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Resumo: Vive-se em uma sociedade normótica e o aprofundamento da discussão e 

questionamento sobre o conceito de normose – patologia da normalidade,  torna-se importante 

para que hajam mudanças significativas, sejam dos hábitos, opiniões, formas de 

comportamento, que, a priori, são considerados normais. No entanto, todos estes fenômenos 

se revelam patogênicos, pois muitas de nossas atitudes nos levam à infelicidade e à doença e 

sequer nos damos conta disso, diante do chamado consenso social. 

                  O presente artigo tem como objetivo estudar os efeitos da falta da 

consciência da normose no ambiente de pós-modernidade. A metodologia utilizada envolve 

pesquisas bibliográficas. 
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Introdução 

 

As reflexões acerca da normalidade são importantes e partem de um questionamento: 

o que é normal e o que não é? Existem vários tipos de conceitos a respeito da normalidade, 

entre eles: a normalidade estatística e que provém do senso comum, de um regramento prévio 

– normal seria tudo aquilo que se adequa às regras, padrões pré-estabelecidos e é claro que 

das regras necessitamos para conviver em sociedade. 

Segundo os autores Pierre Weil, Jean-Yves Leloup, e Roberto Crema (2012), 

denominam esse tipo de normalidade, como “patologia da normalidade”, revelando estudos 

onde o normal passa a ser considerado patológico. 

Além da normalidade estatística, estuda-se a normalidade normativa, que está ligada a 

subjetividade do sujeito, pois o que é normal para ele, poderá não ser considerado normal para 

os outros. 

Para Pierre Weil (2012), existe uma patologia advinda do chamado consenso social, 

pois “quando todas as pessoas se colocam de acordo a respeito de uma opinião ou uma atitude 

e maneira de atuar, manifesta-se um consenso, que dita uma norma. Quando essa norma é 

adotada por muitos, cria-se um hábito.” (WEIL, 2012, p.17) 

Conforme ainda este autor,  

A maior parte de nossos costumes são o resultado de normas que adotamos, mais ou 
menos conscientemente, mediante a imitação dos atos de nossos pais e educadores. 
Como diria Freud, pelo mecanismos da introjeção. Essas normas deveriam ter a 
função de preservar nosso equilíbrio físico, emocional ou mental, assim como a 
harmonia e qualidade de vida. Nesse sentido, há uma crença  bastante enraizada 
segundo a qual tudo o que a maioria das pessoas sente, acredita ou faz deve ser 
considerado normal. E, por conseguinte, servir de guia para o comportamento geral, 
um roteiro para a educação.(WEIL, 2012, p.17) 

 

 Ocorre que, nem todas as regras que seguimos são geradoras de saúde. Algumas delas 

são geradoras de angústias, sofrimentos, enfermidades, como revela Weil (2012), “podendo 

conduzir até a morte. Como são dotadas de um consenso social, as pessoas não percebem o 

caráter patogênico.” (WEIL, 2012, p.17) 

 Weil (2012) permanece denunciando que alguns fatos e descobertas recentes sobre a 

origem dos sofrimentos e doenças contestam seriamente o conceito de normalidade advindo 

do consenso social 
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As origens de sofrimento e doenças, em nível individual ou social, como as guerras 
e a violência, assim como em nível ambiental, como a destruição dos ecossistemas, 
estão a contestar, seriamente, o conceito de normalidade suportado pelo consenso 
social. Surge uma denúncia lúcida de que certas normas sociais, atuais ou passadas, 
levam ou levaram ao sofrimento físico e moral indivíduos, grupos e comunidade 
global (WEIL, 2012, p.17) 

                   

Existe uma característica comum, segundo Weil (2012), a todas as formas de 

normoses que é seu caráter automático e inconsciente, que o autor designa como “o espírito 

de rebanho”, pois a “maior parte dos seres humanos, talvez por preguiça e comodidade, segue 

o exemplo da maioria. Pertencer à minoria é tornar-se vulnerável, expor-se à crítica.”(WEIL, 

2012, p.19) 

Prossegue o autor dizendo que toda normose é uma forma de alienação e facilita a 

instalação de regimes totalitários ou sistemas de dominação.  

Para Weil (2012), é importante destacar a responsabilidade dos educadores, uma vez 

que  

Em suas mãos se encontra a possibilidade de formar autômatos normóticos ou seres 
humanos plenamente lúcidos. Os automatismos se dissolvem mediante a tomada de 
consciência. Tomar consciência da normose e de suas causas constitui a verdadeira 
terapia para a crise contemporânea. Trata-se, também, do encontro com a liberdade. 
Seguir cegamente as normas é tornar-se escravo.” (WEIL, 2012, p.20)                   

 

Esse trabalho pretende investigar o conceito de normose, seus tipos e os efeitos 

gerados, diante da falta de sua conscientização pelo individuo na pós-modernidade, tendo em 

vista a chamada “fantasia da separatividade”. Através de uma pesquisa bibliográfica, será 

possível fazer esse levantamento dos sintomas da normose e de suas consequências, visando 

contribuir para a melhora da saúde e atingimento da plenitude humana.  

