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Introdução

Walter Melo1

O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 
(NEPIS) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) de-
senvolve diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
dentre as quais o Seminário Saúde e Educação, do qual são 
frutos as palestras apresentadas em formato de artigos neste 
livro. Algumas dessas palestras foram totalmente reformula-
das e outras mantiveram o tom da linguagem verbal. A idéia 
básica do NEPIS é de fazer a ligação da Universidade com o 
Sistema Público de Saúde, atuando principalmente na cidade 
de São João del Rei, mas ampliando suas ações através de 
produtos, como o livro Que País É Este?

O NEPIS nasceu dentro de sala de aula, a partir de de-
bates sobre o Sistema Único de Saúde (SUS): a legislação, as 
diretrizes, a história da saúde no país. Daí, surgiu a idéia, por 
parte dos alunos, de entrevistar profissionais do sistema pú-
blico de saúde, tentando identificar o conhecimento que eles 
possuem sobre o próprio SUS. Várias entrevistas foram feitas 
em São João del Rei e em algumas cidades da região. E o 
resultado foi assustador: a maioria dos funcionários do SUS 
demonstrou desconhecimento sobre o próprio SUS. Médicos, 
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros que se formavam 

1 Professor Adjunto III do Departartamento de Psicologia da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ); Coordenador do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Interven-
ção em Saúde (NEPIS), vinculado ao LAPIP UFSJ.
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sem o mínimo conhecimento acerca do sistema de saúde brasilei-

ro e que, ao passarem em um concurso público, tinham que atuar 

numa área que, simplesmente, desconheciam. Verificamos, assim, 

que a Universidade estava distante das propostas de se estabelecer 

um Sistema Único de Saúde (e, aqui, a palavra único é de extrema 

importância), descentralizado, equânime, integral, público e pautado 

em ações de prevenção da doença e de promoção da saúde, sem 

esquecer, no entanto, das práticas curativas. O ensino universitário 

cria condições totalmente adversas para a efetiva implementação do 

SUS, ao enfatizar concepções centradas na doença e em práticas pri-

vatistas. Temos, assim, uma contradição entre o sistema educacional 

e o sistema de saúde. As propostas desenvolvidas pelo NEPIS tentam 

aproximar esses dois campos, através do estreitamento de laços e de 

ações conjuntas.

A primeira atividade desenvolvida pela equipe do NEPIS se deu a 

partir do Programa de Extensão “Sistema de Saúde e Educação: estrei-

tamento dos laços e ações conjuntas” (Laços e Ações). Este Programa 

desenvolve, desde 2007, projetos diversificados no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), com 

a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e, mais re-

centemente, na Estratégia Saúde da Família (ESF)2.

Verificamos que o CAPS repetia o padrão de funcionamento dos 

ambulatórios, com ênfase na prescrição de medicações e em alguns 

atendimentos pontuais de psicologia e enfermagem, compondo uma 

equipe multiprofissional que, atuando de maneira estanque, mantém 

a centralidade no modelo biomédico, pautado nos critérios diagnós-

ticos e na tentativa de remoção de sintomas. O caráter centralizador 

do CAPS e, por conseguinte, a falta de articulação com os recursos 

da cidade contribuem para a manutenção de padrões epistêmicos e 

de ações que refletem a permanência da lógica manicomial. Também 

contribui para esse quadro, a estreita concepção de saúde que permeia 

práticas e discursos desses profissionais, que se orienta pela ausência 

2 Neste prefácio abordaremos apenas as ações no CAPS e no CMS, pelo fato de serem desen-
volvidas a mais tempo e já se encontrarem, portanto, com os trabalhos mais consolidados.
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de doença ou de sintomas. Podemos verificar que essas características 

são contrárias às diretrizes preconizadas para as políticas públicas de 

saúde que se pretende para o país.
Com o objetivo de estabelecer um campo de diálogos sobre essas 

questões, optamos por implementar algumas atividades expressivas. 
Nesse caso, nosso objetivo não é terapêutico, mesmo que possamos 
verificar efeitos terapêuticos daí advindos. A proposta é de descentrali-
zar do psiquiatra e do modelo médico o contato com os usuários, am-
pliando os espaços utilizados por esses usuários, ou seja, articulando 
o centro de saúde ao território e, com isso, ampliar a noção de saúde 
que passa a se caracterizar pela promoção da saúde através de ações 
intersetoriais.

As atividades expressivas possuem, no Brasil, uma tradição inter-
disciplinar e intersetorial que remontam aos trabalhos desenvolvidos 
por Osório Cesar e por Nise da Silveira, respectivamente em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, e que são, atualmente, largamente utilizados seja 
pelo viés terapêutico, da reabilitação psicossocial, artístico ou da di-
versidade cultural (ou, ainda, integrando vários desses aspectos). As 
atividades expressivas não garantem, mas podem possibilitar que, 
através do envolvimento afetivo, questões emocionais ganhem no-
vos contornos; que pessoas antes isoladas e estigmatizadas exerçam 
outros papéis e ocupem outros lugares, que não os reservados aos 
loucos de maneira disciplinar; que, alguns, sejam reconhecidos como 
importantes artistas; e que, gradativamente, ocorra uma transforma-
ção cultural.

As ações e os discursos acerca da saúde mental não podem ficar 
restritos à sede do CAPS, pois o poder disciplinar seria recriado coti-
dianamente. Essas ações e esses discursos não podem estar localizados 
num determinado estabelecimento, numa determinada área adscrita, 
num determinado bairro, numa determinada rua, sendo localizado 
por um CEP. Essas ações e esses discursos devem circular pela cidade, 
garantindo novos espaços de uso aos que se encontram com os pés 
plantados nos serviços de saúde mental e com as mãos atadas para 
outras funções sociais.
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Em relação ao trabalho desenvolvido em parceria com o CMS, 
iniciamos com a observação das assembléias ordinárias e extraordi-
nárias. Nessas observações foram identificadas as dinâmicas de fun-
cionamento do CMS de São João del Rei. Ao final do primeiro ano de 
trabalho, entrevistamos 12 conselheiros. As entrevistas foram transcri-
tas e analisadas a partir do método de análise do conteúdo. No ano 
seguinte, foi efetuada a devolução dos dados analisados durante uma 
assembléia do CMS. Dentre os vários pontos levantados, ficou eviden-
te a ênfase no aspecto fiscalizador do CMS, em detrimento do caráter 
deliberativo, ou seja, os conselheiros fiscalizam o sistema de saúde 
que já existe, mas eles não se vêem como proponentes de formas 
de aperfeiçoamento do sistema de saúde do município. Como con-
seqüência dessa pesquisa, os próprios conselheiros sugeriram que o 
NEPIS organizasse um curso de capacitação. Dessa forma, elaboramos 
em agosto de 2010 tal capacitação, que contou com a participação 
de Marcelo Arinos (ESP-MG), Maria Cecília de Souza Minayo (Fiocruz), 
Ana Marta Lobosque (ESP-MG), João Leite Ferreira Neto (PUC-MG) e 
Valdir Oliveira (Fiocruz). Consideramos que esse processo foi extrema-
mente importante, principalmente por fornecer a base histórico-con-
ceitual do SUS, mas avaliamos que essa etapa necessitava de um com-
plemento, em formato mais horizontal. Dessa forma, organizamos, 
em 2011, rodas de conversa com os conselheiros de saúde. Assim, 
partimos da observação, passamos pela capacitação e chegamos ao 
diálogo aberto.

O trabalho integrado de ensino, pesquisa e extensão constitui-
-se como uma tônica das ações desenvolvidas pela equipe do NEPIS, 
que são consolidadas no Seminário Saúde e Educação, organizado 
anualmente. O I Seminário Saúde e Educação, ocorrido em 2007, 
teve o título De Médico, de Louco e de Todo Mundo um Pouco, que 
parte de um artigo do professor Benilton Bezerra da UERJ, no qual ele 
torce um dito popular para discorrer sobre a importância de o tema 
da saúde e da saúde mental ser debatido por toda a população, ou 
seja, a saúde não se restringe a questões referentes apenas aos usu-
ários, tampouco se limita aos profissionais, mas diz respeito a toda 
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população. O II Seminário Saúde e Educação, de 2008, teve o título 
Quando Acabar o Maluco Sou Eu, publicado em livro (Espaço Artaud, 
2010). O III Seminário Saúde e Educação, de 2009, teve por título Que 
País É Este?, e se baseou na poesia de Affonso Romano de Sant’Anna.

O tema desse Seminário é uma conseqüência dos debates do I 
Seminário, pois se o tema da saúde é de todos os brasileiros, logo 
surgiu a indagação: quem somos nós, brasileiros? Que país é este? 
As palestras desse Seminário, acrescidas de mais alguns textos apre-
sentados no IV Seminário Saúde e Educação: escola, universidade e 
psicologia, ocorrido em 2010, são publicadas, agora, ampliando os 
debates e consolidando a marca da equipe do NEPIS de garantir o 
diálogo democrático entre diferentes idéias, num país multifacetado. 
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Que País É Este?1

Affonso Romano de Sant’Anna2

“Que país é este?” José de Alencar

“Que país é este?” Machado de Assis

“Que país é este?” Deputado Francelino Pereira

“Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?” Carlos 
Drummond de Andrade

Em 6 de janeiro de 1980, publiquei no Jornal do Brasil 
o poema “Que país é este?” e no mesmo ano um livro de 
poemas com esse título. Partia de uma frase que havia se 
tornado popular através do deputado mineiro Francelino 
Pereira. Ele, líder do governo Geisel, nos anos 1970, soltou 
essa exclamação diante de seus próprios correligionários. Eu 
não sabia que essa frase poderia ser localizada em Machado de 
Assis, nem em José de Alencar. Posteriormente, virou estribilho 
de música e título de livros de vários autores. Ou seja, a frase 
não pertencia a ninguém. Era uma indagação imemorial, e em 
várias oportunidades eu dizia que certamente Pedro Álvares 
Cabral teria dito algo semelhante quando se aproximou da 
costa baiana com suas naus em 1500.

