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INTRODUÇÃO: 

Os debates sobre uma reinvenção do liberalismo ou de um “neoliberalismo” não são recentes. 

Autores como Dardot e Laval (2016), interpretam o Congresso de Walter Lippmann, em 1938, como o 

nascimento do neoliberalismo, na ocasião da fundação de um Centro Internacional de Reinvenção do 

Liberalismo. No pós-guerra, há um prolongamento do congresso de 1938 com a criação da Sociedade 

de Mont-Pélerin, que rediscute a fundamentação intelectual do objeto forjado com a reinvenção do 

laissez-faire. 

Ainda que autoras como Brown (2019) apresentem uma necessidade de elaborar uma revisão 

conceitual sobre o que é o neoliberalismo, uma definição consagrada na literatura é a de Dardot e Laval 

(2016) apresentada no livro “A Nova Razão do Mundo”. Tal definição assume que o neoliberalismo não 

pode ser entendido como apenas uma matriz de política econômica, mas sim como uma nova forma de 

racionalidade que, por sua vez, é baseada na generalização do imperativo da concorrência. A nova 

razão do mundo, por sua vez, só é possibilitada pela ação de mecanismos de subjetivação, que moldam 

os indivíduos da sociedade atual, em todos os aspectos da realidade social, para que o princípio 

norteador de toda a ação humana seja a concorrência. 

Uma das premissas neoliberais é a ideia de liberdade individual, o postulado de que os indivíduos 

são racionais e por isso, por meio do livre-mercado, serão eficientes em suas trocas e produção. Com 

isso, a economia magicamente se autorregula e o Estado, em contraponto, deve servir como um 

garantidor das liberdades individuais, a todo custo: 

E o principal objetivo da liberdade é oferecer ao mesmo tempo a oportunidade e o 
incentivo para assegurar a utilização máxima do conhecimento que um indivíduo possa 
adquirir” (Hayek, 1983, p. 87 apud Safatle, 2021, p.80) 

 

Ainda que a fundamentação teórica do neoliberalismo tome a liberdade individual enquanto um 

princípio norteador – ainda que através de um conceito plástico de liberdade – o que se verifica na 
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sociedade com a intensificação do neoliberalismo, especialmente após a década de 1970, é a paulatina 

ascensão de forças antidemocráticas. 

A revisão conceitual de Brown (2019) acerca do conceito de neoliberalismo nos ajuda a entender 

a eclosão de forças ultraconservadoras de direita ao adicionar a ideia de que a valorização da moralidade 

tradicional é, na verdade, uma ferramenta neoliberal que funciona como arma política. Desta forma, a 

obra de Brown é a primeira chave essencial na compreensão das rupturas democráticas ocasionadas 

pelo avanço neoliberal, uma vez que a autora descreve com maestria o processo que chama de 

desdemocratização. Ainda que como uma chave central, a pesquisa também conta com o apoio de 

outras interpretações sobre este processo, delineadas a seguir. 

A análise da fragilização democrática frente ao avanço neoliberal, nesta pesquisa, portanto,  se 

dá por meio das interpretações sobre como os afetos e posturas diante do mundo têm a capacidade de 

promover o enfraquecimento das liberdades democráticas. Para tanto, na etapa de construção do projeto 

se selecionaram três obras que abordam três afetos distintos e guiam a análise: Wendy Brown (2019) 

que mobiliza o niilismo, Maria Rita Kehl (2000) que mobiliza o ressentimento e Vladimir Safatle (2016) 

que mobiliza o medo do desamparo. Na pesquisa, busca-se compreender como os três autores 

discorrem sobre um mesmo processo com enfoques distintos e complementares. A partir de tal 

elaboração, é possível produzir uma interpretação sobre o atual processo de fragilização democrática e 

sobre as mutações e mecanismos presentes na forma neoliberal. 

Para Brown (p. 197 - 201, 2019), o niilismo pode ser compreendido, ainda de que maneira 

preliminar, como uma desvalorização dos valores, valores esses que compõem os pilares de uma 

sociedade. Por conseguinte, reduz-se a reivindicação e a força da consciência (2019, p. 201). Essa 

redução, gerada pela desvalorização dos valores, liberta da coação de si próprio. Brown (2019, p. 197) 

cita Nietzsche, que parte do que seria a morte de Deus, logo, uma ascensão da razão e da ciência, para 

desenhar uma desacreditação completa dos valores que compõem os pilares judáicos-critãos, e, 

consequentemente, seus valores fundamentais. Desse ponto de inflexão parte o niilismo, a 

desvalorização dos valores.  

