de 

viver das pessoas, colocando o ser humano a uma condição de vida voltada a um 

sistema que dita seu comportamento e que se apossa de seus desejos, imputando o 

que na sociedade se é desejado desejar, transformando o ser humano em um ser 

que, coletivamente, é massificado na padronização ideológica e hegemônica de 

mercado. 

O resultado de tudo isso é o homem psicológico, conforme citado por Bauman 

(2017): 

 
Em seu famoso estudo sobre narcisismo moderno, Christopher Lasch 
anuncia a substituição iminente do “Homem econômico, a personalidade 
ortodoxa típica da sociedade capitalista, pelo “homem psicológico”, produto 
supremo do individualismo burguês. O homem psicológico, personalidade 
típica nutrida e apurada pela sociedade capitalista em seu estágio 
consumista/narcisista atual, em nítido contraste com o seu predecessor, não 
(...) assombrado pela culpa, mas pela ansiedade (...) busca (...) um 
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 Ver nota de rodapé n. 13. 
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significado na vida ... (...). Viver o momento é a paixão predominante - viver 
para si mesmo, não por seus predecessores nem pela posteridade (p. 117).  

 
Essa característica narcísica do homem psicológico, que se apresenta na 

maioria das pessoas no mundo contemporâneo, também é explicada por Freud 

(2011) por meio do seu conceito do fenômeno de massa, para o qual a tendência de 

ser influenciável torna o próprio ser humano vulnerável às ideologias disseminadas 

na sociedade, mediante os meios de comunicação e o discurso daqueles que se 

encontram no controle dos dispositivos econômicos, fazendo com que o estilo de 

vida consumista seja voltado à produção e o consumo em massa, e assim, configure 

um conjunto de comportamento narcísico da população.  
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4 IMPLICAÇÕES DO CAPITALISMO NA SAÚDE MENTAL 

 

As mudanças no ambiente do trabalho, consequentes do tempo e das 

relações que os homens estabelecem com a economia, marcam a vida das pessoas, 

suas possibilidades ou limitações, que serão vivenciadas em forma de sofrimento ou 

prazer. 

Assim como Freud se refere aos instintos de vida e de morte e à relação 

destes instintos para a formação ou destruição de uma civilização, a clínica 

psicodinâmica70 do trabalho aborda os aspectos relacionados do homem com as 

organizações e como este se utiliza de seus instintos para – segundo a abordagem 

psicanalítica –, em primeira instância, transformar o sofrimento em fonte de prazer. 

A maneira pela qual o trabalho é concebido ao longo do tempo mostra a 

relação do homem com a economia, e como a própria economia é mantida e 

influencia negativamente na vida das pessoas e na sociedade, principalmente na 

contemporaneidade. 

Assim, a força de trabalho, empreendida no trabalho artesanal, passou a ser 

vendida com a passagem do feudalismo para o capitalismo. De acordo com Petta 

(2003), isso aconteceu com o início da era da industrialização, principalmente na 

Inglaterra, em meados do século 17, assinalando a passagem da manufatura à 

indústria mecânica. Para Petta (2003), isso determinou a mudança do trabalho 

manual para o trabalho automatizado, com a expansão do mercado e o avanço 

tecnológico. 

A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram outros acontecimentos que 

transformaram a indústria; na metade do século 20 o mundo capitalista se 

reorganizou para retomar o crescimento. As atividades voltadas à informática, à 

química fina, à biotecnologia e à pesquisa espacial foram criadas ou ampliadas. 

Esse período favoreceu os avanços tecnológicos que, por sua vez, facilitaram a 

comunicação, provocando novas transformações, dando início, assim, à Terceira 

Revolução Industrial, na década de 1970 (COELHO; TERRA, 2005). 

Essas transformações da relação do homem com o trabalho ilustram o 

processo do labor e do trabalho em Arendt (2007). Este processo mostra o potencial 

                                                           
70

 Segundo Figueiredo e Alevato (2013), a clínica psicodinâmica do trabalho se refere a um campo de 

estudos desenvolvidos a partir dos esforços do psiquiatra francês Christophe Dejours – em relação ao 
binômio prazer/sofrimento ante a precarização e a intensificação do trabalho. 
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criativo do homem (homo faber) em desenvolver instrumentos que, para Dejours, 

Jayet e Abdoucheli (1994), é a possibilidade de o homem transformar o seu trabalho 

em fonte de prazer, com o uso da criatividade, através da manifestação da sua 

subjetividade. A transformação do trabalho em fonte de prazer, que ocorre na 

manifestação da subjetividade, só é possível por meio da sublimação – mecanismo 

psíquico descrito por Freud. 

Quando o indivíduo não consegue se expressar, nem se utilizar de um espaço 

criativo no ambiente de trabalho, resta-lhe apenas desenvolver um trabalho 

alienado, que, ao invés de ser fonte de prazer, se torna sofrimento, devido à 

alienação do próprio trabalho. Um exemplo de trabalho alienador é o retratado no 

filme Tempos Modernos71, em que o personagem principal se encontra na condição 

de operário no modelo de produção taylorista-fordista, no qual predomina a esteira 

rolante do modelo Fordista e a utilização do cronômetro, proposto por Taylor. 

Figueiredo e Alevato (2013) ponderam sobre o trabalho e as revoluções pela 

qual a sociedade capitalista passou, desde a Primeira Revolução até a Terceira 

Revolução Industrial – na qual o que deveria tão somente contribuir para o 

desenvolvimento em sociedade, se converte, para o homem, em degradação e 

estranhamento, ao ver sua força de trabalho tornar-se mercadoria, na transformação 

do trabalho assalariado em alienação e em meio de subsistência. 

Em seu artigo Alienação do trabalho: aspectos tayloristas nos tempos 

modernos, Dias e Godinho (2020) concluem que, na contemporaneidade, o trabalho 

alienado ainda é uma realidade, principalmente no modelo de produção taylorista 

(apesar de se apresentar de forma mais sutil nesse contexto de produção). 

As consequências destas atividades antissublimatórias causam sofrimento 

psíquico, gerando as mais diversas doenças mentais, pois a relação com o trabalho, 

segundo Dejours (2017), está sempre presente, tanto na saúde mental quanto na 

gênese da doença.  

É graças ao trabalho que muitos seres humanos têm a oportunidade de 

desenvolver sua identidade e fortalecer a saúde mental. Os que são privados de 

trabalho, por causa do desemprego, são despojados do direito de dar uma 

contribuição à empresa, à sociedade e à cultura. São privados também das 

gratificações maiores do reconhecimento, do qual a maior parte dos homens e das 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis. 
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mulheres dificilmente prescindem para adquirir uma autoestima ou mesmo para 

amar a si mesmos (DEJOURS, 1996 apud RODRIGUES, 2013). 

Para Dejours (1996, 1994 apud RODRIGUES, 2013, p. 12), os esforços 

empregados para lutar contra o sofrimento, por vezes desembocam nas descobertas 

e criações úteis para a humanidade, e é nesse ponto que o sofrimento adquire um 

sentido positivo. Dessa forma, o sofrimento criativo é o resultado positivo das 

pressões sofridas pelo indivíduo no trabalho, que possibilitam elaborar soluções 

originais que favorecem ou restituem sua saúde.  

Figueiredo e Alevato (2013) clarificam que, quando o uso dessa criatividade é 

barrado, quando foram usados todos os mecanismos possíveis e as pressões 

continuaram, o sofrimento torna-se patogênico, pois leva ao desequilíbrio psíquico, à 

descompensação e, por conseguinte, à doença. Aqui, o trabalho funcionará como 

mediador da desestabilização e da fragilidade da saúde, e, nesse caso, tem-se o 

sofrimento patogênico.  

O sofrimento patogênico, para Figueiredo e Alevato (2013), culmina como 

resultado das pressões psíquicas de trabalho, principalmente nas organizações sob 

os moldes de produção tayloristas, em que há a separação entre concepção e 

execução das atividades. O ato de não refletir sobre a atividade de trabalho força o 

trabalhador a alienar-se de todo o processo de produção, obrigando sua 

permanência por longos períodos num tempo/espaço sem sentido ou sem 

compreensão do que faz, para que faz e porque faz. 

O trabalho, como uma das condições da Vita Activa, em Arendt (2017), refere-

se ao artificialismo da atividade humana, porém, ao mesmo tempo em que o homem 

transforma a natureza e sua forma de se relacionar com os ciclos naturais da vida, 

ao produzir instrumentos que aumentam a sua produção – fertilidade produtiva – ao 

exteriorizar toda a sua capacidade criativa nos processos de reificação, também 

promove a alienação do trabalho, ao exceder em suas atividades e passar a moldar 

suas vidas em função do sistema capitalista e na sua manutenção. Todo o processo 

criativo e fonte de prazer empreendido com o uso da criatividade na transformação 

do labor em trabalho se esvanece no sistema capitalista que, além de tornar o 

indivíduo um ser alienado, também o faz perder a sua identidade, que só pode ser 

constituída a partir da transformação do trabalho em fonte de prazer.  
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Com base nas contribuições de Freud (1996), Arendt (2007) e Bauman 

(2010), a economia se define por meio das relações que os seres humanos 

estabelecem entre si e na sociedade.  

Segundo estudos na obra de Freud (1996), as relações humanas e, 

consequentemente a economia, são regidas pelos seus instintos de vida 

(representado por Eros) e instintos de morte (representado por Thanatos), 

manifestados pelos seres humanos.  

Eros corresponde à sobrevivência básica, como o prazer e a reprodução 

humana, importantes para garantir a vida e a preservação da espécie, levando o 

homem a buscar saciar sua fome e sede, se congregar, formar grupos e estabelecer 

moradia, evitando a dor ou desprazer; isso leva à constituição da sociedade e sua 

organização social por meio de sentimentos como amor, cooperação e outras ações 

para o possível convívio social. Thanatos é o comportamento autodestrutivo, no qual 

o indivíduo direciona para si e para os outros o seu instinto destrutivo, expresso por 

meio da agressão e da violência, que colocam em risco a desintegração da 

sociedade.  

Considerando que os seres humanos têm suas necessidades, os mesmos 

irão se utilizar de seus instintos para buscar a segurança, e isso os move a produzir 

na sociedade o que necessitam para obter a satisfação de suas ilusões, não apenas 

de segurança, mas também de felicidade.  

Nessas ações, o ser humano, então, estabelece formas de relações em 

sociedade – com base em um sistema econômico –, e por depender deste sistema, 

passa a estar a serviço do mesmo, na ilusão de que este poderá lhe dar o que 

necessita para garantir a sua vida. Embora haja esforço para esta convivência em 

sociedade, com o objetivo de obter segurança e felicidade, os instintos de morte se 

manifestam, e o mal-estar civilizatório se instala em atos violentos e no 

acometimento de crimes. Nesta direção do debate, a polaridade – vida e morte (a 

partir da analogia freudiana) – seria a base da dinâmica do sistema econômico. 