1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e Educa-
ção: Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), 
de 2 a 5 de setembro de 2009.
2 Escritor; Poeta; Jornalista; Professor e Doutor pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
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Da mesma maneira que a autoria dessa pergunta é coletiva, fui 
aos poucos descobrindo que a questão não era só brasileira. Isto foi 
como perder a ingenuidade neste assunto. Enquanto visitava países 
como Israel, Canadá, Alemanha, Rússia, Índia, China, Moçambique, 
Venezuela, Argentina, ecoava no ar a mesma questão. Para um alemão 
é uma pergunta dolorosa, para um judeu uma perplexidade bíblica e 
para russos e chineses a pergunta transcende as respostas de Marx. 
Até no pacífico Canadá, encontrei esse tormento quando estive com 
escritores de Quebec. Portanto, a indagação sobre a “identidade” 
extravasa a psicanálise e a história geral.

Mas, restringindo-me ao meu espaço, reconheço que o Brasil é 
um enigma. Um enigma que seus artistas tentam representar (nunca 
resolver). Os intelectuais, sim, pretendem compreender esse enigma. 
E o pensam persistentemente, sistematicamente, angustiantemente. 
E, nisto estão tanto intelectuais brasileiros quanto estrangeiros, há 500 
anos rondando a questão: “que país é este?”.

É próprio do enigma seduzir e angustiar.  É próprio do enigma 
aliciar interpretações polissêmicas e contraditórias. Todo verdadeiro 
enigma é, ao mesmo tempo, ficção e realidade. Existe, portanto, um 
Brasil imaginário construído na teoria e nas artes e um Brasil concreto 
de oito milhões de quilômetros quadrados e hoje com quase 200 
milhões de habitantes, com um dos maiores potenciais econômicos 
do planeta e uma produção artística cheia de singularidades. Aliás, 
não existe “um”, mas “muitos” Brasis.

Os estrangeiros, exercitando a atração pelo “outro”, são siderados 
por este enigma continental. Dezenas de teses são escritas anualmente 
nas universidades de além-mar, por “brazilianistas” que tentam 
decifrar tal esfinge. Por outro lado, desde 1500 aportam às nossas 
praias viajantes, naturalistas e sábios de toda ordem dispostos a nos 
entender. Poderia, sucintamente, me referir a três deles, surgidos no 
século XX: Stefan Zweig escrevendo entusiasticamente Brasil, país do 
futuro; Claude Lévi-Strauss nos interpretando como um episódio dos 
Tristes trópicos; e Roger Bastide analisando O país de contrastes.

É desnecessário dizer que todas essas interpretações são 
divergentes e até contraditórias. É que o enigma transborda sempre o 
modelo redutor que o quer compreender.
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Mas, a “mãe pátria” é uma obsessão também para os teóricos 
brasileiros que, edipianamente, a querem possuir. Seria um nunca 
acabar enumerar teorias e propostas de análise neste sentido. 
Basta, como ponto de partida, ver o livro clássico O caráter nacional 
brasileiro (1954) de Dante Moreira Leite. Ali ele faz uma síntese, às 
vezes caricata, mas uma síntese das principais características de nossa 
psicologia social, conforme os autores de ontem e de hoje. De lá para 
cá, aumentou em muito o número de interpretações. E é possível 
que alguma tese tenha surgido nas universidades estudando isto 
mais a fundo. É curioso, no entanto, como a maioria dos analistas são 
impiedosos e exigentes com seu próprio país, como a confirmar o que 
Nelson Rodrigues sarcasticamente dissera: “O brasileiro é um narciso 
às avessas, pois cospe na própria imagem”. Seja como for, lendo as 
várias interpretações naquele livro, o leitor sai com a sensação de que 
o enigma continua.

Lembro-me de nos anos 1960 e 1970 ter freqüentado alguns 
encontros internacionais onde os latino-americanos, olhando 
perplexos sua história, se faziam essa mesma pergunta.  Ocorre-
me, entre outras, uma observação feita por Leopoldo Zea, de que a 
América não foi “descoberta” e sim “recoberta”. 

Quando ouvi isso a primeira vez, achei que tinha a chave do 
enigma. A mudança de uma palavra por outra parecia alterar a ótica 
do problema. Pois, quando se pensava em “descobrimento” do ponto 
de vista europeu, partia-se sempre da idéia de que o novo continente 
era uma “tábula rasa” onde se ia inscrever a história. Neste sentido, 
os índios e as culturas anteriores não eram um suporte, mas uma 
simples paisagem a ser preenchida por outros.

A idéia de “recobrimento” sugere desde o princípio a noção de 
recalque, repressão e ocultamento. E em países de forte composição 
indígena como o México, Peru e Bolívia isto se torna mais evidente. 
O conceito de “recobrimento” pressupõe, portanto, a recuperação 
de um “elo perdido”. Mas, isto já é uma afirmação temerária, pois 
vai esbarrar filosófica e epistemologicamente na idéia de “origem”.

Com efeito, tentando aplicar a teoria do “recobrimento” ao Brasil, 
poder-se-ia, no entanto, dizer que fomos recobertos pelos portugueses, 
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pelos espanhóis, e várias partes do território tiveram recobrimentos 
temporários de franceses e holandeses. Houve também o recobrimento 
indireto através da Inglaterra, que controlava Portugal. E, do ponto de 
vista cultural, para continuar a usar essa metáfora geológica, houve 
uma sedimentação de aluviões franceses e alemães no século XIX e 
uma inundação de lavas americanas no século XX. Isto a tal ponto, 
que nos anos 1960 houve um político que dissesse, “o que é bom para 
os Estados Unidos é bom para o Brasil”. Essa teoria dos aluviões não é 
exclusividade dos latino-americanos e brasileiros. Isto ocorre em todas 
as partes3. 

Portanto, as oscilações geopolíticas não se restringem a esse 
ou àquele território. Miscigenação, domínio, exploração sempre 
existiram. Sem falar na confusa formação da Europa, da Ásia e da 
África. Quem ler  O leopardo de Giuseppe Lampedusa vai se deparar 
com a análise tópica que ele faz das dezenas de invasões sofridas pela 
Sicília ao correr dos séculos.

Voltando ao quadro latino-americano, e por falar em Estados 
Unidos, há aí algo incontornável. Já os mexicanos dizem que o 
problema deles é que estão muito perto dos Estados Unidos e muito 
longe de Deus. E as comparações com os Estados Unidos, conquanto 
estimulantes, podem levar a vários desvios de entendimento. Uma das 
interpretações mais instigantes é a de Viana Moog – Bandeirantes e 
Pioneiros –, mostrando as diferenças entre os calvinistas lá e os católicos 
aqui. O Brasil, num certo momento, pensou que seria os Estados Unidos 
do Sul, por isto adotou o nome de República dos Estados Unidos do 
Brasil. Isto aparecia escrito nas moedas nacionais. Só recentemente 
cortaram essa pretensão, restando República Federativa do Brasil.

3 Há três ou quatro dias estava na Tunísia, ou melhor, estava em Cartago. Antigamente, se 
estudava no ginásio as Três Guerras Púnicas entre Cartago e Roma, sendo que, na terceira, 
chefiada por Cipião, Cartago foi destruída pelos romanos. Estava eu ali, na Tunísia, me 
lembrando que tinha que fazer esta conferência e a pergunta “Que país é este?” me veio 
à cabeça, porém num cenário, num quadro histórico totalmente diferente. É que a Tunísia 
existe desde os tempos dos fenícios, há quase vinte séculos. Durante dez séculos, os fenícios 
dominaram o Mediterrâneo, até serem destruídos pelos romanos. E, depois, veio uma série 
de novas culturas se implantando dentro daquele país: os berberes, os árabes, colonizações 
das mais variadas, até chegar a colonização francesa, que foi a mais recente. Tem até alguns 
toques pitorescos: a Tunísia não é só a terra de Santo Agostinho, mas também de Claudia 
Cardinale. E, olhando aquele país, pensava “Que país é este?”, que tem quatro, cinco, ou até 
mais vezes a idade que o Brasil. Somos um país novíssimo, quinhentos anos não é nada na 
história. 
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É neste sentido, que se devem considerar as palavras de Octávio 
Paz  quando, ao estudar a identidade dos povos latino-americanos e 
os norte-americanos, sustentou a tese de que os Estados Unidos são 
um fenômeno único no conceito de nação. A constituição americana 
de 1787 propõe a “invenção de um país” desenraizado do passado e 
voltado  para o futuro. Diferentemente das nações que se formaram 
por aglomeração, segundo Paz, os norte-americanos construíram-
se em torno de um “projeto”. Rompiam com o passado (Inglaterra) 
e através de uma ruptura inédita instauraram um Estado moderno. 
Diz Paz: “os norte-americanos não são filhos de uma história: são o 
começo de outra história. Não se definem, como os outros povos, 
por sua origem, mas pelo que serão. Sua pedra fundamental foi o 
futuro, território ainda mais desconhecido e inexplorado que a terra 
americana na qual se estabeleceram”.