 

1. Consciência 

Maribel Barreto (2013) nos presenteia com um artigo que trata da compreensão da 

consciência como uma potencialidade inata do ser humano que “o possibilita conhecer, 

aproximar e identificar-se como um ser trino, composto de espírito, alma e corpo físico, que 

sente, pensa e age, em função da razão de nossa existência”. (BARRETO, 2013, p.180). 
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Laplanche e Pontalis (2001) apontam que “no sentido descritivo seria ela uma 

qualidade momentânea que caracteriza as percepções externas e internas no conjunto dos 

fenômenos psíquicos.” (LAPLANCHE E PONTALIS, 2001, p.93). 

Prosseguem os autores (2001) revelando que de acordo com Freud, a consciência seria 

função de um sistema, o sistema percepção-consciência. 

Do ponto de vista tópico, o sistema percepção-consciência está situado na periferia 
do aparelho psíquico, recebendo ao mesmo tempo as informações do mundo exterior 
e as provenientes do interior, isto é, as sensações que se inscrevem na série 
desprazer-prazer e as revivescências mnésicas. Muitas vezes Freud liga a função 
percepção-consciência ao sistema pré-consciente (...) (idem, p. 93) 

 

Este trabalho não pretende pormenorizar as diversas teorias a respeito da consciência e 

sim alertar para a necessidade de sua ampliação, diante da era em que se vive, visando 

contribuir para a plenitude humana.  

             O conceito aqui tratado está atrelado a um dos novos ramos da psicologia que é a 

abordagem transpessoal, que nos revela um estado de consciência ampliado (sistema 

percepção-consciência) onde todo o tipo de dualidade desaparece. A consciência vai além da 

realidade imediata que se capta e vai além do self, que percebe além do pessoal. É um estado 

de consciência expandido. A ideia é de criar uma massa crítica de seres que despertam, para 

que haja o salto quântico de uma consciência maior, integrativa e não fragmentada.  

           Segundo Maribel Barreto, “a ciência, filosofia e religião, que deveriam andar de mãos 

dadas, estão reclusas em suas próprias buscas, fragmentando o conhecimento, provocando a 

fragmentação do ser humano.” (BARRETO, 2013, p.183). A fragmentação referida trouxe 

uma distância entre o sentir, pensar e agir. 

Os processos do inconsciente que precisavam vir à consciência para a revolução na 
estrutura do ser ficaram estagnadas, provocando sérias consequências, como 
evidenciado por Neumann (2008, p.276-277): Esta separação do inconsciente leva, 
de um lado, uma vida egóica vazia de sentido e, no entanto, do outro, uma ativação 
da camada mais profunda, agora tomada destrutiva, que devasta o mundo 
autocrático do ego e da consciência como irrupções transpessoais, epidemias 
coletivas e psicoses de massa [...].(idem, p.184). 

    

          Crema (2014) pontua que nós nos transformamos no encontro – no aqui e agora, que 

abrange o pessoal e vai além dele, para uma consciência maior. O passado e futuro existem, 

mas o indivíduo não fica aprisionado neles, para que ele possa enxergar além, com uma visão 

expandida. Daí a consciência de que se vê, de que se escuta efetivamente. Na normose, 
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nomeia-se sem realmente enxergar, sem realmente escutar e a tarefa de dar o nome justo é 

perdido. 

         A fantasia da separatividade cria a normose, porque não trabalha com a consciência 

além da fragmentação, que é uma ilusão e, ao viver dentro dela, o indivíduo se sente reduzido 

e fica normótico. A referida fantasia seria traduzida como uma inconsciência, que existe 

quando o indivíduo se separa do todo, pois nutre o ego, através dos mais variados tipos de 

mecanismos de defesa, como as projeções e introjeções e deixa de lado a sua autenticidade 

consigo mesmo e na vida.  

         Se o indivíduo desenvolve uma consciência ampliada e se consegue se enxergar dentro 

do todo, e que vai além do self, do pessoal, como um terceiro incluído, ele tem a possibilidade 

de acabar com a chamada “roda de destruição” (figura 1 – anexos) e aqui Pierre Weil (2012) 

nos ensina que a “raiz de todo o sofrimento humano está em três palavras: apego, medo e 

stress.” (WEIL, LEOUP e CREMA, 2012, p. 50).  

O círculo vicioso, de repetição compulsiva, é próprio da normose do paraíso 
perdido. Emoções e sentimentos destrutivos se inscrevem em nossos músculos, sob 
a forma de tensões, perturbando o sistema endócrino e causando danos ao sistema 
orgânico de defesa. A frustração repetitiva gera o estresse e, gradativamente, a 
enfermidade física é desenvolvida. E este sofrimento físico realimenta a fantasia da 
separatividade. (idem, p. 80) 

 

         Crema (2014) revela que a fantasia da separatividade é a fonte do apego, que leva ao 

sofrimento e esta é a normose geral da humanidade atual e que é fonte de destruição e 

sofrimento para a sociedade, o indivíduo e a natureza (meio ambiente).  

         A abordagem transpessoal pretende que ciência e consciência sejam aliadas, para que se 

possa denunciar a ilusão aqui presente e possibilitar uma compreensão, que é traduzida por 

Crema (2010) como uma convergência entre o saber e o ser. 