Em Arendt (2007), a economia, como já considerada, é caracterizada pela 

divisão e especialização do trabalho, que aumenta excessivamente a produção e o 

consumo, a partir do uso de instrumentos fabricados pelo homo faber ao homo 

laborans, que transforma o labor, conferindo-lhe uma dimensão artificial em 

oposição ao natural. A ação, neste contexto, volta-se à política do consumo, com a 

necessidade de se fazer uso do espaço público para exibir os bens que passam a 
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ser adquiridos e, assim, dar-lhes existência. O ter, portanto, na esfera da ação, 

passa a ser mais valorizado do que o ser e o fazer política, tal qual o era na pólis – e 

isso pode levar ao prejuízo, senão à destruição de uma civilização. Não apenas o 

produto produzido é vendido, mas também o ser humano, que, ao vender a sua mão 

de obra, torna-se, igualmente, um objeto desse sistema econômico.  

Uma das características da economia contemporânea, segundo Bauman 

(2010), ocorre por meio do consumo excessivo e crescente de produtos que, em 

pouco tempo ou logo após serem produzidos, são descartados e substituídos por 

outros. Este comportamento assumido ou praticado pela sociedade contemporânea 

mostra certa identidade formada ideologicamente e propagada de forma massiva à 

população. O indivíduo, com esta identidade, é um ser alienado de si mesmo, o qual 

não se conhece ou nem se reconhece, e que tem sua liberdade tolhida pelo próprio 

sistema. Assim, vive de forma condenada a seguir e alcançar um modo de vida 

nunca possível de ser atingido dentro de um sistema que tende a gerar crescentes 

desigualdades e que resulta em muitos refugos humanos. 

Diante disso, questiona-se: Como essa subjetividade constituída reflete nos 

nossos modos de vida? Podemos, a partir de uma reflexão, analisar essa questão 

procurando compreender o contexto social, político e econômico, e nos 

questionarmos sobre quantos produtos compramos e possuímos e que nunca os 

usamos; ou, sobre quantos aparelhos celulares, por exemplo, já compramos e, da 

mesma forma, nos questionar em relação às outras aquisições que fazemos 

cotidianamente e a crescente necessidade de continuarmos consumindo. Outro 

questionamento seria: Para onde irão esses produtos que compramos e 

descartamos? Como exemplo, as carcaças de aparelhos eletrônicos e outros 

produtos!? 

Essas considerações são, portanto, caraterísticas econômicas da sociedade 

contemporânea. Todos os elementos envolvidos neste sistema e que influenciam o 

modo de vida das pessoas, como a ideologia capitalista que reflete na formação da 

subjetividade humana e a forma como esse processo funciona, é a principal 

contribuição de Freud, Arendt e Bauman à economia e suas influências na formação 

da subjetividade humana. É por meio desta contribuição que torna-se possível 

compreender o comportamento das pessoas na sociedade, bem como mostrar que 

precisamos de uma nova economia – promotora de saúde mental –, uma vez que as 

dimensões economicistas atuais interferem sobremaneira na vida das pessoas, 
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tirando-lhes sua liberdade, levando-as ao adoecimento físico e mental, e 

possibilitando a destruição do Planeta. 

Neste sistema, como já mencionado, exige-se o constante aperfeiçoamento 

do trabalhador que, além de torná-lo cada vez mais competitivo consigo e com os 

outros, também o torna crescentemente dependente deste sistema. Paralelamente, 

a dependência toma uma dimensão cada vez maior devido às possibilidades e 

comodidades de se fazer empréstimos e empreendimentos, até mesmo em longo 

prazo, com o objetivo de tentar tornar o modo de vida mais confortável com a 

aquisição de bens e serviços (imóveis, veículos, plano de saúde); é a economia do 

débito e do crédito! 

Em contrapartida, porém, a liberdade do indivíduo de mudar seu modo de 

vida, moldado no então sistema neoliberal, lhe tira a liberdade. Afinal, tudo tem um 

preço, e o preço para estar neste sistema neoliberal é o esforço em alcançar, cada 

vez mais, o conforto e a segurança, e isto limita as pessoas em suas ações, 

tornando-as reféns de seus desejos de consumo. 

De outra forma, também, manter os desejos do conforto e da segurança por 

meio do trabalho, além de tirar a liberdade, traz as consequências do sofrimento 

psíquico e físico: o cansaço, as doenças crônicas e os transtornos mentais, que 

conduzem esse indivíduo à sua própria armadilha – à dependência do Estado para o 

tratamento da sua saúde e, com isso, à necessidade de se manter neste sistema 

para poder acessar o tratamento. Este cenário gera um ciclo vicioso, pois a procura 

de maior segurança (acesso ao conforto) leva o indivíduo a constantes buscas para 

preencher essa sensação de segurança. 

Neste cenário, a agressividade e a violência se manifestam de várias formas: 

desde a violência doméstica, agressões físicas em vias públicas em decorrência de 

violências praticadas pelos próprios homens entre si, como também o assédio moral, 

que se caracteriza pela comunicação violenta – o desrespeito, a injúria e a calúnia. 

Estas são todas demonstrações de intolerância que escondem a insatisfação de 

algo que oprime, que leva o indivíduo ao seu limite e que dificultada o seu 

autocontrole no relacionamento social, familiar e profissional. 

Para Freud (1996), os homens se relacionam entre si, formando grupos, e o 

uso da sublimação faz com que aspectos da sociedade sejam desenvolvidos, como 

a cultura, a ciência, a arte e outros, e assim, sublimando, o ser humano vivencia a 

liberdade.  
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Freud (1996) também aponta para outra questão, a da igualdade, ou seja, a 

partir da abolição da propriedade privada, a hostilidade poderia desaparecer entre os 

homens. Uma sociedade menos hostil em seus atos proporcionaria melhores 

condições de vida às pessoas, visto que a subjetividade narcísica poderia dar lugar 

a uma constituição subjetiva, voltada ao bem-estar da coletividade. 

Arendt (2007) também faz referência à necessidade de o ser humano 

conviver em sociedade – quando se refere ao trabalho como uma das condições 

humanas e que só é possível com a participação de outros seres humanos, assim 

como a ação que, embora não necessite de nada além do discurso, também só é 

possível com a agregação humana. 

Da mesma forma, Bauman (2005) se refere à necessidade de se formar uma 

identicidade singular a partir das relações sociais e que, na singularidade de cada 

ser, surge a pluralidade. As relações humanas formam a subjetividade, e, para que 

esta não seja padronizada pelas ideologias capitalistas, o respeito às diferenças 

deve ser considerado. 

As atividades, conforme esclarece Lima (2020), envolvem e se desenvolvem 

em agenciamentos heterogêneos72 compostos de gentes, corpos, formas de vida, 

mundos, relações, linguagens e sentidos, engendrados pelos próprios 

agenciamentos que constituem. Assim, a depender das montagens e arranjos no 

interior dos quais as atividades se desenrolam, elas podem produzir saúde e laços 

sociais, além de adoecimento, sofrimento, isolamento e desenraizamento. 

Lima (2020), ao citar Arendt em sua obra Política e Liberdade (2014), destaca 

que a ideia de que o homem, ao produzir, produz a si mesmo, é uma formulação de 

significativa radicalidade e coerência, com a qual toda a era moderna veio a 

concordar. 
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 Gilles Deleuze e Félix Guattari elaboraram o conceito de agenciamento, para pensar a junção de 
elementos heterogêneos que, num momento dado, entram em relação, em ressonância. "É uma 
multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos e que estabelece ligações, relações entre 
eles [...]. Assim, a única unidade do agenciamento é o co-funcionamento: é a simbiose, uma simpatia" 
(2002, p. 83). 
Em um agenciamento, nos diz Deleuze (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 84): [...] há como que duas 
faces ou, ao menos, duas cabeças. Estados de coisas, estados de corpos (os corpos se penetram, se 
misturam, se transmite afetos); mas também enunciados, regimes de enunciados: os signos se 
organizam de uma nova maneira, novas formulações aparecem, um novo estilo para novos gestos. 
Um agenciamento é uma multiplicidade de dimensões, de linhas de direções. A multiplicidade se 
conecta de maneira simbiótica, o que pressupõe uma transformação quanto à mudança de natureza. 
Ou seja, quando dois ou mais elementos se conectam, eles não apenas se complementam, eles 
constituem um novo elemento, com uma nova forma e uma nova intensidade, prontos a se 
modificarem novamente (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 33). 
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A condição de estar vivo e pertencer a vita activa faz com que a vida emerja 

das redes de relações que compõem a Terra, e com isso o ser humano existirá 

como um ser singular em meio à pluralidade humana, associada também a uma 

capacidade humana: a capacidade de responder às necessidades vitais, de fabricar 

um mundo comum como lar na terra, e de agir entre os outros como ser político – 

seria o início para novas formas de relações humanas (LIMA, 2020). 

Diferentemente dos produtos a serem consumidos e dos objetos que 

compõem o mundo comum, os “produtos” da ação e do discurso constituem a 

tessitura das relações humanas e instauram o espaço público. Sua efetivação 

depende integralmente da existência e presença dos outros e, portanto, mais uma 

vez, da pluralidade humana. 

Com o acúmulo de riqueza e a vida voltada ao excesso de produção e 

consumo, não apenas o mundo seria sacrificado, mas os seres humanos, que, 

segundo Lima (2020), passam então a experimentar a futilidade de uma vida que 

não se realiza em coisa alguma que seja permanente e tornam-se seres 

inteiramente privados da presença dos outros, da realidade que advém de 

compartilhar um mundo, de realizar algo duradouro. Tem-se aí o apagamento do 

espaço público e da esfera política que, para Lima (2020), citando Arendt (2017), diz 

respeito, sobretudo, ao desinvestimento no mundo comum. 

Quando, a este processo, soma-se a destruição das formas de expressão da 

criatividade humana e a possibilidade de acrescentar algo de si mesmo ao mundo, o 

desenraizamento se instaura e torna o isolamento inteiramente insuportável. O ser 

isolado perde seu lugar no terreno político e já não é reconhecido pelo seu fazer, de 

modo que desaparece a relação com o mundo e com os outros, e só sobrevive o 

esforço por se manter vivo (ARENDT, 2012). 

Assim, as formas de vida, quaisquer que sejam, são plenas de virtualidade e 

não podem ser reduzidas apenas ao fator biológico, pois, por meio do exercício e da 

experimentação de formas de fazer e agir, tem o ser humano o enfrentamento dos 

problemas de saúde – adoecimento e sofrimentos de todo o tipo. Afinal, a vida do 

corpo não pode ser dissociada dos fazeres e agires de seus valores sociais e das 

relações estabelecidas.  