Esses pensamentos de Paz têm um toque romântico e simplificam 
uma história complexa dos americanos, onde o racismo e o 
imperialismo, ingredientes nada modernos, sempre tiveram muita 
força. Mas, de qualquer forma, pensar contrastivamente as culturas é 
bastante didático. E, às vezes, a questão “que país é este?” tem que 
ser formulada às avessas. Ou seja, resulta mais interessante indagar: 
“que país não é este?”.

Um item aparece sempre quando se tenta entender a 
ideologia vivida no Brasil. O país é ou não um país de rupturas? 
A conciliação seria uma tônica do caráter nacional brasileiro? 
Os que crêem que esse é o país da conciliação lembram que nossa 
independência, em 1822, foi feita por um português, e mais: por 
um membro da coroa real, D. Pedro I. Seria o caso de uma “ruptura 
relativa”. Tanto assim, que após independizar o Brasil, Pedro I foi 
para Portugal e lá, batalhando contra a Espanha, se tornou Pedro IV. 
Na mesma linha, Getúlio Vargas, o ditador, foi quem nos anos 1930 
criou as leis trabalhistas, começou a modernizar o país, ergueu a 
bandeira nacionalista (sobretudo, no seu segundo período, nos anos 
1950). Igualmente, os militares que fizeram a revolução ou golpe 
de 1964 é que regeram a abertura, e o general Figueiredo, um dos 
articuladores do movimento de 1964 e ex-diretor do Serviço Nacional 
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de Informações (SNI) foi quem articulou, finalmente, a abertura que 
daria em Tancredo e Sarney. 

Nessa linha, se poderia também estudar a modificação ideológica 
que ocorreu com minha geração, que nos anos 1960 tinha uma atitude 
revolucionária (de ruptura) e que, voltando do exílio, anos depois, 
inseriu-se no sistema democrático, participando da conciliação. Um 
exemplo emblemático foi Herbert de Souza, o Betinho, que passou 
de sua luta revolucionária, ligado até a grupos maoístas, para, 
posteriormente, o programa social Fome Zero. Ou seja, da revolução 
passou-se para outra coisa entre o assistencialismo e o diálogo 
democrático. Essa capacidade de gerenciar atritos e evitar rupturas 
mais dramáticas pode ser lida como virtude ou pecado, dependendo 
do analista. E, nesta imbricação, é que surge a questão do “homem 
cordial”, tópico que interessou a muitos como Sérgio Buarque de 
Holanda e Cassiano Ricardo. O “homem cordial” é um ser de dupla 
face, porque pode, atrás da cordialidade, exercer também a violência. 
Neste sentido, alguns historiadores ressaltam outra face menos visível 
ou simpática de nossa história.

O fato é que a obra de Gilberto Freyre tem sido usada como 
exemplo dessa simbiose. Alguns estudiosos já destacaram que os 
títulos de seus livros não mostram só o antagonismo, mas certo 
diálogo, uma conjunção entre os opostos: Casa Grande e Senzala, 
Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso. É como se Gilberto 
Freyre estivesse procurando a “terceira margem do rio” de que 
alegoricamente fala Guimarães Rosa. Terceira margem que pode 
ser lida como “mestiçagem” não apenas racial, mas cultural. 
Esta concepção de Brasil deixa muito mal o chamado “projeto 
construtivista” de marca européia, que alguns querem impingir à 
cultura brasileira.

Neste sentido, diferenciamo-nos bastante da cultura calvinista 
americana ou do cartesianismo francês. Aqui ocorreria muito a 
“relativização” de que Roberto DaMatta fala, ampliando o pensamento 
de Gilberto Freyre. Isto, por outro lado, teria mais a ver com o Barroco 
do que com o Iluminismo.  Disto, aliás, tratei mais detidamente 
no livro Barroco, do quadrado à elipse onde mostro como a curva, 
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representando o nosso comportamento sócio-cultural é mais natural 
do que a reta. No lugar de uma sociedade mais plana, governada pela 
lógica da linha reta, surge uma sociedade enraizada no Barroco, onde 
as mediações entre o certo e o errado, o céu e o inferno desenham 
imprevistas volutas comportamentais.

É neste sentido que a metáfora do “acaso”, presente no mito de 
nosso “descobrimento” pode ser relida. Nunca se indagou porque a 
teoria do acaso vingou durante tanto tempo e ainda tem vigência para 
muitos. Ela é um mito que satisfaz algumas exigências não racionais 
de nosso comportamento, um exercício do pensamento mágico.

Claro que muitos se aplicaram em demonstrar que nunca houve 
“acaso” em nossa descoberta. Pedro Álvares Cabral sabia perfeitamente 
o que estava fazendo. A viagem à Índia era uma desculpa. Mas o mito 
do acaso, mais do que ser negado, se interpretado, pode nos dar 
algumas chaves de autoconhecimento.    

Em outros textos, tratando de algum modo deste tema referi-
me ao fato de que o Brasil não é um “país pronto”. Enquanto certos 
países mais desenvolvidos parecem ter atingido certa maturidade, 
o Brasil continua em metamorfose, como se estivesse tentando sair 
de certa adolescência. Cheguei a formular a idéia de que havíamos 
passado por três fases distintas: 

a. defesa da territorialidade;
b. expectativa imperial;
c. consciência  nacionalista.
Hoje, diria que o século XXI está exigindo do país outras respostas 

à pergunta “Que país é este?”. Com a estabilidade econômica iniciada 
nos anos 1990, o Brasil passou a ter outra dimensão internacional e a 
resolver dilemas internos que pareciam secularmente insolúveis.

Lembro-me de haver assistido no Hawai, nos anos 1980, 
portanto, há uns trinta anos, a uma conferência de John Naisbitt 
– autor de Megatrends – na qual ele profetizava que o Brasil seria 
uma das potências do século XXI. Hoje, as publicações especializadas 
tratam desse assunto não mais como profecia, mas como algo que 
está ocorrendo no panorama das “potências emergentes”.

Ao dizer isto, e deixando de lado teorias alheias, volto ao meu 
poema e a questões que me atormentavam e à minha geração. Quando 
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elaborei esse poema no correr dos anos 1970 e com reminiscências 
dos anos 1960, expressava alguns impulsos e idéias que foram se 
esclarecendo aos poucos. Relendo esse texto muitos anos depois, 
dou-me conta de que ali estavam alguns ingredientes sobre a revisão 
do próprio conceito de país, uma autocrítica, uma dolorosa purgação 
de equívocos e tentativa de achar respostas e caminhos novos.

Ali estava a contestação do conceito de povo como entidade 
iluminada que sabe para onde vai a história.

Ali estava a crítica à violência revolucionária romântica como 
solução dos problemas.

Ali estava a crítica de um conceito linear de história, como se a 
história fosse um trem que se toma e nos leva à utopia sem classes.

Ali estava até mesmo a crítica ao conceito romântico de país 
como uma unidade eterna no tempo e no espaço.

A maioria dos países modernos se configuraram como tal 
nos séculos XVIII e XIX. A questão da “globalização” e uma visão 
“planetária” das sociedades humanas afetam, seja reforçando, seja 
metamorfoseando, nosso conceito de aldeia.

Enfim, aquele é um poema-indagação. A pergunta do título 
sendo uma pergunta coletiva pressupõe uma resposta igualmente 
coletiva, que cada geração fornece de acordo com suas contingências 
e alucinações históricas. 
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Educação, Sanitarismo e Eugenia: 
divergências e convergências no 

campo intelectual brasileiro1

Magali Gouveia Engel2

A partir de meados dos anos 1910, observa-se que as 
perspectivas marcadas pelo deslocamento da ênfase da 
desqualificação do povo brasileiro da inferioridade racial 
para a ausência e/ou precariedade de instrução e de saúde 
adquiriam maior visibilidade e espaço nos campos científico 
e literário. Para essas novas percepções contribuíram de 
forma decisiva as idéias e as ações que passaram a questionar 
as interpretações do país completamente dissociadas da 
realidade brasileira. 

Em termos do pensamento social há que considerar, além 
do marco fundamental representado pela obra de Euclides 
da Cunha ao descortinar dimensões impensadas dos sertões 
que constituíam o “Brasil real”, as reflexões desenvolvidas por 
autores como Alberto Torres, em A organização nacional  e, 
Oliveira Vianna, em O problema nacional brasileiro (ambos 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e Educação: 
Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), de 
2 a 5 de setembro de 2009, e é fruto da pesquisa intitulada Educação, Eugenia e 
Sanitarismo: divergências e convergências no campo intelectual (RJ, 1918-1930), que 
desenvolvo como procientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 
bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Participam da referida pesquisa as 
bolsistas de Iniciação Científica: Fernanda Souza da Silva, Juliane Soares de Sousa 
(PIBIC-CNPq) e Bruna Vieira Gomes (FAPERJ). 
2 Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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publicados em 1914), que criticavam o modelo de organização política 
liberal proposto pela Constituição de 1891. Em que pese as profundas 
diferenças que atravessam esse tipo de enfoque – consideráveis, aliás, 
entre os dois pensadores mencionados –, esta se caracteriza pelo 
debate em torno dos abismos que existiriam entre o “país legal” e o 
“país real”. As discussões em torno da “capacidade” do povo brasileiro 
para atuar politicamente de forma conseqüente são centrais nas 
concepções defendidas por estes intelectuais. 

