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O tema da pós-modernidade, época transicional que estamos vivendo, vem 
suscitando muitos debates nas diversas áreas de conhecimento e particularmen-
te na filosofia. Inseridos que estamos em um contexto de exaltação tecnológica, 
observa-se uma alteração radical no comportamento humano geral, abrangen-
do, entre outros fatores, os sistemas de valores estabelecidos, as relações inter-
pessoais, o trabalho, a experiência do tempo e o conhecimento. Encontramos, 
neste debate, muitas referências de pensamentos, algumas de cunho mais 
pessimista, como Balman, Lipovetsky e Crury, outras mais pragmáticas, como 
Jameson e Lyotard, e referências mais positivas, como a abordagem do antropó-
logo francês Maffesoli. 

Destacamos, neste contexto, o pensador coreano radicado na Alemanha, 
Byung-Chul Han, severo crítico daquela que ele denomina “sociedade de desem-
penho” e do sistema neoliberal, constructos da pós-modernidade. Han nasceu 
na Coréia do Sul em 1959, onde fez sua primeira formação em Metalurgia, 
na Universidade da Coréia. Veio para a Alemanha em 1980, tendo estudado 
Filosofia, Literatura alemã e Teologia católica na Universidade de Freiburg. Em 
1994, doutorou-se em Filosofia, produzindo uma tese sobre Martin Heidegger, 
que seria posteriormente uma das principais influências de sua obra. No ano 
2000, passou a integrar o corpo de docentes da Universidade da Basiléia; em 
2010 tornou-se membro da Karlsruhe University of Arts and Design e desde 2012 
dá aulas de Filosofia e Estudos culturais na Universidade de Berlim.

Observa-se em sua obra forte influência da fenomenologia alemã (Hegel, 
Heidegger e a compreensão do ser humano como um “ser-aí” – Dasein), mas dia-
loga com Sartre (existencialismo), Foucault (e a lógica do controle e o exercício 
do poder nas sociedades capitalistas industriais), Freud (e a sociedade repressiva 
do “dever” freudiana), Kant (e o “homem moral”) e Nietzsche (e o “homem sobe-
rano”), principalmente. A construção dos seus textos é feita com frases que em 
geral são econômicas e assertivas, de fácil entendimento e com pinceladas que 
sugerem a influência zen-budista, principalmente nas sínteses que elabora nos 
finais de alguns capítulos, ao modo de um hai-kai um pouco mais discursivo. Os 
capítulos dos seus livros são independentes, mas fazem sentido entre si.

Os livros de Bjung são pequenos, não possuindo muitas páginas e favorecen-
do a leitura breve nesta época em que somos inundados por excesso de infor-
mações e posts através da mídia virtual, que quase sempre dizem muito pouco. 
Até este momento foram editados (pela Vozes) os seguintes livros de Bjung: 
Sociedade do cansaço, Agonia do Eros, Sociedade da transparência, Topologia da 
Violência, Oque é o Poder?, No enxame – perspectiva do digital, A salvação do 
belo e Bom entretenimento – Uma desconstrução da história da paixão ociden-
tal e Hiperculturalidade – cultura e globalização. Seus textos dialogam entre si, e 
através dos títulos, já podemos observar alguns temas objetos de suas reflexões, 
como pós-modernidade, neoliberalismo, globalização, sexualidade, ética, violên-
cia e poder, teoria da mídia, cultura, estética e entretenimento. 