Em síntese, não há corpo humano que exista sem mundo, sem linguagem, 

sem relações; por outro lado, não há vida humana sem corpo, sangue, músculo e 

vísceras. Trata-se, sobretudo, de uma montagem, um agenciamento entre 
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componentes heterogêneos que abre o campo do possível, imprevisível e repleto de 

virtualidades. As formas de vida são realidades sociais, culturais e corpóreas. O 

corpo humano é uma realidade que se constrói juntamente com a experiência, como 

um ambiente articulado a outros ambientes, formando ecologias (FAVRE, 2004).  

A partir de uma visão holística do ser humano – que o considera na sua 

totalidade, compreendendo que além de corpos, somos seres emocionais, 

espirituais e temos nossas necessidades, e procuramos satisfazê-las –, é possível 

estabelecer uma relação de compreensão do homem e do mundo se a sociedade 

considerar as necessidades do bem-estar coletivo. Nesta visão holística de homem, 

é possível, de forma sublimatória, constituir e conviver em uma sociedade 

autossustentável, com respeito a todas as formas de vida e, inclusive, ao planeta 

que abriga em si a diversidade – formando, assim, uma nova Vita Activa. 

A análise da tríade tabu, política e subjetividade começa com a compreensão 

do que realmente é um tabu. Freud (2012), na sua obra Totem e Tabu, analisa as 

civilizações primevas, como a australiana primitiva, que, no lugar das instituições 

sociais e religiosas, encontrava-se no sistema do totemismo, o qual explica que a 

relação com o totem73 era o fundamento de todas as obrigações sociais para esta 

comunidade. 

Os irmãos que primeiro promoveram a refeição totêmica, depois que 

eliminaram o pai, satisfizeram seu ódio e concretizaram o desejo de identificação 

com o mesmo (pai). Os impulsos afetuosos, até então subjugados, tinham de impor-

se, e isso ocorreu em forma de arrependimento; surgiu uma consciência de culpa, 

que equivale ao arrependimento, no sentido em comum: o pai fora eliminado e não 

havia como remediar isso. Já a proibição do incesto surgiu devido à necessidade de 

viverem juntos, pois naquela visão tribal a necessidade sexual não unia os homens, 

mas os dividia. Então, a proibição do incesto, que reprimia os instintos do homem, 

por outro lado permitia a sua coabitação e a formação de uma sociedade organizada 

(FREUD, 2012).  

Assim, Freud (2012) considera que as mais antigas e importantes proibições 

do tabu são as duas leis fundamentais do totemismo: não liquidar o animal totêmico 
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 Totem, segundo Hirata (2011), “são esculturas feitas por índios, utilizando figuras de animais, 
objetos e até pessoas”. Os totens registram a história de um grupo, considerados um símbolo de 
identidade; para outros, são objetos de culto em cerimônias religiosas e sociais.  
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e evitar relações sexuais com os indivíduos do mesmo totem que são do sexo 

oposto. 

Segundo a análise de Freud (2012), as proibições relacionadas ao tabu, em 

sua maioria, dizem respeito à capacidade de fruição, à liberdade de movimento e 

comunicação. Indicam certas abstinências e renúncias, em alguns casos, e em 

outros, são de teor incompreensível, contemplam detalhes sem valor e parecem de 

natureza inteiramente cerimonial.  

Em resumo, o tabu, para Freud (2012, p. 21):  

 
É uma proibição antiquíssima, imposta do exterior (por uma autoridade) e 
voltada contra os mais fortes desejos do ser humano. A vontade de 
transgredi-lo continua a existir no inconsciente; aqueles que obedecem ao 
tabu têm uma postura ambivalente quanto ao alvo do tabu. A força mágica a 
ele atribuída remonta à capacidade de induzir em tentação. Ela age como 
um contágio, porque o exemplo é contagioso, e porque o desejo proibido 
desloca-se para outra coisa no inconsciente. Expiar a violação do tabu com 
uma renúncia mostra que, na base da obediência ao tabu se acha uma 
renúncia. 

 
A ambivalência, característica dos seres humanos, pode ser o resultado da 

repressão dos instintos: o desejo de se satisfazer e a proibição de fazer tudo o que 

se deseja. Essa dinâmica ambivalente resulta no caso típico de ambivalência 

emocional, na qual há conflito entre o prazer e o desprazer. 

Segundo a função do totem e tabu para a convivência comum entre os 

membros de uma sociedade, podemos pensar que, em certo ponto sua existência 

atribui uma organização fundamental para se manter uma sociedade. Por outro lado, 

uma sociedade regida apenas pelo totem e tabu, sem o exercício da política, é 

apenas manter uma sociedade “selvagem”, sem o conhecimento e nem o progresso 

desta sociedade.  

Quando algo é considerado tabu, sem considerar suas razões para assim o 

ser, temos uma sociedade rígida e inflexível, com ausência da democracia. 

A política, portanto, torna-se um dos pilares, senão o mais importante pilar no 

progresso de qualquer sociedade. Uma subjetividade constituída sob os princípios 

econômicos, principalmente no sistema neoliberal, que exerce significativa influência 

na padronização da subjetividade para a manutenção deste mesmo sistema, ignora 

a valorização do pensamento crítico, do questionamento e do conhecimento, 

tornando, então, a própria política um tabu. 
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A democracia envolve a participação da sociedade nos assuntos relacionados 

ao bem comum da população; um governo deixa de ser democrático quando as 

suas decisões são impostas e a absoluta obediência é exigida.  

Em uma sociedade formada por diferentes pessoas, concordar com tudo vai 

além do que um governo tirânico pratica ao determinar seus atos políticos; é 

desconsiderar a subjetividade humana, sabendo que é por meio do conjunto das 

diferenças formas – a pluralidade – que o conhecimento surge e a política acontece. 

Em uma sociedade na qual a população não exerce a prática da política, 

mesmo sendo uma sociedade dita democrática, tem-se apenas o lamento presente 

no discurso em relação aos governantes e uma postura passiva, que se manifesta 

em um comportamento de aceitação e submissão às condições políticas, sociais e 

ambientais. 

Neste tipo de sociedade, a política deixa de ter um sentido, e em seu lugar 

surge um deserto, um lugar infértil para as mudanças e a política, que passa a ser o 

tabu, é mantida afastada da população que mais precisa dela para reivindicar seus 

direitos e exercer sua cidadania. 

Para exercer a política, é preciso encará-la como uma necessidade e não 

como um tabu; é preciso pensar na coletividade, ter tolerância para saber ouvir, ter 

empatia para saber falar e transformar o discurso em um campo fértil de 

contribuições sociais, nos moldes de uma subjetividade política, para que esses fins 

sejam alcançáveis. 

Se na época dos tempos antigos havia um espaço para o exercício político – 

pólis –, hoje temos os espaços das instituições educacionais, as quais podem 

contribuir para a formação de uma outra subjetividade, na qual os seres humanos 

não sejam voltados apenas para si mesmos, promovendo o individualismo, mas, 

sim, a coletividade. 

E se a política ainda tem um sentido, este seria, então, conforme Arendt 

(2013), em A Promessa da Política, a LIBERDADE, condição necessária da 

pluralidade, ou seja, da humanidade. 

Arendt (2013) nos alerta que a liberdade só é possível por meio da ação. A 

ação é o exercício da política; portanto, o ser humano, ao adotar uma postura 

política, além de pensar no bem-estar coletivo, poderá desenvolver seu raciocínio 

argumentativo, dialógico, reflexivo, necessário para manter uma convivência 

saudável em sociedade. 
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Dessa forma, a ação é a política, sendo uma atividade afetada e presente na 

pluralidade, que efetivamente nos aproxima da liberdade. Sendo assim, para Arendt 

(2013), política e liberdade são idênticas, e é também um modo de vida que 

caracteriza um modo de subjetivação. A liberdade, então, só seria possível no 

contexto da ação política, sendo outra forma de busca da liberdade, contrária à 

própria liberdade. Esta postura política se forma por meio do conhecimento. Sem 

conhecimento, os modos de subjetivação são moldados pela subjugação: daqueles 

que têm o conhecimento e o utilizam, impondo ao outro ideologias que os fazem 

acreditar ou ter a fé de que suas escolhas lhes são próprias, quando o que acontece 

é justamente diferente disso. 

 

4.1 A BIOPOLÍTICA DA SAÚDE MENTAL NA CONTEMPORANEIDADE 
 

A biopolítica é entendida como o poder sobre a vida, que surgiu com a 

mudança na forma de governar no viés do liberalismo, no século 18, com o objetivo 

de dominar a vida, organizando-a através das instituições, incluindo formas de vigiar 

e controlar, para que tudo e todos estivessem organizados segundo o sistema 

capitalista.  

Não se trata mais de pensar uma deliberação que visa à morte, como na 

época dos Soberanos, os quais decidiam quem deveria viver e quem deveria morrer, 

mas, sim, formas para se ter o controle das pessoas; e esse controle é exercido pela 

própria economia. 

Assim, o termo biopolítica aparece na obra de Foucault, intitulada História da 

Sexualidade I: a vontade de saber (1988, p. 132), na qual o autor afirma que: 

 
[...] por volta da metade do século XVIII centrou-se no corpo-espécie, no 
corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos 
processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o 
nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições 
que podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda 
uma série de intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da 
população. As disciplinas do corpo e as regulações da população 
constituem os dois polos em tomo dos quais se desenvolveu a organização 
do poder sobre a vida. 

 
A biopolítica, então, é um procedimento de poder onde à população são 

impostas normas para exercer o seu controle. As normas são dirigidas ao corpo, 

alvo do adestramento, realizado por diversas instituições que as pessoas se 
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deparam ao longo da vida, tais como a escola, o hospital e a própria fábrica, como 

meios de normalizar a sociedade. 

Surge, neste interesse direcionado aos corpos, a preocupação com a 

mortalidade e a natalidade, permitindo políticas voltadas para o público, os quais 

passam a conduzir a vida da população.  

Dessa forma, a biopolítica é exatamente o conjunto de mecanismos e 

procedimentos tecnológicos (saber-poder) que tem como intuito manter e ampliar 

uma relação de dominação sobre a população. Articula-se intimamente com a 

história das transformações políticas e econômicas, e passa, lentamente, a fazer 

parte intrínseca de todas as relações sociais. E como a economia controla a vida, a 

biopolítica está a serviço desta, com a finalidade de alcançar o máximo de lucro com 

o mínimo de esforço, o máximo de governo com o mínimo de Estado, o máximo de 

controle com o mínimo de dispêndio. 

Segundo Silva (2021), estamos imersos em uma época marcada pelo controle 

das pessoas, que vai desde câmeras nas ruas, vigilância no elevador, no transporte 

público, nos bancos, nos comércios. Esses cuidados poderiam estar relacionados à 

proteção e segurança do ser humano, porém, no sistema capitalista, a segurança e 

a proteção voltam-se aos bens.  

O controle exercido na população tem como objetivo cuidar e manter o 

sistema capitalista. A vida humana, de acordo com Silva, não importa para este 

sistema, ela é descartada.  