No âmbito científico, as expedições promovidas pelo Instituto 
Oswaldo Cruz, sobretudo entre os anos de 1911 e 19133, tiveram 
papel de grande relevo, desvendando as trágicas condições de vida das 
populações rurais, rompendo, pois, com as mistificações da literatura 
regionalista, comprometidas com visões romantizadas dos sertões, 
“licenças poéticas de poetas jamais saídos das cidades grandes”, como 
diria Monteiro Lobato em O Problema Vital 4. Num sentido próximo, 
o protagonista do famoso romance de Lima Barreto, Triste fim de 
Policarpo Quaresma (publicado em livro em 1916) “deu com os burros 
n’água” ao tentar transformar as condições rurais do país a partir do 
que havia aprendido com as interpretações que nada tinham a ver 
com aquela realidade. Vale lembrar, ainda, o papel fundamental de 
Os Sertões, a obra clássica de Euclides da Cunha, publicada em 1902, 
para fundamentar as críticas a visões como as que inspiraram Afonso 
Celso no seu controvertido Porque me ufano do meu país, publicado 
em 1900.

“Não nos iludamos, o nosso sertão começa pelos lados da Avenida” 
[Central, atual Rio Branco]. A frase de profundo impacto foi pronunciada 
por Afrânio Peixoto em discurso onde homenageava Miguel Pereira, 
morto em 1917, e evidencia, conforme assinalou Gilberto Hochman, 
que a concepção de sertões partilhada pelos intelectuais engajados 

3 Sobre as expedições científicas promovidas pelo Instituto Oswaldo Cruz, veja-se, por 
exemplo, o artigo de Nísia Trindade Lima, Missões civilizatórias da República e interpretação 
do Brasil, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Vol. V, suplemento, jul. 1998, pp. 163-193; 
e, também, o maravilhoso livro de Eduardo Vilela Thielen e outros, A Ciência a Caminho da 
Roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 
e 1913, Rio de Janeiro: FIOCRUZ/Casa de Oswaldo Cruz, 1991, onde são reproduzidos vários 
dos impressionantes registros fotográficos destas expedições.
4 Livro que reúne os quatorze artigos publicados pelo escritor no jornal O Estado de São Paulo 
em 1918. 
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no movimento sanitarista possuía significados que, indo muito além 
da dimensão estritamente geográfica, abarcavam as “áreas não 
alcançadas pelas políticas de saúde e saneamento”5. 

Por outro lado, as leituras científicas da “verdadeira” realidade 
brasileira colocavam também em questão, os diagnósticos que 
condenavam o futuro da “nação” em função das heranças 
“degenerativas” da miscigenação racial. Conforme observaram Nísia 
Trindade Lima e Gilberto Hochman, “condenado pela raça”, o Brasil 
seria “absolvido” pelo movimento sanitarista da Primeira República6. 
Imagem paradigmática desta mudança radical de perspectiva é o 
Jeca Tatu reabilitado que, de “parasita da terra”, “homem baldio”, 
“inadaptável à civilização” sem possibilidade de salvação – tal como 
foi descrito por Monteiro Lobato no artigo “Velha Praga”, publicado 
no jornal O Estado de São Paulo em 12 de novembro de 19147 – passou 
a ser diagnosticado pelas lentes do microscópio como “doente” e 
“ancilostomado”, cuja redenção dependia de duas únicas e simples 
medidas: sanear e instruir8.

Um aspecto fundamental do intenso debate intelectual gerado 
pelos novos enfoques da questão nacional emergentes no movimento 
sanitarista é que estes geraram campanhas que se desdobraram em 
ações efetivas de intervenção sobre a realidade e ocuparam um espaço 
profundamente significativo na imprensa, publicizando os diálogos 
entre diferentes segmentos da intelectualidade coeva para além dos 

5 Hochman, Gilberto. Logo ali, no final da avenida: Os sertões redefinidos pelo movimento 
sanitarista da Primeira República, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, Vol. 5 
(suplemento), jul. 1998, p. 230.
6 Cf. Lima, Nísia T. e Hochman, G. Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil 
descoberto pelo movimento sanitarista da Primeira República. In.: Maio, Marcos Chor e 
Santos, Ricardo Ventura (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade, Rio de Janeiro, FIOCRUZ/CCBB, 
1996, pp. 23-40.
7 O perfil do personagem Jeca Tatu aparece de forma mais completa no texto Urupês, também 
publicado n’O Estado de São Paulo pouco depois.
8 O “Jeca redimido” que “não é assim” (preguiçoso, improdutivo etc.), mas “está assim” 
por causa das doenças que grassam no âmbito rural aparece pela primeira vez nos famosos 
artigos de O Problema Vital, também publicados no jornal O Estado de São Paulo em 1918 por 
Monteiro Lobato, após ter tido contato com os registros de viagem de Arthur Neiva e Belisário 
Penna (publicados em Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1916). Sobre o tema veja-
se, por exemplo, os trabalhos de Gilberto Hochman, A Era do Saneamento. As Bases Políticas 
de Saúde Pública no Brasil, São Paulo: HUCITEC, 1998; e de Nísia Trindade Lima, Um Sertão 
Chamado Brasil, intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: 
Revan, 1999.
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muros das academias e dos congressos acadêmicos. Os resultados da 
expedição científica de Penna-Neiva foram divulgados através de uma 
série de artigos do primeiro publicados no jornal carioca Correio da 
Manhã entre novembro de 1916 e janeiro de 19179. Tal repercussão 
vem sendo objeto de investigações que têm buscado apreender 
as dimensões e os significados do impacto das interpretações dos 
problemas brasileiros, proposta pelos sanitaristas, não apenas nos 
meios intelectuais, mas no conjunto da sociedade10. Impacto que 
resultou, entre outras coisas, na criação da Liga Pró-Saneamento do 
Brasil (LPSB), em fevereiro de 1918, cujos objetivos se orientavam no 
sentido de promover a “propaganda oral, escrita e gratuita, a favor do 
saneamento do Brasil” (O Imparcial, RJ, 12/02/1918), denunciando a 
grave situação de saúde das populações rurais. Na sessão de instalação 
realizada na Sociedade Nacional de Agricultura, Belisário Penna 
proferiu um discurso onde vinculou as idéias que presidiam a fundação 
da instituição, de um lado, ao “sonho de um Brasil livre dos males que 
depauperam e aniquilam tantos de seus filhos” –  acalentado pelo 
grande mestre Oswaldo Cruz durante toda a sua vida – e, de outro, ao 
diagnóstico do país como um “imenso hospital” realizado por Miguel 
Pereira.  

Cabe destacar que a epidemia de gripe espanhola que assolou 
a capital republicana em 1918 foi um fator decisivo para conferir 
maior legitimidade e sustentação à campanha sanitarista, tendo se 
constituído também em fator decisivo para o surgimento da LPSB 
que, aliás, emergiu num contexto marcado pela proliferação de 
associações similares. As diversas ligas criadas no período impregnado 
pelo clima de exacerbação do nacionalismo, desencadeado a partir 
da eclosão da Primeira Guerra Mundial, buscavam formular, difundir 

9 Estes artigos foram reunidos na primeira parte do livro intitulado O Saneamento do Brasil, 
publicado em fins de 1917. A expedição que percorreu o norte da Bahia, o sudoeste de 
Pernambuco, o sul do Piauí e Goiás de norte a sul, entre março e outubro de 1912, foi uma 
das muitas realizadas por cientistas do Instituto Oswaldo Cruz na época. 
10 É o caso, por exemplo, do relatório final intitulado A Trajetória da Liga Pro-Saneamento 
no Brasil (1918-1920): concepções, propostas e atuação política, resultado da pesquisa 
coordenada por Paulo Gadelha (Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz/Casa de Oswaldo 
Cruz, 1992) e, mais recentemente, do projeto intitulado Uma Viagem, um Novo Brasil: o 
relatório de Arthur Neiva e Belisário Penna na produção intelectual brasileira (1916-1950), 
desenvolvido por pesquisadores da linha Pesquisa Saúde na interpretação e invenção do Brasil 
da Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. 
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e implementar alternativas que colocassem o Brasil nos trilhos do 
“progresso” e da “modernidade”, entre as quais se destacava a luta 
contra o analfabetismo. Neste sentido, cabe mencionar a ação da 
Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, criada em 7 de setembro de 
1915, disseminando a partir de então intensa campanha na imprensa 
conclamando a população a se engajar na luta contra esse grande 
problema nacional. A partir de dezembro daquele ano, em todos os 
números da revista Fon! Fon! encontra-se a seguinte nota: “Aliste-se na 
Liga Brasileira Contra o Analfabetismo e trabalhe para que ela possa 
alcançar seu principal objetivo, a saber, comemorarmos o centenário 
da Independência com todas as cidades libertas da praga do 
analfabetismo!” (Rio de Janeiro, Fon! Fon! Ano IX, n. 49, 4/12/1915). 
Sem dúvida, um objetivo audacioso que infelizmente não foi alcançado 
até os nossos dias.

