
Cada tempo tem sua própria for
ma de sofrer. Seja uma época 

histórica, uma fase da vida ou um 
momento do ano, a experiência de 
sofr imento é inseparável de sua 
gramática de reconhecimento. Uma 
criança corre, tropeça e cai. Atordoa
da, volta seu olhar para a mãe. Passa-
-se um instante no qual a reação da 
mãe é decisiva para determinar a 
realidade de experiência da criança. 
Virá uma face de reprovação, pois ela 
avisou para não correr? Ou de terror, 
porque pode ter acontecido o pior? 
Talvez a mensagem seja apenas para 
levantar-se e continuar, desta vez 
com mais cuidado. 

Alguém poderá dizer que a expe
riência objetiva da criança será a mes
ma, nos três casos. Não é verdade. O 
psicólogo Henri Wallon (1869-1962) 
foi um dos primeiros a descrever o fe
nômeno do transitivismo, por meio do 
qual a realidade de nossos sentimentos 
se mostra dependente da interpretação que recebemos do ou
tro. Uma criança bate em seu amigo e corre para a professora 
dizendo: "Ele me bateu". Não é mentira ou manipulação. No 
interior do transitivismo nós sentimos o que fizemos o outro 
sentir, mas sem ter consciência disso. Quando o sofrimento 
não é reconhecido, nomeado, compartilhado ou reagido "no 
outro" ele se transforma em experiência de indeterminação, 
às vezes produtiva, às vezes improdutiva. Aqueles que tratam 
pacientes em psicoterapia ou psicanálise sabem que dezem
bro e janeiro são um momento terrível. Há vários fatores 
tóxicos nesta época do ano: reuniões familiares, demissões, 
despedidas, balanços, términos. 

Depois da pressão, a depressão. 
Curiosa mistura entre falta de tempo 
e as brechas de um tempo de sobra. 
Experiência do cheio e sentimento do 
vazio. Já no século 19 Georg Hegel 
(1770-1831) descreveu uma com
binação semelhante de humores e 
contradições por meio da expressão 
sofrimento de indeterminação. Ele diag
nosticava esse sofrimento em duas 
figuras da cultura: o individualismo 
romântico e as religiões acríticas. 
No primeiro caso o vazio interior e a 
desesperança na ação transformadora 
promovem uma espécie de retorno 
solitário para a voz da natureza. No 
segundo caso a autorreflexão infinita 
e circular de ânimos interiores se ex
terioriza como dependência submissa 
diante da autoridade. As duas formas 
de sofrimento de indeterminação 
exprimem uma patologia do reco
nhecimento. Seu sintoma maior são 
formações de indiferença. Sentir-se 

indiferente aos outros, como se eles estivessem em uma 
grande festa da qual não compartilhamos. Sentir-se indife
rente a si mesmo, como se nossa própria experiência fosse 
irrelevante ou insignificante. 

Passeando pela televisão neste fim - ou começo - de 
ano podemos ver a atualidade do diagnóstico de Hegel. 
Individualismo romântico e religiosidade acrítica se revezam 
impiedosamente. Contudo, há ainda uma terceira forma de 
abordar o sofrimento de indeterminação, basta se lembrar 
deste instante transitivista entre a correria e o tombo, instante 
infinito, no qual o Outro ainda não decidiu o que vamos sentir. 
Nele há ainda uma fagulha de liberdade. 
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Text Box
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