 
Na lógica neoliberal o que se protege são bens. São processos de 
produção, são relações comerciais, são produtos. Nessa racionalidade, os 
corpos importam tanto quanto favoreçam o capitalismo e sua estrutura de 
assolamento das vidas em favor da produção (2021, p. 246). 

 
A formação do ser humano, dentro deste contexto, é o ser formatado para 

servir aos interesses do sistema capitalista e se, por ventura alguém não atinge esta 

expectativa, não serve para estar neste sistema. 

 
Se, de algum modo, qualquer vida se opor, como obstáculo, ou encontrar-se 
em “enquete” para saber quem vale mais, para subsistir em tal 
racionalidade, em tal processo, logo a vida é descartada em favor da 
manutenção do mercado. 
Para o neoliberalismo, a pergunta pela vida, em detrimento de sua lógica é 
uma falsa questão, que não deveria nem ser colocada. Prova disso, milhões 
de crianças ao abandono, miseráveis nas ruas, fome, e, por último a 
pandemia do COVID-19 escancarou essa realidade. Na medida em que a 
lógica neoliberal atua, o mercado, os processos de financeirização da 
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economia e tudo o que valha sempre têm prevalência ou ocupam a mídia na 
defesa dessa prevalência (SILVA, 2021, p. 246). 

 
Pessin (2019) citou em seus estudos a música Another Brinck in the Wall74,  

da banda inglesa Pink Floyd, na qual a banda faz uma crítica à falta de senso crítico 

nas escolas, a partir de uma ideologia que não permite pensar. Junto à música, foi 

lançado também um clipe, que mostra uma sala de aula com moldes repressivos 

padronizadores, que danificam a identidade do próprio estudante (PESSIN, 2019). 

O exemplo da música mostra como as pessoas, sem perceberem, são 

controladas, e como continuam sendo submetidas ao controle das mais diversas 

formas, reduzindo a potencialidade da formação e constituição da subjetividade.    

 Na saúde mental, a biopolítica se apropria dos saberes do campo da 

psiquiatria e da psicologia para também, ao se apropriar destes conhecimentos, 

utilizá-los para classificar o normal do patológico e procurar normatizar ou 

homogeneizar a população no seu modo de ser, para que obedientes, e dentro das 

normas do que o capitalismo espera destas pessoas, elas possam servi-lo com a 

falsa ideia de que em troca terão a garantia da educação de qualidade, assistência à 

saúde, segurança e demais “direitos” assegurados. 

Assim, a questão histórica da classificação em saúde mental, na medida em 

que sua história do pensamento fornece um instrumental conceitual e metodológico 

original para as análises críticas nesse campo, a biopolítica da saúde75 a utiliza não 

com o olhar voltado à Saúde Mental, mas segundo os objetivos do sistema 

capitalista. 

 
O DSM foi publicado em 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria e 
passou por sucessivas revisões, sendo a mais importante a do DSM-IV, 
publicada em 1994, seguida pelo DSM-V do ano de 2013. Outra 
classificação relevante em termos de sucesso em saúde pública é a Seção 
de Desordens Mentais da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID – International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems/ICD) 
(PORTOCARRERO, 2016). 
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 A música foi lançada em 1979, tendo sido composta pelo baixista e vocalista Roger Waters. 
Segundo Pessin (2019), mesmo após 40 anos do seu lançamento, no Brasil, a educação vem sendo 
atacada nos moldes que Waters retratou na letra da música. O mesmo pode ser acessado em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U. 
75

 O termo biopolítica da saúde se refere, neste estudo, à apropriação do conhecimento no campo da 
saúde mental para o controle das pessoas, classificando-as, de acordo com o sistema capitalista, o 
que é normal e o que se espera dos seres humanos e do que é patológico – os que não estão 
normatizados para servir a este sistema econômico. 
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Portocarrero (2016) cita, em seus estudos, de forma cronológica, a 

atualização dos manuais – DSM e CID76 – relacionados à classificação dos 

transtornos mentais. A cada atualização, novas síndromes e transtornos mentais são 

inseridos nos manuais. Como exemplo, a síndrome de Burnout. 

 
A síndrome de Burnout está incluída na 11ª Revisão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-11) como um fenômeno ocupacional. Não é 
classificada como uma condição de saúde. É descrita no capítulo “Fatores 
que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde”, 
que inclui razões pelas quais as pessoas entram em contato com serviços 
de saúde, mas que não são classificadas como doenças ou condições de 
saúde (OPAS, 2019). 

 
Sendo assim, dentro do conceito de biopolítica da saúde mental no sistema 

capitalista, este se refere ao ato de incitar as pessoas à realização constante de 

suas potencialidades intelectuais, emocionais e laborais.  

Dentre os males que atingem a saúde mental, a depressão é o que mais 

afeta, de certa forma, a subjetividade humana, e que está presente nos diversos 

meios sociais. Este mal, segundo Corbanezi (2021), é fundamentalmente 

antinormativa, ao passo que pode ser vista como a expressão do corpo 

indisciplinado, incapacitado, desnergizado e lento.   

A biopolítica da saúde mental, contudo, na atualidade, se depara com 

conceitos previstos por Freud em relação à subjetividade humana, pois esta se 

amplia nos diferentes meios e mediante as experiências. Sendo assim, o olhar sobre 

o capital humano como exploratório acarreta a formação negativa do ser humano, o 

qual passa a desenvolver sérios problemas físicos e principalmente mentais, como a 

já citada depressão – que pode acarretar consequências trágicas, inclusive o 

suicídio. 

Frente aos efeitos do neoliberalismo nos sujeitos e, de forma específica, na 

saúde mental, pensa-se o papel dos profissionais da psicologia, que, segundo 

Walkerdine (2003) e Parker (2007) (apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017), vislumbram “a 

produção de um sujeito autônomo, auto liberal e flexível, ou seja, bem adaptado às 

condições de atomização individualista, competição e instabilidade do 

neoliberalismo”.   

 
Além de engendrar a subjetividade exigida pelo neoliberalismo, os 
psicólogos contribuem para a manutenção e desenvolvimento do 
capitalismo neoliberal por meio de tarefas cotidianas como aquelas que 
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 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. 
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permitem padronizar e economizar recursos humanos, que por sua vez 
estão de acordo com os planos de austeridade neoliberal (FERRARO, 2016 
apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017). 

 
Cabe destacar que, segundo Sugarman (2015 apud PAVÓN-CUÉLLAR, 

2017), essas observações são necessárias para que os profissionais de psicologia 

reflitam sobre a postura ética e a responsabilidade social que possuem em relação 

às realidades que perpassam. 

Reproduzir a ideologia neoliberal na prática profissional de atenção à saúde 

mental é reforçar a constituição de uma subjetividade voltada às demandas da 

economia. Nesta prática, a psicologia torna-se uma psicologia do controle, na qual 

as demandas do consultório são para “consertar” os indivíduos que ainda não 

estariam dentro das “normas e regras” do sistema neoliberal. Afinal, dentro deste 

sistema, somos todos conduzidos a seguir ou obedecer às leis, regras, normas, 

ritos, mitos e outros, ou seja, somos uma sociedade que tem de cumprir ou 

obedecer às hierarquias, ordens, horários e outras organizações estabelecidas em 

outros contextos. 

Essa prática, que a princípio pode soar horrível, não é incomum. Um exemplo 

é a pessoa que procura um profissional da área da saúde (psicólogo) e traz como 

demanda a dificuldade do filho de se comportar em casa e na escola, apresentando 

dificuldades no desempenho acadêmico, precisando de tratamento para ser como os 

demais. Atender a esta demanda, no caso, não é um problema, mas passa a ser 

quando a avaliação do profissional desconsidera a potencialidade de cada ser.  

Neste exemplo, a dificuldade do comportamento é realmente uma questão 

emocional ou cognitiva da criança? Ou sinaliza uma necessidade de ajustes na 

dinâmica familiar, como a falta de atenção e afetividade dos pais, por trabalharem 

demais ou estarem ocupados com o mundo virtual (redes sociais), com as mídias 

interativas, dispendendo pouco tempo, necessário para a convivência e educação de 

seus filhos?  

Na escola, é a criança que está com dificuldades? Ou é a instituição 

educacional, que se utiliza de metodologias de ensino para treinar seus alunos a 

passarem no vestibular, desconsiderando as potencialidades e a criatividade dos 

alunos, com aulas engessadas que valorizam apenas o conteúdo, deixando de lado 

a manifestação da criatividade e o desenvolvimento de análise crítica das crianças?    
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Além das dificuldades descritas pelos familiares e pela escola em relação ao 

comportamento da criança, é necessário considerar o que ela apresenta como 

qualidades, e também o que ela pensa e sente. Torna-se importante que a mesma 

seja ouvida e compreendida, para que realmente possa ser ajudada e não “dopada”, 

nos casos em que o tratamento psicológico de “controle” não dá conta e o 

encaminhamento é para o médico, normalmente psiquiatra, para reforçar o 

“conserto” da criança, com intervenções medicamentosas. 

Esse controle é muito bem ilustrado no texto Se os tubarões fossem 

homens77, de Bertolt Brecht (1898-1956). Nesse texto, o autor, de forma poética, 

conta uma história com certa pitada de ironia e irreverência sobre a sociedade atual, 

na qual os peixinhos são representantes da maioria das pessoas na sociedade 

contemporânea, e os tubarões são os que dominam estas pessoas, retratando as 

formas de controle social e os objetivos por trás de cada ação desses tubarões. 

Nesse conto, os peixinhos são levados a acreditar que, se fizerem conforme os 

tubarões esperam deles, além de estarem “seguros”, serão felizes, o que promoverá 

a sua saúde mental. 

Assim como neste conto de Bertolt Brecht, as pessoas também são moldadas 

de forma similar, tendo a sua constituição subjetiva formatada pelo sistema 

neoliberalista, tendo que se encaixar nas características de uma subjetividade 

obediente. 

Para compreender como as pessoas são controladas dentro do sistema 

capitalista, é necessário o entendimento desse sistema. Esse sistema, regido por 

uma determinada classe capitalista, dono dos meios de produção (terras, fábricas, 

águas e outros), domina por meio da economia – venda de mercadorias, como bens 

de consumo, ferramentas e outros meios produtivos, trabalho e serviços, poupança 

e seguros, dívidas e ações e outros produtos financeiros – a vida das pessoas. 

Existe mediante a exploração dos bens naturais e do conhecimento humano, que se 

volta para criar, produzir e aumentar a produção do que excede as necessidades 

humanas, por meio do uso de técnicas e tecnologias que a cada momento são 

inovadas. 

Essa produção, no contexto capitalista, segundo Pavón-Cuéllar (2017), 

funciona por meio do processo mercantil de compra, venda e acumulação, com a 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fziZE352V20. 
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geração do lucro: o processo constitutivo do mercado. Quanto mais livre esse 

processo, mais livre o mercado e mais livre o capital para operar, expandir e 

acumular. Consequentemente, o capitalismo aspira uma liberalização dos mercados, 

que permite seu livre desenvolvimento. 