Comprometida não apenas com o combate ao analfabetismo, mas 
também com a defesa do serviço militar obrigatório, a Liga de Defesa 
Nacional (LDN) foi fundada um ano mais tarde por um grupo de 
escritores e militares como resultado da campanha desencadeada pelo 
famoso cronista e poeta Olavo Bilac, através de conferências realizadas 
em várias partes do país, a partir de 1915. Os ideais defendidos por 
essa agência da sociedade civil irmanavam-se aos que fundamentaram 
as concepções e práticas do movimento sanitarista, o que pode ser 
apreendido, por exemplo, num dos trechos do já mencionado discurso 
proferido por Miguel Pereira, em outubro de 1916:  

inválidos, exangues, esgotados pela ancilostomíase e pela 
malária; estropiados e arrasados pela moléstia de Chagas; 
corroídos pela sífilis e pela lepra; devastados pelo alcoolismo; 
chupados pela fome, ignorantes, abandonados, sem ideal 
e sem letras ou não poderiam estes tristes deslembrados se 
erguer da sua modorra ao apelo tonitruante de trombeta 
guerreira, (...) ou quando, como espectros, se levantassem, 
não poderiam compreender por que a Pátria, que lhes negou 
a esmola do alfabeto, lhes pede agora a vida e nas mãos 
lhes punha, antes do livro redentor, a arma defensiva11.                 
(grifos meus) 

11 Pereira, Miguel. “O Brasil é ainda um imenso hospital – Discurso pronunciado pelo professor 
Miguel Pereira por ocasião do regresso do professor Aloysio de Castro, da República Argentina, 
em outubro de 1916”. Revista de Medicina. Vol. VII, n. 21, pp. 3-7, 1922.
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A proximidade entre a LDN e a LPSB pode ser ainda verificada pelo 
fato de que muitos intelectuais envolvidos nos debates em torno da 
questão nacional integravam os quadros das duas instituições. Entre os 
nomes que compunham o conselho supremo da LPSB, por exemplo, 
figuravam os de Miguel Couto, Pedro Lessa e Miguel Calmon que 
eram vice-presidentes da LDN, sendo que os dois últimos integravam 
a sua Comissão Executiva.

As leituras do Brasil produzidas e disseminadas no âmbito do 
movimento sanitarista e no clima de “entusiasmo pela educação”12 
representaram, sem dúvida, um marco na mudança de perspectiva que 
buscava deslocar o problema da raça biologicamente determinada para 
a esfera da educação e da saúde, conforme já havia assinalado Thomas 
Skidmore em seu clássico Preto no Branco (publicado originalmente 
em 1976)13. Cabe ressaltar, contudo, que não se trata propriamente 
de um marco inaugural, no sentido de que o advento de novos 
enfoques norteadores das interpretações da realidade brasileira tenha 
representado uma ruptura radical. Primeiramente, é preciso lembrar 
a diversidade de posicionamentos assumidos pela intelectualidade 
brasileira diante dos pressupostos do racismo científico desde a 
geração dos anos 1870. É inquestionável o desconforto gerado 
entre os intelectuais que se dispuseram, então, a enfrentar a questão 
crucial “quem somos”, diante de convicções que, assumindo o status 
de verdades científicas, desqualificavam sociedades marcadas pela 
miscigenação, condenando-as irremediavelmente, em suas versões 
mais radicais à la Gobineau, ao estado de barbárie.

Deste modo, tais idéias seriam apropriadas e reinterpretadas por 
esses intelectuais a partir de sua inserção numa realidade miscigenada. 

12 Expressão cunhada por Jorge Nagle (cf. Educação e Sociedade na Primeira República. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2001 (2a ed.); “A Educação na Primeira República” em Boris Fausto (org.), 
História Geral da Civilização Brasileira – O Brasil Republicano. São Paulo: DIFEL, 1977, T. III , Vol. 2).
13 Skidmore, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1989 (2a ed.). Veja-se também: Sevcenko, Nicolau. Literatura como Missão: 
tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983; Oliveira, 
Lúcia Lippi. A Questão Nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990; e, Gadelha, 
Paulo (op.cit.). Entre os estudos mais recentes sobre essa questão destaque-se, por exemplo: 
Lima, Nísia T. e Hochman, G. (Condenado pela raça..., op.cit.); Hochman, Gilberto (A Era do 
Saneamento, op.cit.); Lima, Nísia T. (Um Sertão..., op.cit.); e, Santos, Luiz Antonio de Castro e 
Faria, Lina Rodrigues de. A Reforma Sanitária no Brasil: ecos da Primeira República. Bragança 
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2003.
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Entre os que aceitaram a concepção das raças biologicamente 
determinadas e hierarquizadas em superiores e inferiores, havia os 
que, como, por exemplo, Nina Rodrigues14, defenderam uma visão 
pessimista em relação à miscigenação do povo brasileiro – mesmo 
assim não isenta de certas contradições e dúvidas em relação às 
características dos mestiços. Havia ainda os que como Sílvio Romero15, 
embora de forma ambígua, viam na educação e na miscigenação a 
viabilidade do branqueamento da população e, portanto, a via de 
redenção do país. Mas muitos outros, entre os quais Olavo Bilac16, 
Lima Barreto17 e Manoel Bomfim18, questionaram a legitimidade dos 
fundamentos das discriminações raciais, pautados em referenciais 
científicos, a partir de enfoques da sociedade brasileira teórica e 
politicamente bastante distintos entre si.

Embora se valendo dos referenciais deterministas amplamente 
difundidos na época, Euclides da Cunha e Manoel Bomfim, confeririam 
pesos fundamentais e decisivos à educação nos diferentes projetos de 
“regeneração nacional” que propuseram. Em Os Sertões, o primeiro 
acabaria por redimir o sertanejo, afirmando ser ele “um retrógrado”, 
mas não “um degenerado”19. Fruto, sobretudo, da longa interação 
14 Cf. Rodrigues, Raimundo Nina. As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, 
publicado em 1894; e, Idem. Collectividades Anormaes, coletânea de artigos, organizada por 
seu discípulo Arthur Ramos, publicada em 1939.
15 Cf. Romero, Sílvio. História da Literatura Brasileira, cuja primeira edição data de 1888.
16 Em algumas de suas crônicas, Olavo Bilac assumiu uma postura crítica à discriminação 
racial (cf., por exemplo, crônicas publicadas no jornal Gazeta de Notícias, em 21/01/1906 e 
em 24/03/1907, e crônicas publicadas no Correio Paulistano em 13/09/1907(com o título O 
que se diz de nós) e em 23/06/1908. Em sua excelente tese de doutorado, Carolina Vianna 
Dantas analisa as concepções do poeta em relação à questão racial, através de sua atuação 
como cronista da revista Kosmos, ressaltando a visão positiva de Bilac no que se referia à 
miscigenação como traço característico da sociedade brasileira (Dantas, Carolina Vianna. Brasil 
“café com leite”: história, folclore, mestiçagem e identidade nacional em periódicos (Rio de Janeiro, 
1903-1914). Niterói, tese de Doutorado apresentada ao PPGH-UFF, 2007).
17 O conjunto da obra limiana é marcado pelo questionamento e pela denúncia da 
discriminação racial na sociedade brasileira. A título de exemplo pode-se citar o romance 
Clara dos Anjos (Rio de Janeiro: Mérito, s/d).
18 Cf. Bomfim, Manoel. Parecer sobre Compêndio de História da América, de Rocha Pombo, 
1899 (Bomfim, Manoel. Prefácio. in.: Rocha Pombo. História da América. Rio de Janeiro: 
Laemmert, 1900); Idem. A América Latina: males de origem (Rio de Janeiro: Garnier, 1905). 
19 Cf. Cunha, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro/Brasília: Francisco Alves/INL, 1979 (2ª 
ed.). Sobre a questão, veja-se: Kropf, Simone P. Manoel Bomfim e Euclides da Cunha: vozes 
dissonantes aos horizontes do progresso. História, Ciência, Saúde – Manguinhos. 1996, Vol. 
III, n. 1, pp. 80-98; e, Santos, Ricardo V. A Obra de Euclides da Cunha e os Debates sobre 
Mestiçagem no Brasil no Início do século XX: Os Sertões e a medicina-antropologia do Museu 
Nacional. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 1998, Vol. V, suplemento, pp. 237-253.
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entre o europeu e o indígena, e isolado em um meio rústico, teria se 
desenvolvido como um tipo homogêneo e forte, plenamente capaz 
de “evoluir” em direção à “vida civilizada”. Assim, na concepção 
euclidiana os males advindos da mestiçagem – expressos, por exemplo, 
na religiosidade ingênua e fetichista dos revoltosos de Canudos –, 
vistos como manifestações de primitivismo, mas não de degeneração, 
eram passíveis de superação através da educação e o sertanejo poderia 
simbolizar a “alma brasileira” e desempenhar um papel importante 
na construção da nacionalidade. Vale lembrar, contudo, que na 
caracterização da mestiçagem que gerou o sertanejo de Os Sertões, o 
peso maior seria dado à contribuição indígena e não à africana. 

Em uma de suas obras mais importantes e de maior repercussão, 
publicada em 1905, Manoel Bomfim atribuiu ao que chamou de “regime 
de parasitismo”, imposto pela colonização, “os males de origem” da 
América Latina e conferiu um papel decisivo à educação popular na 
regeneração social. Contaminando tanto os segmentos dominantes 
– que, por dependerem exclusivamente dos organismos explorados 
para a sua sobrevivência, acabavam “entrando em processo de 
estagnação e até mesmo de involução” – quanto os grupos dominados 
– enfraquecidos pela “violência da exploração” e pela precariedade das 
condições de vida a que estavam submetidos –, o “parasitismo social” 
não era, contudo, “redutível ao parasitismo biológico”20, podendo 
assim ser “curado”. Conforme observou Simone Kropf, através da 
instrução popular, “os elementos até então parasitados poderiam 
tomar consciência de sua própria condição e a partir daí reunir forças 
para dar sustentação ao processo de renovação necessário para o fim 
do parasitismo”21. 

Se o movimento sanitarista trouxe como novidade a afirmação 
da possibilidade de regeneração do povo brasileiro através de ações 
governamentais no âmbito da saúde pública – uma vez que sua “apatia 
e atraso” deixavam de ser vistos como frutos da natureza, da raça ou 
de ações individuais22 –, é preciso considerar que a preocupação com 
20 Bomfim, Manoel. América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1993. p. 314.
21 Kropf, Simone, op.cit., p. 94.
22 Cf. Hochman, Gilberto. Logo ali, ..., op.cit. Vale destacar que tal perspectiva favoreceu o 
aprofundamento e a disseminação das críticas à descentralização político-administrativa implantada 
pela Constituição de 1891, bem como ao descaso dos governantes por segmentos da intelectualidade.
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a educação como via de redenção do povo brasileiro foi partilhada por 
muitos dos intelectuais que assumiram a missão de construir o Brasil 
como nação “moderna e civilizada” quando começavam a se desenhar 
nos horizontes do país as mudanças que apontavam para o fim da 
escravidão. 