Eis um aspecto desafiador e paradoxal da crise contemporânea: a existência de uma 
hipertrofia de informações e de conhecimentos, de acesso amplo, irrestrito e 
imediato, ao mesmo tempo em que sofremos de uma atrofia de processo de 
discernimento e de compreensão. Como bem denuncia Heidegger, nunca estivemos 
tão alienados com relação à questão humana. (CREMA, 2010, p.1) 

 

         Prossegue o autor dizendo que “necessitamos, portanto, refletir sobre o que nos impede 

de atualizar nossos referenciais e o que pode nos abrir ao universo possível de uma 

compreensão intrapessoal e interpessoal, subjetiva e intersubjetiva, no âmbito de uma 

ecologia trinaria: individual, social e planetária.” (idem, p.1).  
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          O ser humano que se deseja é aquele que consolidou a plena atenção. É um ser 

acordado, “que se deixa nutrir pelo aqui e agora, o real que tanto nos escapa. É um ser de 

unidade e consciência em si, que está dançando e surfando o momento presente, onde habita o 

Encontro.” (CREMA, 2012, p.145). 

 

2. Normose 

Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil (2012) tratam do tema normose com 

propriedade e deram à ela a designação de patologia da normalidade. Segundo Weil, a 

normose pode ser conceituada como  

O conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir 
aprovados por um consenso ou pela maioria de pessoas de uma determinada 
sociedade, que levam a sofrimentos, doenças e mortes. Em outras palavras que são 
patogênicas ou letais, executadas sem que seus autores ou atores tenham consciência 
de sua natureza patológica. (LELOUP, CREMA E WEIL, 2012, p.18)  

 

Leloup (2012) compreende a normose como um sofrimento, assim como a neurose e a 

psicose. Segundo o autor, um dos sintomas da normose é quando o consenso e a 

conformidade impedem a orientação do desejo no interior de nós mesmos.  

Crema (2014), em recente workshop intitulado “A Arte de Cuidar”, pela UNIPAZ, ao 

tratar do conceito de normose, cita Pierre Weil, que traduz a normose como uma 

“normalidade doentia”, distinguindo-a da “normalidade saudável, como levantar cedo e 

caminhar todos os dias, onde isto constitui consenso, por exemplo e de uma normalidade 

neutra, como almoçar ao meio-dia.” (WEIL, apud, CREMA, 2014, p.7). 

Além disso, indica quatro características do comportamento normótico: “1) um hábito 

de pensar, sentir e agir; 2) tido num certo consendo social como normal; 3) de natureza 

patogência ou letal; 4) com uma gênese pessooal ou coletiva, mediante processo introjetivo”. 

(idem, p.7).  

Crema (2012) informa sobre os três fundamentos da normose: o sistêmico, o evolutivo 

e o paradigmático. O fundamento sistêmico revela que a normose surge quando o sistema se 

encontra dominantemente desequilibrado e mórbido. Diante desse fundamento, ser normal 

passa a ser ajustar-se à patologia dominante, ao status quo. A pessoa saudável seria aquela 
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dotada de capacidade de um desajustamento justo, de uma indignação lúcida, de um desespero 

sóbrio, que o autor chama de “capacidade de desmaiar”. 

Já o fundamento evolutivo relembra a Joseph Campbell (CAMPBELL, 1988 apud 

WEIL, LELOUP, CREMA, 2012): “Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos 

humanos”. Para Leloup (2012), existe uma ilusão normótica, darwiniana, de que o ser 

humano evolui a partir do acaso e da necessidade, por mutações casuais e competitividade 

mecanicista em que o mais apto sobrevive. Darwin tratou da evolução natural, mas não da 

humana. Assim, “não nascemos para morrer, nascemos para ser “ (CREMA, 2012, p. 37). 

Diante disso, conclui que o ser humano introduziu no planeta nova qualidade evolutiva, que é 

a evolução intencional, consciente, voluntária e daí há que sair dos trilhos populares e 

viciados da normose para as incertas e criativas trilhas evolutivas, onde enfrentará seus 

medos, atravessará muitos portais e, atingirá sua evolução de forma consciente. 

O terceiro e último fundamento é o paradigmático, ou transição paradigmática, que 

segundo Crema (2012), “alguns o indicam como Apocalipse, outros como Ponto de Mutação, 

ou como Portais 11:11, outros como ventos da transformação...” (CREMA, 2012, p. 42). 

Segundo este autor todas essas palavras apontam para o momento em que se transita rumo a 

outra idade da consciência, muito embora o mito esgotado ainda prevaleça, diante do mito 

emergente. Dentro desse fundamento, segundo o autor, se estuda a chamada normose do 

cientificismo. Darwin, citado anteriormente apontou para o determinismo biológico e a 

competição das espécies. Marx, para o determinismo econômico e a competição entre as 

classes. Freud para o determinismo psíquico e a competição entre as potências psicológicas. 

Assim, faltou falar sobre a cooperação, a solidariedade, a fraternidade e a sinergia. 

A partir daí, Crema (2012) estabelece que essa normose se caracteriza pela 

unidimensionalidade simplista que despreza e reprime todos os demais níveis de realidade, daí 

a necessidade, diante de nossa cegueira ética e consciencial, que se  estabeleça um olhar 

crítico para que o novo paradigma possa vir a ser. 

Na visão de Basarab Nicolescu, (NICOLESCU, 1995) citado por Crema (2012) “a 

fonte da barbárie moderna não é a ciência, mas a proliferação anárquica da tecnologia e o 

predomínio do pensamento binário, o do sim ou não.”. Crema (2012) conclui que a 

abordagem transdisciplinar é uma resposta sábia da própria ciência que propõe autenticidade e 

diálogo para que se possa atingir outras formas de conhecimento. Para o autor, uma 
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abordagem transdisciplinar holística constituiria um novo pacto – “um diálogo heurístico da 

ciência com a consciência.” (CREMA, 2012, p. 47). 