 Para Brown (2019) o niilismo crescente na sociedade neoliberal e a moralidade enquanto arma 

política constituem o motor das forças antidemocráticas: o espaço inicialmente concedido na ordem 

neoliberal às minorias sociológicas faria com que o sujeito branco, masculino e heterocisnormativo se 

sentisse destronado. Daí surge o ressentimento, conceito central no pensamento de Kehl (2004), 

enquanto a pauta da moralidade tradicional defendida pelas forças obscuras e reacionárias legitimam o 

ódio a essas minorias e fomentam a ascensão de forças antidemocráticas.  Aqui se dá a constituição do 

meu objeto de estudo:  a análise de como afetos e posturas diante do mundo como o niilismo e o 

ressentimento têm a capacidade de promover a antítese do mito fundador neoliberal - o enfraquecimento 

das liberdades democráticas e mais, refletir sobre como as forças e poderes oriundos deste movimento 

exprimem as falhas e as quebras de princípios da Nova Razão do Mundo. 
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Ora, ao falar de afetos que se mesclam com a governamentalidade neoliberal e são mobilizados 

em direção à ameaça das liberdades democráticas, faz-se necessário acrescentar ao rol de obras a 

partir das quais procuro responder minha questão "O circuito dos afetos - Corpos políticos, desamparo 

e o fim do indivíduo" de Vladimir Safatle (2016) - que analisa o medo do desamparo como afeto político 

central: 

 

Assim, a tese principal é que o medo como afeto político central é indissociável da 
compreensão do indivíduo, com seus sistemas de interesses e suas fronteiras a serem 
continuamente defendidas, como fundamento para os processos de reconhecimento. 
(SAFATLE, p.17, 2016) 

 

Safatle (2016) utiliza-se da elaboração freudiana sobre os afetos, para compreender de que 

forma os afetos, que se alojam no microcosmo do indivíduo, se manifestam no âmbito da sociedade. Em 

outras palavras, como o sentimento individual afeta a vida pública e, consequentemente, a política. 

METODOLOGIA: 
O método de pesquisa selecionado para a elaboração da análise proposta é a elaboração de 

perguntas relevantes para a compreensão do processo de fragilização da democracia frente ao avanço 

neoliberal e a manifestação política das individualidades, moldadas pelo neoliberalismo, na política. O 

niilismo, o ressentimento e o medo do desamparo são os pontos e conceitos chaves que serão 

mobilizados na análise.  

O primeiro questionamento proposto é buscar nas obras a forma como cada uma delas explica 

o afeto mobilizado pela sociabilidade/governamentalidade neoliberal. Neste ponto, se investigou qual é 

o afeto que está na raiz da fragilização da democracia para cada uma das obras. 

O segundo questionamento é quais os principais mecanismos e forças que geram o 

ressentimento, o niilismo e o medo do desamparo.  

E em terceiro lugar, se propõe um questionamento sobre os mecanismos que levam ao processo 

da falência democrática em cada autor(a). Em especial, uma reflexão sobre a visão que cada autor(a) 

constrói sobre os protagonistas no processo de desdemocratização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao analisar a fragilização democrática frente ao avanço neoliberal em uma interpretação à luz da 

mobilização dos afetos, ou seja, a relação entre indivíduo e subjetividade com o coletivo e as 

manifestações políticas – se encontra na obra de Safatle um guia para a interpretação da transposição 

dos afetos da esfera privada para a esfera pública com a definição de um afeto político central – o medo:  
Assim, a tese principal é que o medo como afeto político central é indissociável da 
compreensão do indivíduo, com seus sistemas de interesse e suas fronteiras a serem 
continuamente defendidas, como fundamento para os processos de reconhecimento. Ele 
é consequência necessária do fato de a política liberal ter por horizonte: "o homem novo 
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definido pela procura de seu interesse, pela satisfação de seu amor-próprio e pelas 
motivações passionais que lhe fazem agir. Interesses constituídos pelo jogo social de 
identificações e concorrências, pelo desejo do desejo do outro. [...] Por isso, não seria 
equivocado afirmar que sistemas políticos que se compreendem como fundamentados 
na institucionalização de liberdades individuais são indissociáveis da gestão e produção 
social do mundo. (Safatle, 2016, p.17) 