A crítica à sociedade capitalista neoliberal é um dos aspectos mais marcan-
tes de seu pensamento. Em Sociedade do Cansaço (Han, 2010), Bjung acusa o 
excesso de positividade dos sujeitos do desempenho e produção, que compõe 
aquela que ele define como “sociedade de desempenho” do século XXI (também 
referida como “neuronal”), e que se opõe à negatividade da “sociedade do dever” 
(a “sociedade disciplinar” de Foucault), do final do século XX. Em sua reflexão, 
no sistema neoliberal o indivíduo torna-se empreendedor e seu próprio patrão, 
sendo conduzido a aderir voluntariamente a um discurso pseudo-libertário, 
tornando-se servo de si mesmo e estabelecendo uma relação de autoexploração 
permanente. Afirma que a sociedade do desempenho não é uma sociedade livre, 
ela gera novas coerções e “leva ao contrário a uma sociedade do trabalho, na 
qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho”, onde “cada um 
carrega consigo seu campo de trabalho” (Han, 2010, p. 47). Han refere ainda 

que a violência sistêmica inerente à sociedade do desempenho produz “infartos” 
psíquicos, gerando depressivos e fracassados. Observa que o problema do sujeito 
do desempenho é que o sentimento de ter atingido uma meta nunca é alcan-
çado. Em suas palavras, “a coação do desempenho força-o a produzir cada vez 
mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação” (p. 85). Mais 
adiante, de modo mais incisivo, afirma que o sujeito do desempenho “desgasta-
-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápida ao redor de 
si mesma” (p. 91).

Bjung refere que o excesso de positividade no sistema neoliberal não pres-
supõe inimizades, mas “desenvolve-se numa sociedade permissiva e pacificada”. 
A sua violência está na superprodução, no superdesempenho e na supercomu-
nicação; o excesso de estímulos, informações e impulsos, conforme o autor, 
também é manifestação do excesso de positividade, e “modifica radicalmente a 
estrutura e economia da atenção (…) fragmenta e destrói a atenção” (p. 31). A 
consequência patológica da autoexploração do sujeito do desempenho, segundo 
Han, é a depressão, a Síndrome de Burnout e o TDAH; mas “a coação por desem-
penho” não permite ao sujeito a elaboração do conflito, processo que é “por 
demais demorado”, sendo muito mais simples “lançar mão de antidepressivos 
que voltam a restabelecer o sujeito funcional e capaz de desempenho” (p. 99), 
o que torna a sociedade do desempenho também uma sociedade do “dopping”!

A sua crítica se estende, por conseguinte, também ao mundo digital, que 
considera pobre em alteridade e em sua resistência; afirma que “nos círculos 
virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do ‘princípio de realidade’, 
que seria um princípio do outro e da resistência. Ali, o eu narcísico encontra-
-se sobretudo consigo mesmo” (pp. 91-92). Han questiona a “alegria” das redes 
sociais, que em sua opinião tem a função de somente elevar o sentimento 
próprio narcísico, onde o ego, exposto como mercadoria, espera uma “massa 
de aplausos”. O filósofo coreano analisa também as expressões “tendências” 
e “viral”, que indicam o desejo do sujeito do desempenho de pertencer a um 
coletivo “que marcha em uníssono”, observando que quanto mais iguais são as 
pessoas, maior é a produção capitalista; em contrapartida, ser diferente contra-
ria os objetivos do neoliberalismo.

Em Sociedade da Transparência (Han, 2012), Bjung questiona outro aspecto 
correspondente ao excesso de positividade da sociedade pós-moderna. Afirma 
que, com a eliminação de toda negatividade, as coisas se tornam “rasas e pla-
nas”, encaixando-se sem resistência “ao curso raso do capital, da comunicação e 
da informação” (p. 10). Desse modo, as ações, o tempo e as imagens tornam-se 
transparentes e “o dinheiro iguala tudo”, tornando-se a sociedade da transpa-
rência “um abismo infernal do igual”. 

A sociedade da transparência é também uma sociedade da exposição, onde 
“o valor expositivo depende sobretudo da bela aparência”. Mas a hipervisibili-
dade ou o excesso de transparência e exposição, onde falta “qualquer traço do 
oculto, do inacessível e do mistério” (p. 33), segundo Han, torna-se obsceno; 
afirma, mais adiante, que “obscena é a coação de colocar tudo à mercê da 
comunicação ou da visibilidade; (…) é o pornográfico colocar corpo e alma sob 
foco da visão” (p. 34). A expressão “sociedade pornográfica” também é empre-
gada pelo autor para caracterizar a sociedade demasiadamente exposta, onde 
“tudo está voltado para fora, desvelado, despido, desnudo, exposto” (p.32), onde 
tudo se transforma em mercadoria.