Ainda importante frisar que segundo Pierre Weil (2012) a raiz de todo o sofrimento 

humano estaria no tripé: apego, medo e stress. O apego decorreria da chamada fantasia da 

separatividade, que se traduz no paraíso perdido, e que gera sentimento de abandono e de 

desvinculação. Crema (2012) citando a abordagem sartreana enfatiza que a angústia é o 

espanto do homem diante do absurdo da existência. Quanto ao medo, ele é visto como 

normal, e segundo Leloup (2012),   aceitá-lo já o torna menos poderoso, daí a necessidade de 

estarmos atentos ao momento presente. O estresse decorreria da ameaça ao bem estar do 

indivíduo.  

Estudar a normose, é estudar, portanto os medos, de ser, de amar, do sucesso, do 

exílio, do saber, da autenticidade, da vastidão, do self, etc., o que faz Leloup (2012) concluir 

que a normose “significa estar estagnado, estar retido, seja numa imagem, seja num sintoma.” 

(LELOUP, 2012, 74). Acrescenta que “a travessia da normose também será distinta para cada 

um” (idem, p. 74), e citando o complexo de Jonas (Jonas é aquele que começa dizendo não à 

sua voz interior, traduzindo-se na chamada “fuga do ser”) o autor faz um convite para que se 

possa dar um passo adiante na busca da vontade de viver e bem – “o fato de não nos 

tornarmos nós mesmos pode gerar consequências não apenas em nosso interior, mas também 

em torno de nós.” (idem, p.67). 

Pierre Weil (2012) revela que existem tipos de normose: as gerais, que possuem um 

consenso comum a praticamente toda a humanidade. Exemplos desse tipo de normose: 

aceitação do cigarro, suicídio coletivo, a criada por uma ditadura masculina, numa sociedade 

patriarcal. Já as normoses específicas, tem o seu consenso restrito a determinada nação, 

população, grupo social ou cultural, tais como, as políticas, as ideológicas e bélicas, além da 

normose informacional (relacionada com a informática), a normose de consumo, etc. 

Weil (2014) considera a normose geral como a mais perversa das normoses, e antes de 

conhecer o conceito de normose, o autor escreveu um livro sobre a neurose do Paraíso 

Perdido, sendo certo que esta neurose começava como uma verdadeira normose, a qual foi 

intitulada de “Fantasia da Separatividade”. 

Trata-se de uma ilusão, de uma miragem, que consiste em nos perceber como 
separados do mundo exterior, como se não tivéssemos nenhuma relação com este. 
As consequências desta ilusão são o desenvolvimento de emoções destrutivas tais 
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como o apego a tudo que nos dá prazer neste mundo exterior e a rejeição e raiva 
contra tudo que nos ameaça de dor e sofrimento os quais reforçam ainda mais a 
fantasia da separatividade. As pessoas entram assim num círculo vicioso em que se 
repetem compulsivamente o mesmo comportamento. (WEIL, apud, CREMA, p.8).  

 

Independentemente da classificação, segundo Weil (2012), “a característica comum a 

todas as formas de normoses é o seu caráter automático e inconsciente” (WEIL, 2012, p.19) e 

por isso o número de normoses cresce a cada dia e ao mesmo tempo, segundo ao autor, “essa 

denominação se comporta como um poderoso agente revelador, facilitando a tomada de 

consciência de aspectos essenciais para a preservação da saúde individual e coletiva.” 

Ao tratar das normoses específicas, Wiel (2012) revela alguns exemplos: a do 

consumismo (baseada na crença de que a terra é dotada de recursos infinitos); do alcoolismo e 

do tabaco (modelada por propagandas que associam o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco 

à beleza, juventude e senso de aventura); da invisibilidade social - o psicólogo Fernando 

Braga da Costa defendeu seu mestrado no Instituto de Psicologia da USP, uma pesquisa 

denominada de “Gari, Um estudo de psicologia sobre a invisibilidade social” (GUTIERRES, 

2003 apud WEIL, LELOUP e CREMA, 2012) - aqui o ser humano passa a ser entendido 

como uma coisa, denunciando uma visível patologia social; do tecnologismo e da informática 

– normose informacional – o uso excessivo da tecnologia a serviço de valores destrutivos; da 

política (a política normótica se separou dos valores éticos); bélica (que considera as guerras 

um fenômeno natural para a resolução de conflitos); da velhice, da estética, moda,  griffes, e 

da lipoaspiração, que decorre de outra normose, da negação da impermanência, da negação da 

morte; da ambiental (falta de amor e cuidado com nosso planeta), religiosa, normoses 

alimentares (alimentos industrializados cancerígenos, como os corantes alimentares e 

conservas enlatadas, alimentos patogênicos e que todos consomem, tais como batata frita 

(colesterol), doces (diabetes), excesso de sal (hipertensão), refrigerantes (obesidade), além do 

consumo de álcool em excesso, hiper consumo de carnes, a normose educacional, também 

chamada de racionalista, posto que a educação vem reprimindo os aspectos intuitivo e 

sentimental, adotando a chamada lógica do racional e os cinco sentidos como meios de se 

conhecer a verdade.    