A mudança de perspectiva que deslocou os diagnósticos e as 
soluções para o “problema nacional” da questão racial para a doença 
e a educação, deve ser vista, portanto, como um desdobramento 
não linear das concepções que pretendiam repensar o passado, o 
presente e o futuro do país com base em novos arcabouços teóricos e 
políticos fornecidos pelo positivismo, pelo realismo, pelo cientificismo, 
pelo darwinismo, pelo evolucionismo, entre muitos outros “ismos” 
que, no dizer de Sílvio Romero, compunham o “bando de idéias 
novas” disseminadas a partir das décadas de 1870 e 1880, como 
parte integrante do processo de profundas transformações pelas 
quais então passava a sociedade brasileira. Trata-se, pois, de situar 
o referido deslocamento de perspectiva dentro das fronteiras de 
um processo histórico complexo, dinâmico e plural, marcado por 
interações dialéticas entre continuidades e descontinuidades que, 
em sua dimensão mais ampla e profunda, assinalou a construção e a 
consolidação de uma ordem burguesa e capitalista no Brasil. O que 
significa de um lado, redimensionar o caráter fundador ou inaugural 
de tal mudança em relação ao passado e, de outro, buscar resgatar as 
tensões e confrontos que nortearam a sua disseminação dentro e fora 
dos limites do mundo científico.

No que se refere a esse segundo aspecto, vale mencionar que 
Lima Barreto, embora concordasse com o diagnóstico da situação 
dos sertões brasileiros formulado pelos doutores Arthur Neiva, Carlos 
Chagas e Belisário Penna, discordava do “remédio que ofereciam”, 
revelando uma posição política inteiramente diversa da assumida 
pelos referidos médicos. Para o escritor,

O problema, conquanto não se possa desprezar a parte 
médica propriamente dita, é de natureza econômica 
e social. Precisamos combater o regímem capitalista 



Que País é Este ?32

na agricultura, dividir a propriedade agrícola, dar a 
propriedade da terra ao que efetivamente cava a terra 
e planta e não ao doutor vagabundo e parasita, que 
vive na ‘Casa Grande’ ou no Rio ou em São Paulo. Já 
é tempo de fazermos isto e é isto que eu chamaria o 
‘Problema Vital’23. 

Outro exemplo das divergências em torno das idéias defendidas 
pelos sanitaristas são as concepções veiculadas através do periódico 
A Informação Goyana, fundado em 1917 na cidade do Rio de Janeiro. 
Tendo entre seus colaboradores “importantes conhecedores do 
hinterland brasileiro”, entre os quais o médico Azevedo Pimentel e 
o deputado Ayres da Silva, publicava artigos que criticavam o que 
designavam como “ciência oficial” que produzia interpretações 
distorcidas sobre a “terra goiana”, através de viagens científicas. Neste 
sentido, destaca-se o artigo intitulado “Viajantes – mas superficiais 
observadores” de Henrique Silva, onde era questionada a consistência 
das observações registradas no relatório de Penna e Neiva e na obra 
Rondônia de Roquette Pinto, feitas a partir de viagens científicas.

Entre os próprios cientistas do Instituto Oswaldo Cruz não havia 
consenso em torno da questão racial. No relatório da primeira expedição 
científica realizada em 1912 (percorrendo o vale do São Francisco 
de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia), chefiada por 
Adolpho Lutz e Astrogildo Machado, o atraso da região é atribuído “à 
questão racial, ao clima e à distância de muitos povoados em relação 
ao litoral”24. Visão também expressa nas observações de José Gomes de 
Faria e João Pedro de Albuquerque sobre a expedição que percorreu o 
Ceará e o Piauí naquele mesmo ano25. A concepção segundo a qual a 
doença e não o clima e a raça seria o aspecto determinante do atraso 
dos “sertões” apareceria somente nos registros de Arthur Neiva e 
Belisário Penna, relativos à terceira expedição de 1912 aos quais já me 
referi. 

Como entender as convergências entre os princípios sanitaristas e 

as teses eugênicas, o que, a princípio, poderia ser visto como indício 
23 Lima Barreto, A.H. Problema Vital, crônica publicada na Revista Contemporânea em 
22/02/1919.
24 Lima, Nísia Trindade, Missões ... op.cit., p. 183.
25 Cf. ibid., p. 183.
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das profundas contradições e completa incoerência das quais os 

intelectuais brasileiros foram tantas vezes acusados? De um modo geral, 

as abordagens sobre o tema têm se dividido entre duas alternativas 

para encontrar possíveis respostas a essa questão. Uma vertente 

é constituída pelas análises que procuram explicar a proximidade 

entre sanitarismo e eugenia como fruto das especificidades das 

apropriações feitas por intelectuais latino-americanos das teses 

eugênicas, pautadas nos princípios do lamarckismo que afirmavam 

a idéia da hereditariedade adquirida26. Adeptos de uma eugenia 

“branda” ou “leve”, ou ainda “preventiva” ou “positiva”, muitos 

médicos, educadores, literatos, engenheiros – entre os quais o próprio 

Renato Kehl em sua “primeira fase”27 – puderam compatibilizar os 

fundamentos da “ciência do aperfeiçoamento moral e físico da espécie 

humana”28 com a perspectiva que sobrepunha a doença e a educação 

à questão racial no enfrentamento dos grandes problemas nacionais. 

Se nessas interpretações as perspectivas eugênicas acabavam 

subsumidas ao sanitarismo, numa outra vertente ocorria o inverso. 

Sob a luz das teses eugênicas a questão racial acabaria por se sobrepor 

ou se equipararia, explicita ou implicitamente, à doença e à educação 

na (des)qualificação do povo brasileiro.  
Em ambos os enfoques, as fronteiras entre eugenia e sanitarismo, 

vistos de modo dicotômico, tornam-se, a meu ver, excessivamente 

26 Vale notar que embora o trabalho de Nancy Stepan (A Hora da Eugenia: raça, gênero e nação 
na América Latina. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005), cuja primeira edição em inglês data de 
1991, tenha sido inspirador de muitas das análises nesta linha. O enfoque da autora, conforme 
assinalou Mariza Corrêa, imputa à oposição entre lamarckismo e mendelismo a determinação 
das peculiaridades do campo eugênico latino-americano, deixando “de lado toda uma ênfase 
sanitarista” (Corrêa, Mariza. Eugenia no calor da hora. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 
Rio de Janeiro, V. 13, n. 2, abr-jun 2006, p. 513). 
27 Essa é a posição defendida, por exemplo, por Vanderlei de Souza. Segundo esse autor, 
o “processo de ruptura” de Kehl em relação às concepções sanitaristas teria início em 
1927, quando “desligou-se do Departamento Nacional de Saúde Pública para dedicar-
se exclusivamente às funções de Diretor da Indústria Química e Farmacêutica Casa Bayer”, 
aproximando-se cada vez mais da “eugenia negativa” (Souza, Vanderlei Sebastião de. A 
“Eugenia Negativa” nos Trópicos: A Política Biológica e a Construção da Nacionalidade na 
Trajetória de Renato Kehl (1928-1932),  Anais do XII Encontro Regional de História da ANPUH-RJ: 
Usos do Passado. Rio de Janeiro, 2006, p. 2). Tal interpretação é contestada, por exemplo, por 
Ricardo Augusto dos Santos, op.cit.
28 Kehl, Renato. Eugenia e Medicina Social (Problemas da vida). Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1920. p. V.
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rígidas, perdendo-se numa perspectiva simplificadora, o “conjunto 
multifário de posições e propostas” produzidas a partir das tensões 
e interseções entre os dois pólos da “higiene social” e o da “higiene 
racial”29, concebidos não como oposições bipolares, mas sim como 
campos permeados por disputas e alianças. O final dos anos 1910 foi, 
portanto, marcado pela efervescência de idéias que fundamentavam 
diferentes diagnósticos e prognósticos para o Brasil que disputavam 
a hegemonia no campo intelectual. Para compreender as tensões 
e interseções entre as leituras e projetos propostos no âmbito do 
que então se constituía como pensamento social brasileiro em sua 
diversidade, originalidade e complexidade é preciso problematizar 
dicotomias simplificadoras – tais como, raça versus cultura; eugenia 
versus sanitarismo. 

Como apontaram Lilia Schwarcz30 e Nancy Stepan, o pensamento 
eugênico brasileiro é marcado por leituras específicas e originais 
das teorias relativas à hereditariedade. Neste sentido, uma das 
contribuições mais importantes do estudo desenvolvido por Stepan 
foi a de revelar a presença de duas grandes orientações científicas no 
movimento eugênico no Brasil. Uma delas inspirada nos princípios 
neolamarckistas, que admitiam a influência das circunstâncias sociais 
e do meio ambiente na constituição dos genes da descendência, 
afirmando a possibilidade de regeneração da sociedade através do 
aprimoramento da raça, era representada por Renato Kehl entre 
outros cientistas contemporâneos. A outra, fundada nas concepções 
defendidas por Mendel que não admitia a possibilidade de 
transformação do material genético por ação do meio, foi adotada por 
estudiosos como Octávio Domingues, professor da Escola Superior de 
Agronomia Luiz de Queiroz. Vale destacar que, conforme assinalou 

Stepan, embora ambos compartilhassem da mesma definição de 

eugenia, divergiam em relação à questão da miscigenação. Enquanto 

o primeiro considerava a mistura racial como fator de degeneração da 

29 Cf. Santos, Luiz Antonio de Castro. Reabrindo o debate sobre Nagle, a educação e a saúde 
na historiografia brasileira. Revista Brasileira de História da Educação/SBHE. São Paulo, n. 16, 
jan/abr 2008, p. 53.  
30 Schwarcz, Lilia M. O Espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 
1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 1993.
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espécie humana, o segundo acreditava que a miscigenação cumpriria 

um papel positivo ao viabilizar o clareamento da raça negra.