Este modelo, por sua vez, interfere diretamente na formação do sujeito e na 

sua subjetividade, e isto não é privilégio da sociedade atual. As relações capitalistas 

que afetam o sujeito já estão na história humana e permanecem, conforme explica 

Marchesan: 

  
Ao longo da sua história, esse modelo passou pelas fases comercial, 
industrial, financeira e, recentemente, alguns autores o denominam de 
informacional. Historicamente, independente da fase, assim caracteriza-se: 
propriedade privada; tem como fim a obtenção do lucro; prevalência da 
acumulação; exploração das pessoas entre si e destas sobre a natureza; a 
formação de uma pirâmide de estratificação ou divisão social (base larga, 
formada pela maioria da população desprovida dos bens materiais e 
culturais – proletários ou trabalhadores, e fina ponta, composta por uma 
minoria (elite) dona dos meios de produção), dentre outras (2020, p. 48). 

 
Cabe mencionar que, no sistema capitalista atual, os sujeitos procedem 

psicologicamente de acordo com a ilusão liberal. Eles se trancam em suas 

individualidades, tornam-se egoístas e se relacionam com os outros com base em 

seus próprios interesses. 

Tanto os antigos liberais quanto os neoliberais atuais compartilham uma 

aspiração respeitável de liberdade; liberdade da mercadoria e pela circulação de 

mercadorias, pelo processo mercantil de compra e venda, pela concorrência e pelo 

comércio para empresas, para dinheiro, para investimentos e especulações 

financeiras, deixando de lado a liberdade do ser humano em preferência a esse 

sistema econômico (PAVÓN-CUÉLLAR, 2017). 

Neste mundo, o ser humano, segundo Guinsberg (1994 apud PAVÓN-

CUÉLLAR, 2017), é o normopata neoliberal78, o qual constitui-se quando o 

neoliberalismo acentua as exigências do sistema capitalista: mais desempenho, 

mais competição, mais individualidade e menos solidariedade e cooperação. O 

resultado é um sujeito normal por ser “eficiente” e “competente”, mas doente por 
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 Compreendido no contexto como “sujeito normal” por ser “eficiente” e “competente”, mas doente 
por causa de seu egoísmo, seu narcisismo, seu consumismo alienante, seus “níveis significativos de 
angústia” e sua “insatisfação geral” com os “vazios e superficialidades que hoje são apresentados 
como valiosos e necessários” (PAVÓN-CUÉLLAR, 2017). “Normopatia” é um termo usado por 
psicopatologistas (MCDOUGALL, 1992 apud SARAIVA et al., 2010) para designar certas 
personalidades que caracterizam por sua extrema “normalidade”, no sentido de conformismo com as 
normas de comportamento social e profissional. 
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causa de seu egoísmo, seu narcisismo, seu consumismo alienante, seus “níveis 

significativos de angústia” e sua “insatisfação geral” com os “vazios e 

superficialidades que hoje são apresentados como valiosos e necessários” (PAVÓN-

CUÉLLAR, 2017).  

Coincidindo em vários pontos com Guinsberg, Dejours (1998 apud PAVÓN-

CUÉLLAR, 2017) descreve o normopata neoliberal como um sujeito ansioso, até 

amedrontado, bem como egoísta e egocêntrico, isolado e desconectado, no qual 

qualquer sentimento se perde de comunidade, solidariedade e responsabilidade.  

A princípio, o elemento instável e precário do neoliberalismo, bem como seu 

correlato na onipotência neoliberal devastadora do capital e do mercado, provoca 

subjetivamente sentimentos de ansiedade, medo, angústia, inquietação, estresse, 

depressão, desânimo, frustração, impotência, fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, 

insegurança e até mesmo um “sentimento de culpa” por não ajudar os outros ou 

fazer qualquer outra coisa a respeito (DEJOURS, 1998, p. 143-147 apud PAVÓN-

CUÉLLAR, 2017). O resultado, segundo Pavón-Cuéllar (2017), é o normopata 

neoliberal, dessensibilizado e recolhido em sua própria individualidade: um indivíduo 

que tem medo de discordar, que abafa sua compaixão e também sua indignação, e 

que coloca seu próprio interesse antes do dos outros. 

Enquanto Dejours (1998 apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017) explica o perfil 

psicológico do sujeito neoliberal por uma certa manipulação política dos efeitos do 

neoliberalismo, Byung-Chul Han79 (2014 apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017) vai além, 

falando de uma forma de governo pela qual a alma seria dominada politicamente e 

não apenas o corpo dos indivíduos.  
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 Filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han nasceu em Seul, em 1959. Estudou metalurgia na Coreia e 
se mudou para a Alemanha nos anos 80, para estudar filosofia na Universidade de Freiburg; em 
seguida, Literatura Alemã e Teologia, na Universidade de Munique. Em 1994, fez o Doutorado em 
Freiburg, com uma tese sobre Martin Heidegger. Atualmente, é professor de Filosofia e Estudos 
Culturais na Universidade de Berlim. Em 2000, entrou para o Departamento de Filosofia da 
Universidade de Basel. Em 2010, tornou-se docente da HfG Karlsruhe, onde as suas áreas de 
interesse foram a filosofia dos séculos 18, 19 e 20, ética, filosofia social, fenomenologia, teoria 
cultural, estética, religião, teoria dos médias e filosofia intercultural. A partir de 2012, passou a 
lecionar filosofia e estudos culturais na Universität der Künste, Berlin (UdK), onde dirige o 
recentemente criado Programa de Estudos Gerais Studium Generale. Han é autor de diversas obras, 
sendo que as mais recentes são tratadas sobre aquilo a que ele chama de "sociedade do cansaço" e 
a "sociedade da transparência". O trabalho mais recente de Byung-Chul Han foca-se na transparência 
como uma norma cultural criada por forças do mercado neoliberal, que ele compreende como sendo 
a motivação insaciável em direção à revelação voluntária, que rasa o pornográfico. De acordo com 
Byung-Chul Han, os ditames da transparência obrigam a um sistema totalitário de abertura que 
sacrifica outros valores sociais como a vergonha, o segredo e a confiança (FNAC, 2021). 
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Essa forma de governo, que Han chama de "psicopolítica", seria distinta do 

neoliberalismo e o distinguiria do regime capitalista anterior. A transição do 

capitalismo disciplinar para o neoliberal seria também uma transição da biopolítica 

descrita por Foucault para a psicopolítica empregada por Han para designar um 

poder que nos programaria e nos controlaria psicologicamente. Nessa psicopolítica, 

em vez de "restrições externas limitadas" pelas quais se teria de "fazer o que deve 

ser feito", haveria demandas internas "ilimitadas" em termos de "desempenho" e 

"otimização", voltadas para "ser capaz de fazer" (HAN, 2014, p. 11-12 apud PAVÓN-

CUÉLLAR, 2017). 

Em última análise, como o próprio Han reconhece, o projeto do indivíduo 

neoliberal é vender-se: vender-se pelo melhor preço e pelo maior lance. Seu esforço 

está focado em se anunciar. Seu destino, como bem mostrou Wendy Brown (2015 

apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017), é ser um vendedor, um comerciante, um sujeito do 

mercado, mas também um objeto, aquilo que se vende, uma mercadoria como 

qualquer outra. Essa mercadoria é o que o indivíduo está sendo a cada momento, 

sem ser, porque ainda está vivo, mas sem deixar de ser, porque sua vida é 

constantemente sugada pelo que Marx (2008) descreveu como o “vampiro do 

capital” (p. 179, 200 apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017). 

O vampiro do capital é algo morto, que vive tanto da vida humana quanto não 

humana, sugando o sujeito, consumindo-o, esgotando-o, matando-o. Essa lógica 

necropolítica, retomando e generalizando a expressão de Mbembe (2011 apud 

PAVÓN-CUÉLLAR, 2017), está presente em toda a lógica biopolítica e psicopolítica 

do capitalismo.   

Sendo assim, esta análise de autores ante o neoliberalismo capitalista, 

associada à visão da psicologia – aqui, por vezes, como forma de psicologização – 

tende a retratar, especialmente na época do neoliberalismo, a liberdade em meios 

de compra e venda, bem como a relação do ser humano com a exploração do 

consumo ao qual é posto. Essa liberdade, em suma, é promovida em sistemas 

considerados liberais e neoliberais. 

Em síntese, a subjetividade constituída e potencializada no sistema neoliberal 

chamada de normopatia neoliberal, se caracteriza pela constituição de um sujeito 

objetivado, que reproduz ideologias; um sujeito competitivo, que sente medo de ser 

colocado à prova (medo de ser avaliado) na comparação com outros – em relação 

ao seu desempenho – e que sente a necessidade de sempre ser o melhor. É um 
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sujeito egoísta, que exibe comportamentos voltados para si mesmo, se mostrando 

insensível às preocupações dos outros e que tem a sua saúde mental 

comprometida. 

Esse sujeito normopata neoliberal é o sujeito narcísico em Freud que, em 

resposta ao sistema neoliberalista, o qual desenvolve uma postura defensiva, na 

tentativa de se preservar de um adoecimento psíquico, mas que, ao inverso disso, 

agrava mais a sua condição. O ser narcísico, que volta para si toda a sua libido, não 

estabelece uma relação equilibrada com o mundo, pois ele mesmo se encontra em 

desiquilíbrio. 

O reflexo deste sujeito normopata neoliberal/narcisista implica em uma 

civilização que vivencia o mal-estar, que se configura em uma luta do indivíduo com 

o mundo capitalista. Nesta luta, o indivíduo tenta se ajustar a esse mundo. É uma 

luta interna deste indivíduo contra o coletivo (sociedade neoliberalista), na qual o 

dominador (sistema neoliberalista) exerce o seu domínio sobre o indivíduo.  

O cenário atual configura uma economia dominantemente capitalista, tendo 

como uma de suas características o adoecimento psíquico e a desigualdade 

socioeconômica, e não são apenas os indivíduos desta sociedade que vivenciam o 

mal-estar da civilização, mas também o meio ambiente, que, para manter a 

civilização e a economia, é explorado violentamente.   

Nesta direção, os danos ambientais são decorrentes também do modo de 

produção capitalista e de sua versão neoliberal, desde os que ocorrem em escala 

local até a devastação dos grandes biomas, por exemplo. Isto gera consequências 

imensuráveis, como o efeito estufa, a extinção de animais, a mutação e a 

proliferação de vírus, tal qual o novo Coronavírus, que causa a doença da Covid-19 

e que se espalhou pelo mundo em 2020 (BRASIL, 2020). 

O novo Coronavírus (identificado como Covid-19) trouxe mudanças globais 

decorrentes de sua propagação no final do ano de 2019, na China, chegando ao 

Brasil em 2020, de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020). Uma dessas 

mudanças refere-se ao cotidiano das pessoas e o impacto na economia global. 