Segundo Crema (2014), ao tratar do momento em que vivemos, diante da pós-

modernidade, “talvez esse seja o maior desafio dos tempos em que vivemos: transmutar o 

lodo da normose, do comodismo, da estagnação evolutiva e da perda dos valores perenes e do 
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sagrado numa flor de consciência, de amor e de solidariedade.” (CREMA, 2014, p.12). Em 

resumo, que haja uma ampliação da nossa consciência.  

 

3. Pós-Modernidade 

A pós-modernidade é um fenômeno no qual a sociedade atual está imersa e está 

relacionada com a “aceleração do viver”, ou seja, os paradigmas não subsistem por tempo 

suficiente à criação de outros, transformando a vida humana em um caldo de incertezas, 

inseguranças e novas demandas a cada momento, fruto da enxurrada de informações trazida 

pelo avanço tecnológico, sobretudo a internet e o advento das redes sociais como ferramenta 

preponderante de relacionamento social de massa. Some-se a isso a dificuldade de 

convivência entre diversas gerações, sendo que a atual cresce num ambiente de excesso de 

informações, extremamente individualista e impaciente por resultados rápidos, com 

dificuldades de trabalhar em equipe, frisando-se que sua característica desta geração é a 

descartabilidade em todos os aspectos da vida. 

A pós-modernidade “[...] é um momento de transição paradigmática, que traz 
consigo o questionamento e o abalo de diversas estruturas tradicionais, e mexe 
sobretudo com as grandes categorias que organizaram a passagem do Medievo para 
a Modernidade. Assim, os grandes arcanos e sólidos pressupostos da ordem 
moderna são colocados em questão vivendo-se com base nisso o refluxo existencial 
decorrente da mudança de certos emblemáticos arquétipos de ação”. (BITTAR, 
2004, p.33). 

 

           Frise-se que é uma cultura voltada para o aumento do individualismo, onde apesar de 

existirem diversas opções de escolha, há também a perda de uma visão crítica sobre os bens e 

valores que nos rodeiam. LIPOVESTSKY (2005) destaca a chamada “cultura da 

personalização”, do individualismo total, e portanto, “a sociedade pós-moderna é aquela em 

que reina a indiferença de massa, na qual domina o sentimento de repetição e estagnação, na 

qual a autonomia particular avança por si mesma, em que o novo é acolhido do mesmo modo 

que o velho...” (LIPOVETSKY, 2005, prefácio XIX). 

         LIPOVESTKY (2005) identifica a pós-modernidade como a “era do vazio” e destaca o 

problema geral: “o enfraquecimento da sociedade, dos costumes, do indivíduo contemporâneo 

da era do consumo de massa, a emergência de um modo de socialização e de individualização 

inédito, numa ruptura com o que foi instituído a partir dos séculos XVII e XVIII.” 

(LIPOVETSKY, 2005, prefácio).  
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        Assim, “a pós-modernidade consagrou a possibilidade de viver sem sentido, ou seja, de 

não crer na existência de um único e categórico sentido, mas de apostar na construção 

permanente de sentidos múltiplos, provisórios, individuais, grupais ou simplesmente 

fictícios.” (LIPOVETSKY, 2005, prefácio XII).                    

        Com o processo de personalização, o individualismo sofreu uma atualização que foi 

denominada de narcisista (LIPOVETSKY, 2005, prefácio, XXI). Há um  

Desejo de estar entre idênticos, junto aos demais indivíduos que compartilham as 
mesmas preocupações imediatas e circunscritas. Narcisismo coletivo: parecemo-nos 
porque somos semelhantes, porque somos sensibilizados diretamente pelos mesmos 
objetivos existenciais. O narcisismo não se caracteriza apenas pela auto-absorção 
hedonista, mas também pela necessidade de se reagrupar com seres “idênticos”... O 
narcisismo encontra seu modelo na psicologização do social, do político, do cenário 
público em geral, na subjetivação de todas as atividades antes impessoais ou 
objetivas...” (LIPOVESTKY, 2005, prefácio, XXIII) 

 

         Diante das perturbações ditas narcísicas referenciadas neste estudo, o autor, ao tratar do 

vazio, começa por uma frase que vem afligindo um número considerável de pessoas: “Se pelo 

menos eu pudesse sentir alguma coisa” (LIPOVESTSKY, 2005, p.55) e prossegue afirmando 

que ela “traduz o “novo” desespero que aflige um número cada vez maior de pessoas” (Idem, 

p.55). 

        Assim, LIPOVESTSKY (2005) ao tratar da estratégia do vazio revela que: 

Neste ponto, parece que é geral a concordância dos psicólogos: depois dos vinte e 
cinco ou trinta anos são as perturbações do tipo narcísico que constituem a maior 
parte das perturbações psíquicas tratadas pelos terapeutas, enquanto as “neuroses” 
clássicas do século XIX, histeria, fobias e obsessões, sobre as quais a psicanálise 
tomou corpo, não representam mais a forma predominante dos sintomas (T.I., p. 259 
e C.N., p.88-9). As perturbações narcísicas se apresentam menos sob a forma de 
“perturbações com sintomas nítidos e bem definidos” e mais sob a forma de 
“perturbações do caráter” que se manifestam por meio de um mal-estar difuso e 
invasor, de um sentimento de vazio interior e de absurdo da vida, de uma 
incapacidade de sentir as coisas e as pessoas. Os sintomas neuróticos que 
correspondiam ao capitalismo autoritário e puritano, deram lugar, sob a pressão da 
sociedade permissiva, às desordens narcisísticas, sem forma e intermitentes. Os 
pacientes não sofrem mais de sintomas fixos, mas, sim, de perturbações vagas e 
difusas; a patologia mental obedece à lei do tempo, cuja tendência é a redução das 
rigidezes assim como a liquefação das referências estáveis: a crispação neurótica foi 
substituída pela flutuação narcísica. Impossibilidade de sentir, vazio emotivo. A 
dessubstancialização a esta altura está se completando, revelando a verdade do 
processo narcísico como estratégia do vazio. (LIPOVESTKY, 2005, p.55 e 56) 
 