Contudo, é preciso flexibilizar e complexificar as fronteiras que 

distinguiriam os eugenistas brasileiros entre os adeptos do campo 

“leve”, que admitiam a possibilidade de melhoria genética da 

população através da saúde, da higiene e da educação, e os que se 

inseriam no campo “pesado” para quem somente através da restrição 

do acervo genético seria possível alcançar o aprimoramento das raças. 

Vale notar, neste sentido, que, trazendo para o debate eugênico a 

tese de que “o meio social poderia modificar a natureza biológica dos 

humanos”, o chamado neolamarckismo conferia à ação do ambiente 

tanto efeitos positivos, quanto negativos, justificando-se, pois, “algum 

tipo de controle direto na reprodução humana”31. Por outro lado, o 

diretor do Museu Nacional e membro da Liga Pró-Saneamento do 

Brasil, o antropólogo Roquette Pinto, que no I Congresso Brasileiro de 

Eugenia – realizado na capital republicana em 1929 –, afirmou que a 

existência de um número expressivo de “indivíduos somaticamente 

deficientes” no Brasil devia-se a causas patológicas e não a questões 

raciais, era adepto das teorias de Mendel, embora postulasse “o valor 

positivo da miscigenação”32.

Entre lamarckistas, neolamarckistas e mendelianos formularam-se 

muitas interpretações das teorias eugênicas que, numa rede complexa 

de tensões e interseções lançaram mão de diversas ferramentas 

conceituais então disponíveis, cujos sentidos, em suas próprias 

formulações originais, encontravam-se permeados de contradições 

e ambiguidades. Como observou com muita propriedade Luzia 

Castañeda, 

Não é recomendável tentar cristalizar as orientações 
teóricas que se apresentavam naquele momento, vários 

31 Castañeda, Luzia A. Eugenia e casamento. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 2003, Vol. 
10, n. 3, p. 924.
32 Teixeira, Luiz Antonio. Da raça à doença em Casa-grande e senzala. História, Ciências, Saúde 
– Manguinhos. 1997, Vol. IV, n. 2, p. 241.
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termos e conceitos ferviam no mesmo caldo: desde 
partículas hereditárias até genes; variações contínuas 
e descontínuas, seleção natural, artificial, geminal e 
influência do meio ambiente33. 

Assim, é possível compreendermos a significativa proximidade 
entre a Liga de Defesa Nacional, a Liga Pró-Saneamento do Brasil e a 
Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM). Fundada em janeiro de 1923, 
por iniciativa do médico psiquiatra Gustavo Riedel, a LBHM defendia 
estratégias profiláticas inspiradas nos princípios da eugenia, tendo 
representado, segundo Reis, “o ápice da penetração, no domínio da 
ação psiquiátrica, dos ideais de eugenia e do saneamento preventivo 
da população, nos termos renovados de um movimento pró-higiene 
mental”34. Reconhecida como de utilidade pública (decreto n. 4778 
de dezembro de 1923), a entidade reunia não apenas os grandes 
nomes da psiquiatria da época, mas também médicos, educadores, 
juristas e, como as demais agências do mesmo gênero, empresários 
e políticos, muitos dos quais integravam também o quadro da Liga 
Pró-Saneamento do Brasil – por exemplo, Juliano Moreira, Renato 
Kehl, Antonio Austregésilo, Afrânio Peixoto, Maurício de Lacerda e J. 
P. Fontenelle.

O intercâmbio de idéias, de projetos e de ações voltadas para a 
compreensão e a intervenção sobre a realidade brasileira marcou 
profundamente a atuação das inúmeras ligas brasileiras, criadas a 
partir de meados da década de 1910, em meio à disseminação e ao 
aprofundamento dos debates intelectuais voltados para a (re)construção 
da nação, colocando em xeque a afirmação de uma rígida separação 
entre sanitaristas e eugenistas, por exemplo. Lançando mão dos 
instrumentos teóricos produzidos no âmbito de diversas correntes 
científicas, recriando-os a partir das leituras que propunham da 
realidade brasileira, e defendendo projetos políticos distintos, os 
diversos segmentos da intelectualidade brasileira da época atuavam 
nas mais variadas instâncias da sociedade civil – imprensa, faculdades, 
33 Castañeda, Luzia A., op.cit., p. 906.
34 Reis, José Roberto F. De pequenino é que se torce o pepino: a infância nos programas 
eugênicos da Liga Brasileira de Higiene Mental. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de 
Janeiro, Vol.7, n.1, Mar/Jun 2000, p. 140.
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museus, academias, institutos, ligas etc. –, chegando, muitos deles, 
a ocuparem cargos públicos, sobretudo nas esferas da saúde e da 
educação, onde conseguiam viabilizar algumas de suas idéias. 

As leituras que fizeram da realidade brasileira e as propostas de 
(re)construção do país que formularam revelam convergências e 
divergências no amplo diálogo que envolveu o conjunto do campo 
intelectual brasileiro das primeiras décadas republicanas. Alimentado 
por consensos e dissensos, construídos e reconstruídos na permanente 
dinâmica que o alimentava, tal diálogo era profundamente marcado 
por ambiguidades, tensões e contradições, cujos possíveis significados 
só podem ser apreendidos a partir dos lugares sociais e políticos de 
cada uma das vozes dos atores que dele participaram ao mesmo 

tempo em que também os revelam.
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Modelos de Atenção à Saúde: 
hibridismos e enfrentamentos1

João Leite Ferreira Neto2

O objetivo deste texto é apresentar e problematizar os 
modelos de atenção à saúde. Acompanho aqui as formulações 
de Gastão Wagner Campos (2007) que preconiza a existência 
de dois grandes modelos de cuidado à saúde: os Sistemas 
Nacionais (saúde pública) e o modo liberal privado (saúde 
individual). Nas experiências nacionais eles não aparecem 
de forma pura. Pelo contrário, são atravessados por uma 
contínua hibridização, de maior ou menor intensidade, nos 
diferentes países. 

Antes de abordar diretamente esses dois modelos, vou fazer 
inicialmente um breve esboço histórico sobre o surgimento 
das práticas de saúde na Europa para, posteriormente, 
desenvolver uma discussão específica sobre modelos de 
atenção à saúde. A idéia de fazer esse apanhado histórico visa 
apontar como a saúde foi pensada, concebida e produzida de 
formas muito diversas, em períodos diferentes, além de traçar 
uma breve gênese dos modelos de atenção e sua contínua 
1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e 
Educação: Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ), de 2 a 5 de setembro de 2009. 
2 Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em psicologia da 
PUC-MG e técnico superior de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor 
em psicologia clínica pela PUC-SP com pós-doutorado em psicologia social pela 
UERJ.  
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interação. Nessa primeira parte, trabalharei fundamentalmente com 
dois autores: o filósofo Michel Foucault (1976; 1979) e a consultora 
da área da saúde Ilona Kickbusch (2007a; 2007b). Na segunda parte, 
desenvolverei uma apresentação analítica desses modelos, salientando 
alguns impasses e desafios.

Alguns elementos históricos sobre modelos de atenção à 
saúde 

Foucault discute, em uma conferência realizada no Instituto de 
Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
em outubro de 1974, o nascimento da medicina social na Europa, 
especialmente, na Alemanha, França e Inglaterra nos séculos XVIII e XIX. 
Nesse contexto, aponta como a medicina moderna surge, inicialmente, 
como prática social, que apenas em um de seus aspectos é voltada 
para o indivíduo. Nessa conferência, o autor utiliza pela primeira vez 
em sua obra a noção de biopolítica, para designar a ação do poder 
médico sobre o corpo na perspectiva da saúde pública, como forma 
de controle social. Temos, assim, o surgimento de um conceito, o de 
biopolítica, enraizado em uma análise detalhada das práticas de saúde 
desenvolvida em alguns países europeus. Esse movimento de criação 
conceitual, que vai da análise minuciosa de certo campo empírico 
circunscrito para, posteriormente, produzir sínteses conceituais 
mais amplas, marca a trajetória desse autor: “sempre se chega ao 
essencial retrocedendo; as coisas mais gerais são as que aparecem 
em último lugar. É o preço e a recompensa de qualquer trabalho em 
que as articulações teóricas são elaboradas a partir de certo campo 
empírico” (FOUCAULT, 2004, p. 242). Esse caminho investigativo, de 
caráter indutivo, difere da utilização contemporânea do conceito de 
biopolítica, tomando-o como um universal a ser aplicado a diferentes 
contextos de análise, como procedem, dentre outros, Hardt e Negri 
(2001).  

Retomando o texto, Foucault analisa técnicas biopolíticas 
historicamente variáveis em sua emergência em diferentes países 
europeus a partir do século XVIII. Por exemplo, na Alemanha a 
medicina de Estado envolveu, a partir da necessidade de gestão dos 
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fluxos comerciais do período chamado mercantilista, a construção de 
um sistema estatal de observação da morbidade solicitada aos hospitais 
e aos médicos, a normalização da prática e do saber médicos a cargo 
da universidade e da própria corporação, sistema administrativo para 
controle das atividades médicas e contratação dos mesmos pelo 
governo com responsabilidade distrital. Temos, portanto, rudimentos 
de práticas epidemiológicas, de organização regulada de práticas de 
saúde e de formação dos quadros técnicos, além de uma organização 
distrital da atenção. 