Este impacto na economia influenciou negativamente na vida psíquica das 

pessoas, uma vez que mostra o quanto os seres humanos, apesar do avanço da 

ciência e tecnologia, não conseguem controlar a natureza, especialmente a 

proliferação e o descontrole de um vírus. A isso, vincula-se, também, a apropriação 

e o uso abusivo dos bens naturais; afinal, não se utiliza os bens naturais para a 
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sobrevivência, mas para acumular, ostentar um modo de vida capitalista, em um 

regime econômico pautado na acumulação e no desperdício, dentre outros, tornando 

a sociedade frágil.  

Além dessa massificação do ser, há ainda a classificação do ser, 

patologizando a normalidade. Esta patologização, segundo Ceccarelli (2010), está, 

em toda forma discursiva, geradora de regras sociais e normas de conduta que são 

utilizadas para classificar, etiquetar e, às vezes, punir. São regras que determinam 

como os sujeitos devem proceder a partir de parâmetros que, na maioria das vezes, 

não levam em conta a particularidade da dinâmica pulsional80 do sujeito em questão. 

Mas, e aqueles que se manifestam como diferentes às regras? 

De acordo com Ceccarelli (2010), cada momento histórico-social produz a 

subjetividade que lhe é própria e que é tributária dos modelos identificatórios 

culturalmente valorizados. Isso significa que as relações em sociedade formam tanto 

a psique quanto seus inúmeros derivados, dentre os quais, os sintomas. O autor 

alerta para o fato de que não estamos vacinados contra posições normativas que 

tendem a enquadrar as vicissitudes da pulsão na hegemonia discursiva dominante. 

Neste contexto, a sublimação, conforme descrita por Freud, não é expressa segundo 

a singularidade de cada ser, mas é reprimida e gera o mal-estar civilizatório – 

padecimento psíquico. 

Assim, o padecimento psíquico é produzido pela própria sociedade, a qual, ao 

ditar a forma padronizada de como se deve ser, prescreve medicamentos para as 

etapas normais da vida, para os seus estados de espírito e suas emoções, ou seja, 

as condições próprias à natureza humana estão sendo cada vez mais medicalizadas 

pelos fabricantes de remédios, em busca de clientes. E é assim que, aos poucos, as 

pessoas estão sendo convencidas de que qualquer problema ou contrariedade é 

insuportável, transformando o sofrimento psíquico em uma doença mental para a 

qual existe um medicamento apropriado para a emoção que o sujeito não deveria 

sentir.  

As novas "doenças" surgiram entre 1987 e 1994, em que o DSM-IV introduziu 

77 novas doenças mentais, e foi assim que a timidez passou a ser uma "fobia 

social"; o regurgitar normal dos bebês tornou-se o "refluxo esofágico patológico"; a 

senilidade, uma "insuficiência da circulação cerebral" (CECCARELLI, 2010). 
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 A Dinâmica Pulsional refere-se à teoria mental freudiana; nesta pesquisa, destaca-se da teoria 
freudiana as pulsões originadas dos instintos de vida e de morte.  
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E quando se necessita aumentar as vendas de certas substâncias, segundo 

Ceccarelli (2010), a indústria farmacêutica impõe novas normas – como a taxa de 

colesterol ideal – que transformou pessoas sadias em doentes de risco em potencial. 

O mesmo foi feito para criar o terror da osteoporose em mulheres na menopausa, e 

entre os homens, o terror da impotência sexual, afirma o autor. 

A quinta edição do DSM traz novas síndromes que, conforme Ceccarelli 

(2010), são agora chamadas "adicções", dentre as quais uma atividade sexual 

excessiva, na qual o autor se questiona: Mas qual é a norma nessa área? Quantas 

vezes por semana? E quem não tem sexualidade? Acrescenta-se a estes 

"distúrbios", para Ceccarelli (2010), a angústia de morrer quando se descobre ser 

portador de uma doença incurável, e o temor de perder o emprego em tempos de 

crise. O autor pondera o fato de que não se leva em conta que, sem passar pela 

palavra e escutar o sujeito, não podemos saber o que aquele comportamento 

significa para ele. 

Para Ceccerelli (2010), gestos simples são patologizados, como: se você está 

angustiado, você tem um problema mental; se você verificou mais de uma vez se a 

porta está bem fechada, você é neurótico. Para o autor, ser "normal" – beber, 

apaixonar-se, chorar, não controlar as pulsões e reconhecer o retorno do 

recalcado81, saber que não se é senhor em casa própria, rirmos de nós mesmos, 

problemas escolares comuns, de relacionamento, a dificuldade de fazer um luto – 

todas essas coisas que nos torna humanos, está sendo patologizado. Isso significa 

que ser normal é uma patologia, conforme ditada pelo DSM, que prescreve os 

limites e as regras de conduta, aos quais se deve responder e que passou a ser 

padrão de normalidade toda essa forma de controle. 

Nesse processo, temos uma sociedade doente, dependente de “remédios” e 

drogas, que recorrem à casa da cura – as farmácias –, com o endeusamento de 

médicos e hospitais, o que não deixa de ser um mercado com um consumo 

constante e exacerbado. 

Na arte, na música e literatura, encontramos produções que denunciam essa 

forma de objetivação do ser humano. Uma performance deste cenário de 
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 O retorno do recalcado é um conceito da psicanálise que se refere ao processo do mecanismo 
psíquico de manifestar os conteúdos psíquicos que haviam sido recalcados (tirados da consciência). 
A manifestação destes conteúdos é de forma distorcida ou deformada em forma de sintomas, sonhos, 
sintomas psicopatológicos e outros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
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patologização da normalidade na sociedade é retratada e interpretada na música 

Balada do Louco, por Ney Matogrosso82. 

A Balada do Louco foi composta no contexto da ditadura militar no Brasil, e 

impactou o público não só pela letra – cheia de figuras de linguagem –, mas também 

ao fazer uma crítica às pessoas que não toleram as diferenças e só aceitam aquilo 

que está dentro dos padrões, ou seja, aquilo que é considerado “normal”, mas que 

por outro lado, ao tentarem se encaixar nos princípios da normalidade, não são 

felizes. 

Dessa forma, a maioria das pessoas fica normatizada: trabalhar para 

consumir, e para isso, agir de acordo com o comportamento econômico que se 

espera por parte da sociedade. Ao consumir, o lucro daqueles que fomentam o 

mercado continua a ser retido na concentração da renda de alguns poucos, 

aumentando a desigualdade social para a maioria, a qual, no final das contas, acaba 

sendo patologizada da mesma forma por não conseguir acompanhar o consumo 

acelerado do mundo capitalista.  

Considerando a análise do que seria a subjetividade, segundo os estudos de 

Freud, pode-se então considerar que os instintos de vida e de morte formam uma 

dinâmica inconsciente manifestada nas ações humanas. As manifestações dos 

seres humanos revelam a constituição da subjetividade, ou seja, a forma como os 

seres humanos estão lidando com os seus instintos e que, na contemporaneidade, 

essa manifestação se dá em um estilo de vida individualista, competitivo, agressivo, 

violento, intolerante, consumista, machista, egocêntrico, que caracteriza o 

narcisismo. 

  

4.1.2 Os Principais Transtornos Mentais na Contemporaneidade 

 

O sistema econômico hegemônico contemporâneo constitui a subjetividade 

humana, e potencializa para o crescente consumismo, o que gera certa 

insaciabilidade do consumo e, consequentemente, o mal-estar civilizatório. 

O mal-estar da civilização se revela por meio dos sintomas que impactam a 

saúde física e mental das pessoas, conforme descrito de forma detalhada no 

Capítulo intitulado “Economia e Relações de Vida” (ver o Quadro 1). Esses sintomas 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yu90Ha1Woiw. 
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psicossociais, intensificados com a pandemia de Covid-19 e devido a fatores 

socioeconômicos, causam significativo sofrimento psíquico e podem acarretar o 

surgimento de transtornos mentais. 

Dentre as doenças mentais contemporâneas, destacam-se: os Transtornos 

relacionados aos traumas e estressores; Transtornos dissociativos; Transtornos 

depressivos; Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e a Síndrome de Burnout83, 

dentre outros. 

A partir do ano de 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, 

aumentaram as demandas para o trabalho remoto. Ao mesmo tempo em que 

possibilitou às pessoas estarem mais tempo em casa, em contrapartida, aumentou 

também a quantidade do trabalho, acarretando o adoecimento físico e mental e, 

nesse caso, a síndrome de Burnout tem relação com isso, ao afetar o organismo 

físico das pessoas, além dos impactos na saúde mental. Segundo Neitzke (2022), o 

esgotamento mental, como um dos sintomas da síndrome de Burnout, pode levar ao 

AVC84 e ao infarto. 

A Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento Profissional, de acordo 

com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), é um distúrbio emocional com sintomas 

de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de 

trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. É 

comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com 

responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, 

jornalistas, dentre outros, sendo a principal causa da doença o excesso de trabalho.  

Sobre a relação entre trabalho e homem, Viapiana, Gomes e Albuquerque 

(2018, p. 182) atestam as seguintes situações: 

 
[...] a intensificação do trabalho é um dos principais fatores na produção do 
cansaço e de suas complicações sobre a saúde mental. De acordo com a 
autora, as manifestações mais comuns são: a fadiga - sentida pelos 
trabalhadores - como cansaço e irritabilidade, expressando-se também em 
desânimo e descontrole, podendo evoluir para a fadiga patológica e o 
Esgotamento Profissional (Síndrome de Burnout); os distúrbios do sono, 
cuja acentuação contribui para o agravamento da fadiga e para o 
surgimento de quadros psicopatológicos; o desencadeamento de crises 
(psicóticas, epilépticas, de agitação psicomotora etc.), causadas 
principalmente por situações de aumento extremo da jornada de trabalho 
(prolongamento da jornada, supressão de folgas, dobras de turno, trabalho 
em domicílio) e pela intensificação do ritmo de produção; os acidentes de 
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 Em janeiro de 2022 entrou em vigor o CID 11, o qual reconhece a Síndrome de Burnout como uma 
doença mental. 
84

 Acidente Vascular Cerebral. 
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trabalho (o desgaste gerado no trabalho pode prejudicar a atenção, 
memória, raciocínio e a capacidade de tomar decisões rapidamente em 
situações emergenciais, o que pode contribuir para ocasionar acidentes); e 
os transtornos mentais. 

 
Já os transtornos relacionados a traumas e estressores são quadros 

psiquiátricos relacionados à exposição a um evento traumático ou estressante que 

vem a ser resultado de um sofrimento psicológico relevante, com prejuízo social, 

profissional e em outras áreas importantes da vida da pessoa. A apresentação 

clínica desse transtorno é caracterizada por sintomas de ansiedade, medo, 

anedonia, disforia, externalização da raiva, agressividade e sintomas dissociativos. 