             José Aparecido Celório e Lúcia Maria Vaz Peres (2013), em seu estudo sobre a 

existência e a imaginação, afirmam que não se pode negar os avanços da ciência e os 

benefícios que foram gerados por suas descobertas, porém foi atribuída à razão a 

responsabilidade pelo progresso da humanidade e pela autonomia dos indivíduos, e “as 
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dimensões afetivas e imaginárias foram banidas para o porão de nossa história” (CELÓRIO e 

VAZ PERES, 2013, p.377). 

            Os autores citam MATURANA para frisar que se tivéssemos considerado as emoções, 

e não a razão, como “determinantes do nosso fazer, os vários problemas de ordem afetiva que 

vivemos na contemporaneidade não seriam frutos da negação do sentimento e da 

imaginação?”. (idem, p.377) 

           Com base nessa indagação, os autores citam algumas consequências advindas dessa 

negação, e que revelariam a outro questionamento: “as indisciplinas nas escolas, as 

depressões e os vários transtornos emocionais que têm tornado a humanidade mais 

fragilizada, não seriam a manifestação de uma alma que quer falar?” (BAUMAN, apud 

CELÓRIO E VAZ PERES, 2013, p.378). 

 
O materialismo que prevalece em nossa época, ao afastar a alma do mundo, torna os 
bens materiais suprimentos para alcançar a felicidade e o bem-estar, como atesta o 
consumismo desenfreado, que transforma pessoas e objetos em mercadoria 
(BAUMAN, 2008), como se fossem seres “desalmados”. Nas palavras de Jacob 
Needleman (1996, p.109), “o homem perde a alma enquanto ganha o mundo”. 
(idem, p.378) 

 
            

           Conforme Celório e Vaz Peres, outra consequência é a criação do corpo ideal e da 

saúde ideal, que decorre do isolamento do homem daquilo que o constitui. 

A maneira como a saúde é considerada hoje em dia, como ausência da doença, 
também é resultado do distanciamento entre a alma e o mundo, entra a alma e a 
personalidade. Em uma perspectiva mais ampla, a saúde não pode ser reduzida 
apenas em relação do homem consigo mesmo e com os outros, mas também em 
relação ao próprio mundo que o cerca, seja a sociedade ou a própria natureza. (idem, 
p.378)  

 

           Outro efeito importante presente na chamada “era do vazio” é a tentativa de 

medicalização das emoções, e lembrando CREMA (2012) quando enfatiza a necessidade de 

desmaiar, aqui os autores tratam da necessidade de chorar, pois “se na modernidade 

conseguíamos controlar as emoções, na impossibilidade de fazermos isso na 

contemporaneidade, substituímos a razão pelos remédios.” (idem, p. 378). 

E não são apenas os remédios alopáticos que adquirem essa função, outros remédios, 
como os homeopáticos, fitoterápicos e florais podem cumprir o papel de inibidores 
de emoções indesejadas. Da mesma forma, práticas espirituais que tinham como 
função ajudar as pessoas no caminho do autoconhecimento e da iluminação, 
tornaram-se meios de adquirir bens materiais e sucesso imediato. Como dissemos 
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anteriormente, em um mundo sem alma, infelizmente, a individuação e a vocação 
são reduzidas a “se dar bem” – materialmente – na vida, e para isso, recorre-se a 
remédios e elixires para eliminar qualquer sentimento ou emoção que podem, 
supostamente, interromper esse processo de busca e de (re)surgimento de si. Há, no 
mundo de hoje, a tendência à negação de sentimentos(...) Qualquer sensação de 
tristeza ou angústia parece ser sinal de perigo, e muitas vezes essas idéias são 
amplamente reforçadas pela mídia e pela cultura biomédica oficial, que preconizam 
um ideal de saúde que procura eliminar de nossa corporeidade qualquer sinal de 
desequilíbrio. Esse conceito de saúde não considera que as intempéries da vida 
fazem parte de nossa natureza e não compreende que por trás desses sentimentos 
possa haver um significado, um sentido. É por meio das memórias do nosso corpo 
que podemos conhecer o nosso ser, pois “o corpo humano se recorda de todos os 
momentos que atravessou e viveu” (LELOUP, 1998, p.16). E nesse sentido, ele é 
portador de um segredo que quer falar ou adormecer na solidão, refúgio este onde “a 
criança pode acalmar seus sofrimentos” (BACHELARD, 1988, P.94). (idem, p.378)  

  

           Elydio dos Santos Neto (2014) trata de um efeito que está presente na pratica escolar, 

pois os sujeitos envolvidos, em especial os professores travam embates entre o desejo de 

inovar em sua postura pedagógica e o medo da recusa da “comunidade educativa (direção, 

coordenação, professores, alunos, funcionários, pais, comunidade) com as consequências de 

exclusão e ostracismo.” (SANTOS NETO, 2014, p.50). 