Em Agonia do Eros (Han, 2012b), Bjung retorna à sociedade da transparência, 
queixando-se da impossibilidade de fechar os olhos na época atual devido à 
enorme quantidade de imagens hipervisíveis; trata-se de uma “negatividade que 
não se coaduna bem com a positividade e hiperatividade da sociedade acelerada 
de hoje” (p. 73), exigindo uma hipervigilância que na sociedade do desempenho 
também é responsável pelo esgotamento neural. Lamenta a impossibilidade 
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atual de um demorar-se contemplativo. Vale a pena incluirmos em sua totalida-
de o penúltimo parágrafo do capítulo “Fantasia”, deste mesmo livro:

“A hipervisibilidade caminha lado a lado com a desconstrução dos umbrais 
e dos limites. É o telos da sociedade da transparência. O espaço se torna trans-
parente quando é alisado e nivelado. Umbrais e passagens são zonas prenhes do 
mistério e do enigmático, onde começa o outro atópico. Junto com os limites e 
umbrais desaparecem também as fantasias sobre o outro. Sem a negatividade 
dos umbrais, sem a experiência do umbral, a fantasia fenece. A crise atual da 
arte e também da literatura pode ser reduzida à crise da fantasia, ao desapare-
cimento do outro, ou seja, à agonia do eros” (pp. 73-74).

Neste livro, o pensador coreano também faz uma irônica menção à “ciência 
Google”, observando que a ciência positiva baseada em dados e acúmulo de 
informações não produz conhecimentos; refere que não existe “pensamento 
impulsionado por dados”, e que a massa de informações que hoje circulam 
atuam de modo deformativo.

Resta perguntarmos se temos alguma saída. Ao produzirem-se muitos ques-
tionamentos e não sendo possível transportarmo-nos para outro espaço-tempo, 
o filósofo aponta algum caminho ou solução?

Em primeiro lugar, a própria reflexão filosófica já é representativa de uma 
discussão interior; evoca o problema e traz para dentro, produz uma intros-
pecção. A perplexidade da experiência existencial é uma etapa no processo de 
elaboração; mas a solução ou o caminho que se busca não será necessariamente 
encontrado na elaboração do filósofo ou na teoria que ele vem a propor. Esta (a 
solução) somente apresenta-se como produto de uma elaboração coletiva não 
consciente, afirmando-se através da orientação lenta de um self coletivo, vindo 
então a estruturar-se através do pensamento ou das teorias.

Em segundo lugar, encontramos no pensamento de Han a proposição de 
dois caminhos interessantes: a festa e a contemplação do belo, aspectos do que 
ele chama de “bom entretenimento”. Caminhos que, no entanto, não devem ser 
compreendidos como propostas resolutivas, até porque o autor verifica algo de 
caricatural no modo como a sociedade do desempenho orienta o entretenimen-
to, algo que “degrada-se em um desligamento espiritual” (Han, 2018). Mas, na 
sequencia, Bjung considera que se o Ocidente superar a paixão pelo desempe-
nho, será possível reconquistar o “entretenimento por meio do belo”.

Em sua elaboração sobre a Salvação do Belo (Han, 2015), Han retoma a ques-
tão do excesso de transparência e do liso como marca do presente e discute a 
crise do corpo, nos dias de hoje. Comenta, inicialmente, a estética das tomadas 
de partes do corpo em close-up (“que são obscenas e pornográficas”), e das 
selfie e seu caráter viciante, que considera que indicam o vazio interior do eu. 
Afirma que “o sujeito-selfie procura em vão se produzir. A selfie é o self em 
forma vazia” (p. 24). Mais adiante, verifica ainda que o corpo “não está despeda-
çado apenas em partes pornográficas, mas também em registros de dados digi-
tais” (p. 25), referindo-se ao corpo equipado com sensores digitais. Han chama 
a atenção também para a relação do corpo com o automatismo, como no carro 
sem motorista, onde perdemos a condição de protagonistas e nos tornamos 
“uma mera interface na rede de comunicação global” (p. 26).