De acordo com o DSM-V, as características diagnósticas inclusas são: Transtorno 

de apego reativo; Transtorno de interação social desinibida; Transtorno de estresse 

pós-traumático; Transtorno de estresse agudo e Transtornos de adaptação. Souza 

et al. (2019), parafraseado por Grecco et al. (2021, p. 15), discutem as 

consequências do estresse precoce, que são situações traumáticas ocorridas na 

infância e na adolescência e seus impactos na vida adulta: 

 
Segundo Souza et al. (2019), os prejuízos à saúde mental podem ser ainda 
agravados quando relacionados a rápidas mudanças sociais, exclusão 
social, risco de violência, discriminação de gênero e violação dos direitos 
humanos. Sendo assim, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde 
voltados à essa temática, com o devido suporte psicológico e psiquiátrico 
aos infantes institucionalizados, pode desencadear uma série de transtornos 
mentais, como a depressão e a ansiedade, que podem até mesmo levar ao 
suicídio. 

 
Em 2002, a organização Mundial de Saúde apontou a violência como um dos 

maiores problemas de saúde pública, tendo relação com o desencadeamento dos 

transtornos relacionados a traumas e estressores. Silva et al. (2013), a partir do 

conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu violência como: 

 
[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra 
si próprio ou contra outra pessoa, grupo ou comunidade, resultando ou que 
tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação (p. 403). 

 
A violência também tem relação com o uso e abuso de substâncias 

psicoativas, dentre elas o álcool. Diversos outros fatores de risco podem contribuir 

para o uso ou abuso de bebidas alcoólicas, como as questões de ordem econômica, 

financeiras, estigma, preconceito e discriminação. O uso/abuso de álcool também 

está associado ao Transtorno Mental Comum (TMC), além de outros fatores de 
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risco, como as desigualdades de classe, a exclusão do mercado de trabalho, 

resultando no desemprego e informalidade, a renda baixa, o baixo nível de 

escolaridade e às desigualdades de gênero (LUDERMIR, 2008). 

Conforme a definição de TMC apresentada no subcapítulo que trata e aborda 

a questão “O uso e o consumo na Sociedade Capitalista”, o TMC compõe um 

conjunto de vários sintomas que, se não tratado, pode agravar o quadro clínico 

sintomatológico. 

Os sintomas caracterizados como sofrimento psíquico, vivenciados pelas 

pessoas no mal-estar civilizatório, além de propiciar o desenvolvimento de 

transtornos mentais, também são promissores para o surgimento das mais diversas 

comorbidades85, como a relação comórbida entre os transtornos de ansiedade e de 

humor, que se apresentam fortemente nos atendimentos clínicos. 

São vários os fatores de risco que afetam a saúde mental das pessoas – as 

questões de ordem ambiental também se somam –, como os já citados, referentes 

aos transtornos relacionados a traumas e estressores, apresentados neste estudo. 

Assim, o aumento do uso de medicamentos mostra o crescente aumento dos 

sintomas e transtornos mentais na população em geral.   

Segundo Americo (2021), a venda de antidepressivos e estabilizadores de 

humor aumentou de forma expressiva durante o ano de 2020. De acordo com um 

levantamento do Conselho Federal de Farmácias, quase 100 milhões de caixas de 

medicamentos controlados foram vendidas nesse respectivo ano – um salto de 17% 

na comparação com os 12 meses anteriores. O Gráfico 3, a seguir, mostra esses 

dados. 
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 São consideradas comorbidades os casos clínicos nos quais uma doença se apresenta de forma 
conjunta a outras no corpo ou na mente de uma mesma pessoa. 
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Gráfico 3 – Aumento na venda de medicamentos controlados no Brasil 

 
Fonte: Conselho Federal de Farmácias (2020) apud AMÉRICO (2021). 

 

O Conselho Federal de Farmácia (2020), igualmente, mostra outros dados 

relevantes sobre os medicamentos: 

 

Levantamento feito pela consultoria IQVIA
86

 a pedido do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF) aponta que, no período de janeiro a julho desse ano, em 
comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento 
de quase 14% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor, 
usados nos casos de transtornos afetivos, como depressão, distimia 
(neurose depressiva) e transtorno afetivo bipolar. Para se ter uma ideia, em 
números reais, o número de unidades vendidas pulou de 56,3 milhões, em 
2019, para 64,1 milhões, em 2020. No caso dos anticonvulsivantes, que 
atuam contra a epilepsia, o aumento foi de quase 13%. As unidades 
vendidas pularam de 46,2 milhões em 2019, para 52,1 milhões em 2020. 

  

Este aumento nas vendas de antidepressivos e estabilizadores do humor 

podem ser conferidos de forma mais detalhada na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Venda de medicamentos psiquiátricos aos meses de janeiro a julho de 2019 e 2020 

MEDICAMENTOS 2019 2020 AUMENTO 

Anticonvulsivantes, incluindo antiepilépticos 46.216.034 52.131.718 12,80% 

Antidepressivos e estabilizadores de humor 56.373.846 64.178.042 13,84% 

Fonte: IQVIA apud Conselho Federal de Farmácia (2020). 

 

Esses dados são indicativos do aumento de sofrimento e de transtornos 

mentais. A investigação clínica de possíveis sintomas, além da entrevista e da 

observação do paciente, também pode ser realizada com a utilização de diversos 

instrumentos, como os testes psicológicos. 
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 A IQVIA é uma empresa que audita o setor farmacêutico.  

https://www.iqvia.com/pt-br/locations/brazil
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Um dos testes é o BSI87, que, no formato de um inventário, identifica sintomas 

de nove dimensões (Somatização, Obsessivo-Compulsivo, Sensibilidade 

Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, Ansiedade Fóbica, Ideação 

Paranoide e Psicoticismo), denominadas para indicar os padrões de sintomas 

psicológicos em pacientes gerais e psiquiátricos. 

Esse aumento contribui para o crescimento na procura por terapia, conforme 

mostra a Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1 – Aumento na busca de terapias no Brasil entre 2015 e 2020 

 
Fonte: Google Trends apud LÓPEZ (2020). 

 

Segundo López (2020), apenas nos seis primeiros meses de 2020 a média de 

atendimento foi três vezes maior que a de 2015.  

 
Na semana de 29 de março a 4 de abril de 2020, quando a maioria dos 
estados brasileiros já havia decretado quarentena, a busca por atendimento 
psicológico no Google chegou a 88%. A pesquisa por esse serviço on-line 
foi de 41%, enquanto na semana de maior popularidade do assunto, em 
2019, a procura era de apenas 11%. Segundo o psicólogo e pós-doutorando 
da Faculdade de Medicina da USP, Daniel Fatori, tem duas questões que 
podem estar mexendo mais com as pessoas atualmente. “O fator do medo, 
tanto de pegar a Covid-19 quanto de que algum parente fique doente, e a 
própria questão do distanciamento social, para aquela parcela da população 
que realmente está aderindo” (LÒPEZ, 2020). 
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 Inventário Breve de Sintomas (2019). 
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Gráfico 4 – Atendimentos psicológicos entre julho de 2015 e julho de 2020 

 

Fonte: Google Trends apud LÓPEZ (2020). 

 

Em relação a tudo isso, cabe uma reflexão: o ser humano sempre buscou a 

felicidade, construiu uma civilização, acumulou riquezas, construiu mansões e 

conquistou até o espaço. Ainda no mundo atual, o ser humano está em busca da 

felicidade, e o seu desejo é insaciável; então, diante disso, como alcançar a 

felicidade? 

Ao longo de tantos anos procurando a felicidade e nunca se dando por 

satisfeito, a ciência ousa nesta empreitada para descobrir o que realmente 

proporciona a felicidade. Dessa forma, por 76 anos, pesquisadores da Universidade 

de Harvard, nos Estados Unidos88, realizaram uma pesquisa que ainda se encontra 

em andamento, e o resultado deste estudo é que o que proporciona a felicidade e 

mantém o ser humano saudável ao longo da vida é a qualidade dos 

relacionamentos, isto é, como ser sociável, o ser humano tem necessidade de estar 

em contato com outros seres humanos (MARTINS, 2016).  

Então, o empenho em trabalhar demasiadamente, acumular bens e consumir 

cada vez mais não é a formula para a felicidade, mas, sim, para o adoecimento. 

A felicidade está na possibilidade de contato e no bem-viver com os outros. 

Dessa forma, a pandemia de Covid-19, que levou ao isolamento social, pode 

justificar, por um lado, o aumento do sofrimento mental, conforme mostrou o Gráfico 
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 O estudo sobre o Desenvolvimento Adulto (Study of Adult Development, no original em inglês) 
começou em 1938, analisando 700 rapazes – entre estudantes da renomada universidade e 
moradores de bairros pobres de Boston (MARTINS, 2016). 
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4, na qual houve uma maior procura pelos serviços em saúde mental, ou seja, a falta 

do contato, da possibilidade de estar com as pessoas não é promotora de saúde 

mental. 

Esses dados mostram uma sociedade com intenso sofrimento psíquico, que 

padece os impactos da sociedade capitalista. E esta sociedade contemporânea, que 

valoriza a economia mais do que a vida humana e outras formas de vida ocorre, 

também, com a ausência da política como condição para pensar, discutir e agir em 

prol da dimensão pública ou coletiva, visto que o sistema exclui ou não permite que 

as pessoas participem da vida social e, principalmente, da política.  

Além disso, a política econômica é conduzida pelas relações de mercado, 

que, de acordo com Bazzanella e Cani (2021), normalmente é vigiada e garantida ao 

custo de violência, de empobrecimento e de abandono daqueles considerados 

refugos humanos (pessoas à margem da sociedade). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme abordado nesta dissertação, na Antiga Grécia, a oikonomia – 

economia – estava vinculada à manutenção da vida humana. Dito de outro modo, o 

trabalho e as relações entre os membros da família e os servos eram para a 

manutenção e provisão cotidiana de bens e produtos imprescindíveis para suprir as 

necessidades básicas da casa, para a sobrevivência das pessoas. Para isso, era 

necessário fazer, administrar, superar as fronteiras da fome, da sede, do cansaço e 

da higiene, as quais afligiam o corpo – a vida biológica (BAZZANELLA; CANI, 2021). 

Desse modo, a economia estava a favor da promoção e da manutenção da 

vida, a qual vinculava-se ao labor, uma das atividades da condição humana, além de 

ser uma necessidade vital (ARENDT, 2007). 

Ao longo do tempo, com o crescimento constante e acelerado da 

produtividade por meio do uso das técnicas e tecnologias que transformaram o 

trabalho, aumentou também o consumo. Deste modo, o conceito de economia 

mudou. Se antes a economia indicava a produção do que era necessário para a 

sobrevivência, atualmente este conceito volta-se à produção frenética para o 

consumo excessivo de produtos e serviços, que excedem o necessário à 

subsistência da vida humana. Para Bauman (2010), a vida se volta crescentemente 

para a economia, e as sociedades humanas se estruturarem cada vez mais para 

proporcionar o aumento da produtividade, do consumo e do descarte de produtos.  