          Importante ressaltar, segundo Paulo Freire, citado por Santos Neto (2014), que: 

    
Por em prática um tipo de educação que provoca criticamente a consciência do 
estudante necessariamente trabalha contra alguns mitos que nos deformam. Esses 
mitos deformadores vêm da ideologia dominante na sociedade. Ao contestar esse 
mitos, também contestamos o poder dominante. Quando começamos a nos sentir 
envolvidos por medos concretos, tais como o de perder o emprego, ter que ir a 
faculdade em faculdade mantendo currículos sem receber respostas positivas, ou o 
medo de perder, pouco a pouco, a credibilidade na profissão – quando vemos todas 
essas coisas, temos que acrescentar outras clarificações às clarificações originais de 
nossos sonhos políticos. Devemos estabelecer certos limites para o nosso medo. (...) 
Sentir medo é uma manifestação de que estamos vivos. Não tenho que esconder 
meus temores. Mas, o que não posso permitir é que meu medo seja injustificado, e 
que me imobilize. Se estou seguro do meu sonho político, então uma das condições 
para continuar a ter esse sonho é não me imobilizar enquanto caminho para a sua 
realização. E o medo pode ser paralisante” (1986, p.69-70) (idem, p.58) 
 
 

           Pierre Weil (2000), apesar de reconhecer a grande contribuição da informática para a 

humanidade, trata de alertar para os aspectos patogênicos das novas tecnologias, e cria o 

termo “normose informacional”. 

           O autor divide, quanto aos aspectos patogênicos, a referida normose em “informatose”, 

que diz respeito aos distúrbios causados “por excesso de fluxo de mensagens informacionais 

em relação a um só receptor, isto é, a uma só pessoa.” (idem, p.62) e “cibernose”, termo 
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“criado pelo psicosociólogo francês, Van Bockstaele, para designar nós de estrangulamento 

nas comunicações (...) com efeitos patogênicos sobre o sistema nervoso, ou funções mentais, 

causados na sua maioria pelo uso de parelhos cibernéticos.” (idem, p.62). 

           Weil (2000) mostra algumas consequências advindas da informatose: a) isolamento e 

desmembramento familiar, que o autor chama de “hipnose coletiva”, pois “papai está na 

internet, o filho está no video game, e mamãe, assistindo à novela das 20 horas na TV. 

Ninguém mais se comunica ou troca afeto e carinho”. Em seguida questiona: “até que ponto a 

informática não estaria contribuindo para agravar ainda mais a desagregação da família, típica 

de nossa época?” (idem, p.62); b) dissonância cognitiva entre a aspiração e capacidade real de 

absorção da informação: tal dissonância cria “tensões que conduzem ao estresse e suas 

consequências psicossomáticas”, pois “os internautas ficam com a constante ilusão de que 

podem tudo conhecer.” (idem, p.62); c) a neurose do virtual, pois existem os internautas que 

perdem contato com a realidade; d) a questão da divulgação da violência, seja através dos            

jogos de vídeo game tanto para adultos, como para crianças e adolescentes, filmes, jornais, 

TV, etc. 

          Quanto as consequências da cibernose, podem ocorrer: a) desequilíbrio dos hemisférios 

cerebrais, onde “a criatividade, ligada ao hemisfério direito, é pouco estimulada pela 

informática.” (idem, p.64); b) atrofia da função numérica da mente humana, pois “o uso da 

máquina de calcular ou do computador para fazer operações simples é cada vez mais 

frequente na escola ou em casa para fazer os deveres de matemática”. (idem, p.65); c) 

frustrações nas comunicações e relações humanas, pois “muitos de nós estamos nos 

encontrando com portadores de celulares, e muitos de nós também temos celular (...) e ao 

conversarmos com uma pessoa com celular, frequentes interrupções cortam a comunicação 

intelectual e afetiva.”(idem, p.65). 

         Weil (2000) afirma que possui a consciência de que as patologias descritas acima não 

podem ser atribuídas à informática e à sua tecnologia, mas sim ao “modo de uso destas pelos 

seres humanos”. Elas são normóticas na medida em que os comportamentos que a geram são 

considerados como normais pela maioria da população, embora sejam elas destrutivas da 

saúde física e ou mental e, às vezes, mortíferas.” (idem, p.65).  

Além da cegueira provocada pelo consenso de normalidade, fica eveidente que, 
conforme o caso, podemos citar como fatores patogêncios principais os seguintes: 
excesso de entusiasmo e expectativa, apego, egocentrismo e falta de respeito ao 
outro, desconhecimento pelo usuário dos efeitos de certas aplicações da informática. 
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É bastante evidente também que, até agora, os aspectos patogênicos da normose 
informática podem ser evitados, através dos esclarecimentos pelas mídias e da 
educação. (idem, p.65) 
 
(...) a informática está estreitamente envolvida por uma normose muito maior, isto é, 
a que atrai as tecnologias para atividades destrutivas incluindo nisto a eliminação 
progressiva da vida no planeta (...) gênese do auto-suicídio da humanidade (...). O 
processo destrutivo é um círculo vicioso que constitui o nosso modelo teórico que 
chamamos de “Roda da Destruição”. Ele é constituído de três partes inter-
relacionadas, a saber: O Indivíduo, a Sociedade e a Natureza. O processo destrutivo 
começa no indivíduo que cria desarmonia na Sociedade; esta por feed back reforça a 
desarmonia individual e destrói a vida do Planeta. Esta destruição, por sua vez, 
constitui uma ameaça para todos nós como indivíduos. E, assim está fechado o 
grande círculo vicioso que nos afeta (figura 1 – Anexo)  

     

           Gisele Mara Durigan e Nádina Aparecida (2013) afirmam que a popularização da 

internet aumentou e muito a quantidade e a velocidade de informações, o que gerou uma 

sobrecarga de informação, “com o mundo virtual interferindo significativamente no mundo 

real.” (DURIGAN E APARECIDA, 2013, p.100). 