Retomando a discussão do belo, o filósofo dialoga com Heidegger, Platão, 
Walter Benjamin, Proust, Kant, entre outros. Recorrendo a este último, Han lem-
bra que Kant considera que o belo vai além do estético, estendendo-se até ao 
ético. Mais adiante, ressalta que a relação com o belo é contemplativa; afirma 
que o belo, em seu proceder, é lento e duradouro. “O belo é afável, é vinculativo. 
Incita a duração” (p.112). É um contraponto à volatilidade da sociedade de hoje, 
onde “nada tem perenidade e duração”, onde o belo tornou-se um objeto liso 
de curtida (I like, I don’t like). Han afirma, em resumo, que a salvação do belo é 
a salvação da vinculação.

A relação do belo com o tempo é, sem dúvida, um dos aspectos mais impor-
tantes em sua discussão sobre o belo. O pensador coreano afirma que o belo 
“convida à demora”, nos conduz à contemplação pura; refere que “o eu imerge 
no belo, (…) sai de si perante o belo” (p. 98). Mais adiante, escreve que o belo 
suprime a violência do tempo. O belo, deste modo, possui também um caráter 
meditativo. Nesse sentido, a imagem e o imaginário emergem nesse não-tempo 
contemplativo e, pedindo licença ao filósofo, como emergem também as ima-
gens consteladas no não-tempo dos toques calatônicos1.

O outro tema que apontamos acima é a festa. Han afirma que, para 
Nietzsche, a arte originária é a arte da festa. A festa também caracteriza-se pela 
suspensão do tempo; o tempo da festa “aquieta a cotidianidade”, que seria o 
tempo do trabalho. Mais adiante, Han refere que a festa e a celebração tem uma 
origem religiosa: “a festa começa onde acaba a cotidianidade pro-fana” (p. 99), 
traduzindo pro-fano como “o que fica antes do sagrado”. Por isso, para o autor 
a festa pressupõe o sacro, ela nos sacraliza. 

Sobre a relação da arte com a festa, Han nos remete ao filósofo e antropólo-
go alemão Gadamer2, que chama a atenção para a palavra celebra, celebração, 
que aponta para a temporalidade particular da festa. “A celebração da festa 
suspende a passagem” (p. 100). Observa-se a relação da festa com a eternidade 
e com a arte. Sobre a analogia da festa com a arte, Han cita Gadamer:

“A essência da experiência do tempo da arte é que aprendemos a demorar-
-nos. Esta é talvez a correspondência, à nossa medida, do que se chama eterni-
dade” (p. 100).

Em seu outro já citado livro Sociedade do Cansaço (Han, 2010), Han também 
faz menção a este autor e prossegue citando Kerényi, para quem, no não-tempo 
da festa ocorre a intervenção de algo divino, algo que nos conduz ao ato de cria-
ção. De acordo com este pensamento, Han afirma, na sequencia, que a festa é o 
evento que nos transporta para junto dos deuses, deuses que se alegram quando 
os seres humanos jogam e brincam. Mais adiante, agora em conformidade com 
Platão, confirma que “festas e rituais abrem um acesso ao divino” (p. 112).

Desta forma, como considera no prefácio de Bom Entretenimento (Han, 
2018) sobre a contemplação do belo e a festa como bons entretenimentos, afir-
ma que se conseguirmos superar o tempo da paixão do homo doloris (homem 
da dor), particularmente a paixão pelo desempenho, o belo entretenimento nos 
conduzirá de volta ao jogo. Será então a salvação do belo.
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