Safatle recorre a Hobbes e aponta o medo enquanto não só o afeto central, mas o dispositivo que 

permite uma forma de governamentalidade. Deste medo, surge o ponto central da obra que é o medo do 

desamparo. Safatle (p.73) então recorre à Freud e sua teoria do desamparo para explicar que as 

sociedades modernas estariam sujeitas ao surgimento de figuras superegoicas de autoridade, ou seja, 

um poderoso pai que pode tutelar os indivíduos na sociedade. 

Portanto, com a teoria do circuito dos afetos, se parte de dois pressupostos essenciais: i) os afetos 

circulam e rebatem no corpo político e ii) o afeto principal presente no neoliberalismo, que, funciona como 

um dispositivo de poder, é o medo. Safatle ainda ressalta que junto do medo surge a esperança enquanto 

um sentimento complementar. Com efeito, se o medo é o medo da perda e a esperança é a espera pelo 

impossível, quando o impossível não se realiza há medo de sua não ocorrência, enquanto se o medo 

representa um temor de algo ruim, tem-se uma esperança que o mal não ocorra. 

Kehl, por sua vez, trata do ressentimento. Há, entretanto, uma diferenciação essencial entre 

ressentimento e melancolia, o primeiro é a postura que o indivíduo manifesta perante o mundo e há uma 

forte culpabilização do outro pela perda, enquanto no segundo há uma perda do amor-próprio e uma forte 

ligação com o objeto perdido. Em outras palavras, apesar de ambos os sentimentos representarem a 

perda e a amargura e a falta de esperança na vida, em um dos casos há uma força motriz que nasce da 

culpabilização do outro e, portanto, se torna uma manifestação política da perda do indivíduo. 

Brown, por sua vez, mobiliza o niilismo enquanto um afeto motor na fragilização democrática. O 
niilismo, compreendido enquanto uma desvalorização dos valores, de acordo com a autora ao citar 

Nietzsche, se manifesta com a ascensão da ciência e a morte de Deus, uma vez que os valores arraigados 

na sociedade, valores que dominam afetos como o conceito de família e de fraternidade, são colocados 

à prova pela nova racionalidade. A importância desta teoria é interrogar como a perda destes valores nos 

indivíduos gera uma perda generalizada dos valores que supostamente regem a sociedade democrática 

burguesa na qual o neoliberalismo se insere e, em especial, quais as manifestações políticas desta 

dessacralização e desvalorização dos pilares morais sociais. 

CONCLUSÕES: 

A reflexão sobre o processo de fragilização democrática frente ao avanço do neoliberalismo por 

meio do estudo sobre como os afetos e posturas diante do mundo leva, a três conclusões centrais.  

A primeira é de que há uma relação muito forte entre e uma linha muito tênue entre a esfera 

pública e privada. Por conseguinte, os afetos do indivíduo não somente se manifestam enquanto parte 
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do sujeito, mas, também enquanto parte do coletivo. Essa manifestação da esfera privada que extrapola 

para a vida pública é um importante mecanismo no processo de fragilização democrática frente ao 

avanço neoliberal.  

A segunda conclusão é que o afeto central que reside na raiz da fragilização democrática é o 

medo. É a partir do medo enquanto um afeto comum que os outros afetos e posturas diante do mundo, 

como o niilismo, o ressentimento e o desamparo se ramificam mobilizando forças nefastas 

antidemocráticas. 

Por fim, a terceira conclusão é de que os mecanismos de subjetivação que atuam na construção 

afetiva do niilismo, do ressentimento e do medo do desamparo no sujeito, são os mesmos mecanismos 

que moldam o sujeito neoliberal. Ou seja, os afetos são inscritos na forma de racionalidade que é 

artificialmente construída no capitalismo neoliberal, regida pela concorrência generalizada. 
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