           A sobrecarga de informação a que está exposto o homem no ambiente da pós-

modernidade o leva a tentar “buscar e absorver, no menor tempo possível, o maior volume de 

informações a seu alcance, sem deter condição para gerenciar seu excesso de forma adequada. 

Surge, assim, um sentimento de desgaste físico e mental, fadiga, frustração e, em quadros 

mais graves, de estresse emocional.” (idem, p.100). 

           Vários são os efeitos gerados pela falta de ampliação de nossa consciência diante do 

quadro da pós-modernidade. Um ser humano desajustado cria uma sociedade desajustada. 

Weil revela que “esse contexto determina uma sociedade competitiva” e “a competição 

também, dentro de nossa cegueira, é realçada como sendo um valor extremamente 

importante...”. (WEIL, 2012, p.80) 

Essa sociedade desajustada modela e reforça o desajustamento individual. Como um 
ser humano pode crescer, saudavelmente, numa sociedade patológica? Essa 
sociedade desajustada, por sua vez, destrói a natureza por causa do consumismo, 
expressando um apego coletivo. Polui a matéria, destrói os ecossistemas, ou seja, a 
própria vida, intervindo inconsequentemente na informação e na programação 
nuclear e genética. Quer dizer, na própria programação do nosso universo. (idem, 
p.81)  
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4. Considerações Finais 

Vivencia-se uma crise existencial determinada pela denominada “fantasia da 

separatividade”, ou fragmentação, e que se agrava diante do fenômeno da pós-modernidade, 

que, como já visto, está relacionada com a “aceleração do viver”.  

Diante da referida aceleração, os paradigmas não subsistem por tempo suficiente à 

criação de outros, transformando a vida humana em um caldo de incertezas, inseguranças e 

novas demandas a cada momento, fruto da enxurrada de informações trazida pelo avanço 

tecnológico e das ciências.  

A fragmentação cria e alimenta os vários tipos de normoses existentes, das gerais às 

específicas e esta patologia advém do consenso social, que dita uma norma e esta, sendo 

adotada por várias pessoas, transforma-se em hábito. Nem todas as regras que seguimos 

constituem fonte de saúde e como elas são dotadas de um consenso social, os indivíduos não 

percebem o seu caráter patogênico, e as repetem, o que gera os efeitos drásticos estudados 

como as perturbações narcísicas, traduzidas pela ausência do sentir, depressões, a 

medicamentalização das emoções, o receio de inovar dentro da prática escolar, o isolamento e 

desmembramento familiar e frustrações nas comunicações e relações humanas, diante do 

modo de uso da informática e as novas tecnologias, pelos seres humanos, o que gera desgaste, 

fadiga e quadros de estresse emocional, entre outros.   

Conforme visto neste estudo, existe uma característica comum a todas as formas de 

normoses que é o seu caráter automático e inconsciente. Toda a forma de normose é uma 

forma de alienação e diante do ambiente da pós-modernidade, denominada de “era do vazio”, 

percebe-se a necessidade de se criar uma massa crítica de seres que possam vir a despertar 

para uma consciência maior, integrativa e não fragmentada ou reduzida. 

O conceito de consciência aqui trazido está atrelado a um dos novos ramos da 

psicologia denominada de transpessoal, onde a referida consciência vai além da realidade 

imediata que se capta e vai além do self, que percebe além do pessoal, que se traduz num 

estado de consciência expandido. 

Ressalte-se que a fantasia da separatividade cria a normose, porque não trabalha com a 

consciência além da fragmentação, que, na verdade, constitui uma ilusão e, ao viver dentro 

dela, o indivíduo se sente reduzido e se torna normótico. Tal fantasia é vista como uma 
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inconsciência, que existe quando o indivíduo se separa do todo, pois ao nutrir seu ego, através 

dos chamados mecanismos de defesa, tais como projeções e introjeções, deixa de lado a sua 

autenticidade consigo mesmo e com a vida. 

Ao contrário, se esse mesmo indivíduo desenvolve uma consciência ampliada e se 

consegue se enxergar dentro do todo, e que vai além do self, como se fosse um terceiro 

incluído, ele tem a possibilidade de acabar com a chamada “roda de destruição”, se livrando 

da raiz de todo o sofrimento humano representado pelo tripé formado pelas palavras: apego, 

medo e stress. 

      O presente trabalho buscou divulgar o conceito de normose, suas causas e efeitos 

advindos da falta de consciência e no ambiente da pós-modernidade e deixa para reflexão a 

possibilidade, de acordo com os ensinamentos de Jean-Yves Leloup (2012, p.93) de se criar 

estratégias que possibilitem o tratamento da normose, através de uma ‘normoterapia”, em 

nível individual e social, com a finalidade de superar os obstáculos que nos impedem de 

sermos nós mesmos. 
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