Assim, este sistema econômico hegemônico contemporâneo constitui a 

subjetividade humana, e potencializa para o consumismo, o que gera certa 

insaciabilidade de consumo e, consequentemente, o mal-estar civilizatório. 

O mal-estar civilizatório se revelará por meio dos sintomas que impactam a 

saúde física e mental das pessoas. Dentre as características deste mal-estar 

destacam-se: o machismo, o capitalismo, a violência, a exploração, o extrativismo e 

consumismo, o sofrimento psíquico e o desenvolvimento de transtornos mentais, 

entre outros.  

Por estas e outras razões, tem-se uma sociedade doente, individualista e 

violenta, que manifesta comportamentos agressivos que incluem assaltos, roubos e 

atentados físicos, dentre outros. Estas situações resultam de um fracasso social 

devido ao fato de a sociedade não conseguir atender às demandas sociais em razão 
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das consequências do capitalismo, resultando nas mazelas originadas da 

organização social, política e, principalmente econômica.  

Esse consumo excessivo também acarreta intensa extração e exploração dos 

bens naturais, o que gera problemas ambientais. Este processo é a continuidade do 

ciclo constitutivo do consumismo: oferta de novos produtos e demanda de novos 

consumos. 

Na sociedade contemporânea – que valoriza a economia mais do que a vida 

humana e outras formas de vida – ocorre, igualmente, a ausência da ação política 

como condição para pensar, discutir e agir em prol da dimensão pública e coletiva.  

Hoje o sistema econômico não permite que as pessoas participem da vida 

social e, principalmente, da ação política, justamente porque a própria política está 

voltada à econômica. Assim, a vida das pessoas, nessa sociedade, é vigiada e 

subjugada para também servirem a este sistema, e os que não conseguem 

participar deste vivenciam a violência em suas diversas formas, desde a violação 

dos seus direitos até o massacre, ou seja, os refugos humanos, tal como o lixo 

descartado, são abandonados e vivem à margem da sociedade, quando não são 

assassinados pelo próprio sistema capitalista selvagem. 

Sendo assim, é tarefa inadiável de nosso tempo, segundo Bazzanella e Cani 

(2021), pensar e constituir formas de participação social. Paralelamente, está em 

jogo a necessidade da construção de uma nova economia. Isso poderá ocorrer por 

meio do conhecimento e reconhecimento das condições humanas atuais, bem como 

pela compreensão da dinâmica do funcionamento econômico e de seus reflexos na 

vida das pessoas e na saúde mental.  

Todos esses fatores envolvidos no sistema econômico e que moldam o modo 

de vida das pessoas, influenciam na formação da subjetividade, caracterizando uma 

constituição narcísica contemporânea, na qual as pessoas são voltadas a si mesmas 

e aos seus próprios interesses, sem a preocupação com o outro e com o bem-estar 

coletivo da sociedade, além de não ser promotora da saúde mental. A forma como 

se dá esta constituição subjetiva pode ser compreendida mediante as contribuições 

de Freud (1996, 2011), Arendt (2007) e Bauman (2010), visto que esses autores 

apresentam elementos teóricos e práticos de como a economia influencia na 

constituição da subjetividade humana e na saúde mental. 

Para Bauman (2010), na atual condição humana, há a perda dos laços sociais 

de pertencimento e a fragilidade da identidade do ser humano, bem como a perda 
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de sua liberdade; para Arendt (2007), isso gera a infelicidade universal. Já para 

Freud (1996), uma das consequências é o mal-estar da civilização. Para esses 

autores, a formação da subjetividade a partir da economia, é o conjunto de 

processos psíquicos que contribuem na formação subjetiva narcísica. Afinal, o 

sistema econômico competitivo atual leva à expansão e intensificação da 

concorrência de preços, que incita a inovação para que os produtos, em seu 

excesso, sejam desejados e consumidos de forma contínua pelas pessoas, 

constituindo a subjetividade formatada nos moldes hegemônicos da ideologia do 

capitalismo. Além disso, normalmente, as pessoas tornam-se individualistas e, 

muitas vezes, agressivas, não apenas para com os outros, mas também consigo 

mesmas.  

Esse modo de ser interfere na saúde mental e no bem-estar subjetivo, 

entendido este último, de forma geral, como o sentimento em relação a um 

determinado nível de satisfação do ser humano com a sua própria vida. 

Ler e analisar a sociedade humana via literatura, especialmente pautada nos 

autores supracitados, e observando a realidade por um olhar fenomenológico, 

possibilita melhor compreensão do comportamento das pessoas na sociedade, bem 

como de suas necessidades, angústias, impasses e expectativas. Constatou-se que 

as condições econômicas interferem sobremaneira na vida das pessoas, tirando-

lhes sua liberdade, levando-as ao adoecimento físico e mental e, ainda, causando a 

destruição dos bens naturais do Planeta. 

Assim, podemos considerar que as relações econômicas de mercado refletem 

e implicam diretamente e negativamente na vida das pessoas, confiscando-lhes sua 

liberdade e formando o fenômeno de massa, na qual as pessoas são levadas a agir, 

pensar e fazer o que delas se espera em relação às demandas do capitalismo, que 

são o produtivismo, o consumismo e o descarte. Esse processo nunca conduz à 

satisfação do ser humano, mas, ao contrário, fragiliza a sociedade e a possibilidade 

de as pessoas estabelecerem relações duradoras entre si e com o mundo. 

Temos, assim, uma sociedade individualista e consumista, em que a 

durabilidade das coisas é correspondente ao tempo da sua aquisição e do seu 

descarte, na preferência pela substituição das coisas, que rapidamente são 

produzidas e lançadas no mercado para serem consumidas, seguindo as novas 

tendências. De maneira geral, o prazer do consumo acaba na aquisição do produto 
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que, para voltar a se sentir o prazer, é necessário consumir novamente e exibir as 

aquisições aos outros seres humanos. 

Entende-se que a perspectiva da economia deve ser pautada no âmbito da 

promoção e manutenção da vida ativa em sua totalidade, considerando, além das 

necessidades básicas de alimento, a necessidade do bem-estar coletivo, 

envolvendo, também, o estabelecer ou reestabelecer as redes de relações humanas 

que, ao longo do tempo foram rompidas, buscando não priorizar o sistema 

econômico como se este fosse um deus a ser cultuado. 

Os seres humanos se encontram como reféns deste modelo capitalista e, 

apesar de todo o sofrimento psíquico gerado, há a dificuldade de encontrar uma 

forma de sair deste sistema. Sobre isso, Bauman (2010) explica que a produção 

contínua de novas ofertas e o volume sempre ascendente de bens oferecidos 

reacendem constantemente o desejo de as pessoas substituírem seus bens por 

outros novos e melhorados, o que reforça a permanência do estilo consumista de 

vida.  

O sistema facilita e possibilita este modo de vida das pessoas, pois, conforme 

Bauman (2010), para o sistema capitalista, o “devedor ideal” é aquele que jamais 

paga integralmente suas dívidas. Dessa forma, as pessoas tornam-se escravas do 

consumismo, que está vinculado ao sistema capitalista nesta sociedade do mal-estar 

e que gera certa satisfação momentânea e passageira, obrigando a todos a 

consumirem mais para garantir o mínimo de satisfação e, assim, explorar cada vez 

mais este Planeta, num ciclo que gera impasses e compromete a qualidade de vida 

das pessoas, assim como do ambiente.  

Para organizar uma sociedade voltada a um estilo de vida sustentável, 

combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, preservar seus recursos 

sociais, promovendo a saúde mental, entra em destaque a ação política, como uma 

das possibilidades, na perspectiva do estabelecimento de novas relações entre as 

pessoas e com a natureza.  

Neste contexto político ideal, a forma como as pessoas irão interagir e se 

relacionar constituirá a subjetividade humana que influenciará o comportamento 

humano e que caracterizará o modo diferente de vida das pessoas e destas com a 

economia. 

A participação da esfera pública envolve a busca por diminuir a alienação em 

relação ao mundo, a luta contra o isolamento e o desenraizamento e a ampliação do 
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horizonte da vida ativa dos usuários, de sua capacidade de criar e agir, de seus 

espaços de ação e de liberdade e de suas relações com o mundo e com os outros.  

Trata-se de estabelecer espaços de vida em comum, nos quais as formas de 

agir e fazer passem a levar em conta o respeito às diferentes temporalidades e 

estilos, compreendendo as relações com a infância, com a velhice, com a 

deficiência, com a loucura, com a condição feminina e com as diferenças étnico-

culturais. Trata-se, enfim, de fortalecer a teia das relações humanas e investir na 

afirmação de uma vida qualificada, que se inventa e que forma a diversidade. 

A perspectiva é a de uma economia que olhe para as pessoas e para as 

situações problemáticas que se apresentam, em que as relações humanas sejam 

valorizadas para que, nestas relações, a subjetividade – modos de viver, pensar e 

agir, composta por sentimentos e sensações, imaginação, sonho e desejo, e as 

relações com as coisas e com os outros e suas formas de expressão no mundo, que 

se dão no fazer e no agir – possam ser expressas e contribuir para a saúde mental 

da sociedade como um todo. 

Sendo assim, esta perspectiva de uma nova economia ficará para um novo 

estudo, quem sabe possa ser num futuro não tão distante, pois a busca pelo 

conhecimento é constante, e quando voltado à contribuição acadêmica e à 

sociedade, não pode parar.  

É importante salientar que a leitura, as contribuições acadêmicas e 

orientações possibilitaram o pensar, nesta dissertação, de forma interdisciplinar 

sobre estas questões, unindo vertentes da psicanálise e da economia, para que, 

assim, outros estudos sejam sustentados a partir dos conceitos aqui apresentados, e 

que se façam presentes às futuras gerações, para a reflexão sobre as funções que 

desempenham no meio em que estão inseridas. Ainda, que a partir das reflexões e 

dos conhecimentos adquiridos, possam contribuir para a formação de uma nova 

economia – sustentável, cooperativa, construtiva e não destrutiva –, para a formação 

da subjetividade humana mais voltada ao bem-estar da civilização. 

A constituição subjetiva narcisista, compreendida por meio dos estudos em 

Freud (1996), limita a possibilidade de novas relações do homem consigo mesmo, 

com o outro e com o meio ambiente no qual está inserido. Esta constituição limita a 

ação humana; contudo, uma constituição subjetiva política proporciona novas 

possibilidades de relações e, consequentemente, reflete na economia: a economia 

para a vida e não uma vida voltada à economia. 
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Assim, nesta dissertação, o intuito foi ver e rever aquilo que a maioria das 

pessoas vivem, sentem e sofrem, mas que não conseguem compreender, ou seja, 

analisar por que a maioria da população não conhece, não percebe e não reconhece 

suas condições de vida e as implicações de tudo isso na sua saúde mental. 
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