Na França, no final do mesmo século, a partir das questões 
oriundas da urbanização, a medicina promoveu o aperfeiçoamento da 
quarentena medieval através de um esquadrinhamento de vigilância 
da cidade, com registro e inspetoria diários, controle dos espaços 
de perigo sanitário (especialmente os cemitérios) e intervenções 
na arquitetura urbana com abertura de grandes avenidas visando 
arejamento. Elementos de vigilância sanitária são desenvolvidos 
com uma preocupação de intervenções no meio ambiente, além da 
preocupação crescente com a noção essencial de salubridade: “estado 
das coisas e do meio quando afetam a saúde”, visando o controle 
científico desse meio (FOUCAULT, 1979, p. 93).

Na Inglaterra do século XIX, em decorrência da crescente 
percepção do pobre como perigo político e perigo sanitário, a medicina 
da força de trabalho foi promovida devido à industrialização e ao 
surgimento do proletariado. Aparecem práticas de assistência médica 
à pobreza como estratégia de evitar epidemias dessa origem, além 
das campanhas de vacinação. A Inglaterra desenvolveu três sistemas 
médicos concomitantes e superpostos: uma medicina assistencial 
voltada para os pobres, visando torná-los úteis economicamente e 
dóceis politicamente; uma medicina administrativa geral voltada para 
vacinação e combate às epidemias; e uma medicina privada destinada 
a quem possuía recursos para pagá-la.   

Acompanhamos, nessa síntese de sua conferência, um processo 
que sofrerá posteriores deslocamentos. Inicialmente, uma medicina 
do ambiente e dos efeitos do ambiente sobre o organismo, que 
somente se tornará, na segunda metade do século XIX, uma medicina 
do organismo (FOUCAULT, 1979). 
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As tecnologias acima descritas estavam baseadas em determinadas 
concepções do processo de adoecimento, ainda muito diferentes da 
biomedicina no século XX que vai ter no corpo doente o seu lócus de 
intervenção. Por exemplo, quando na França se visou produzir espaços 
mais arejados, abrir avenidas, havia certa concepção da doença 
ligada à presença de miasmas que ficavam no ambiente produzindo 
morbidades, o que para nós hoje representa concepção quase que 
mitológica da doença, ainda que tivesse um efeito pragmático 
pertinente. Curiosamente, mesmo sem uma teoria que fosse 
considerada científica para os dias atuais, algumas práticas biopolíticas 
de saúde puderam produzir conseqüências sanitárias relevantes. 

Kickbusch (2007a) retoma parcialmente Foucault para traçar 
uma genealogia do que ela chama de a “sociedade da saúde” (health 
society) contemporânea, que realiza “a expansão do território da 
saúde, a saúde está em todo lugar” (p. 151).   

A autora considera que o período analisado por Foucault se constitui 
como a “primeira revolução da saúde pública” (KICKBUSCH, 2007a, 
p. 148) no desenvolvimento de práticas sanitárias de cunho social. O 
século XIX agregou ainda aspectos que não estavam colocados no 
século XVIII como, por exemplo, melhor habitação e nutrição, condições 
de trabalho, imunização obrigatória, cuidados materno-infantis, leis 
sanitárias. Assim, criou um aporte de impacto bastante significativo 
na saúde das pessoas. Quando essas ações médicas começaram a ter 
uma repercussão social maior, houve uma valorização das práticas de 
saúde como um todo, o que criou as condições de possibilidade para 
a emergência e hegemonia da biomedicina.

No século XX, temos a passagem de uma prática de saúde coletiva, 
de uma prática de saúde ligada à medicina social, para uma prática de 
saúde biomédica, voltada para o organismo, para o corpo doente. O 
precursor disso foi Koch, com a descoberta do bacilo da tuberculose 
em 1882, que começou a abrir pesquisas para o mundo dos micro-
organismos e a criação de tecnologias de intervenção sobre o corpo e 
de ação nesse campo. Então, existe o início da ascensão da teoria do 
germe sobre as abordagens ao ambiente, sobre as condições de vida 
das pessoas que prevaleceu no século XIX. Dessa forma, configura-se o 
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que chamamos de biomedicina, que é a concepção de saúde que está, 
atualmente, mais fortemente arraigada nas práticas e na mentalidade 
das pessoas. É importante frisar que a biomedicina não tem uma origem 
ancestral, mas relativamente recente. Tanto as políticas públicas atuais 
quanto o imaginário social vão identificar a idéia de saúde/doença 
essencialmente à concepção biomédica de saúde. Quer dizer, o que 
adoece é o corpo a partir de certa infecção e a estratégia de tratamento 
deve ter por lócus esse corpo doente. Então, esse novo saber médico 
e as tecnologias associadas a ele vão permitir o ataque focalizado no 
agente da doença: o germe, o bacilo, o vírus, em vez de ter que lidar 
com ambientes complexos, populações difíceis, intervenções urbanas, 
entre outras vicissitudes (KICKBUSCH, 2007a). 

Então, para fechar essa idéia, a medicina social do século XVIII 
fazia essas intervenções no ambiente, e se apresentava como prática 
de controle social. Nas palavras de Foucault, trata-se de uma prática 
biopolítica. Essa é uma questão que atravessa a saúde desde então. 
Existe uma vocação inerente às práticas de saúde no Ocidente, de 
exercer controle sobre as populações, seja na dimensão coletiva da 
população, seja na dimensão da intervenção individualizada sobre o 
corpo doente. 

A passagem da hegemonia da medicina social (com foco nas 
intervenções ambientais) para a biomedicina (com foco no corpo 
individual) vai se dar progressivamente. Ilona Kickbusch (2007a) 
entende que o sucesso da medicina social no século XIX, decorrente 
das mudanças nas condições de vida, orientação, imunização, 
vacinação e o impacto disso no cotidiano das sociedades, produziu 
a supervalorização da classe médica e a importância dos cuidados 
com a saúde como valor social. Com os ganhos obtidos através dessas 
estratégias, a mortalidade foi rapidamente reduzida, as condições e 
expectativa de vida da população cresceram e a saúde passou a ter um 
importante reconhecimento social. 

A Primeira Guerra Mundial e a epidemia da gripe de 1918 fizeram 
uma forte pressão sobre os políticos, no sentido da garantia de 
atenção à saúde da população. Quer dizer, a saúde começou a ser um 
tema importante, mas começou, também, a perder essa dimensão 
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mais plural e ser cada vez mais entendida como sinônimo de cuidado 
médico. Desde então, a prática de saúde dos séculos XVIII e XIX vai 
desaparecendo dos espaços sociais e o médico vai se tornando o 
personagem central, além de a atenção ser pensada a partir de uma 
relação individual. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus 
iniciaram, cada um a seu tempo, a construção dos sistemas nacionais 
de saúde, produzindo um efeito interessante: desde então, o tema 
da saúde passou a ser objeto de toda campanha político-eleitoral. A 
primeira experiência nessa direção aconteceu na Inglaterra, através do 
Plano Beveridge com seus projetos de intervenção social, elaborados 
durante a Guerra (FOUCAULT, 1976). Pela primeira vez, nações que 
fizeram a Guerra estabeleceram uma espécie de pacto social junto 
àqueles a quem era pedido participarem da luta, garantindo-lhes um 
tipo de segurança social. Com o Plano Beveridge, a saúde se tornou 
objeto de preocupação para o Estado, de forma a assegurar aos 
indivíduos o direito de manter o corpo saudável, trazendo a saúde 
para o campo da macroeconomia. 

É importante salientar que os sistemas nacionais de saúde europeus 
surgem em condições sócio-políticas bem singulares: o contexto de 
uma Guerra cruenta, que custou a vida de 40 milhões de pessoas. Não 
foi, portanto, decorrente de uma tendência em curso, mas adveio de 
uma crise. Nesse aspecto, a construção de nosso sistema de saúde 
guarda semelhanças com essa processualidade de transformação 
disrruptiva vivida na Europa: foi gestado em um momento de ruptura 
política, durante a ditadura militar. Essa condição de um necessário 
resgate de dívida social permitiu que, na década de 1980, quando 
o cenário internacional sinalizava para a implementação massiva de 
políticas neoliberais e redução dos benefícios de segurança social, o 
Brasil pudesse produzir um projeto contra-hegemônico de reforma 
social (PAIM, 2008). 

Podemos considerar a emergência dos sistemas nacionais de 
saúde, especialmente no caso inglês e no nosso, como produto 
não de uma tendência histórica, mas do que Foucault denomina 
de acontecimento: a irrupção de uma singularidade não necessária. 
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“As forças que se encontram em jogo na história não obedecem nem 
a uma destinação, nem a uma mecânica, mas ao acaso da luta (...) não 
tem o aspecto de um resultado. Elas aparecem sempre no aleatório 
singular do acontecimento” (FOUCAULT, 1979, p. 28). 

Refletindo sobre a experiência inglesa, Foucault sustenta que a 
partir dela a saúde torna-se objeto de uma verdadeira luta política.

A partir do fim da guerra e da eleição triunfante dos 
trabalhadores na Inglaterra em 1945, não houve 
nenhum partido político ou campanha política, em 
qualquer país mais desenvolvido, que não coloque 
o problema da saúde a maneira pela qual o Estado 
financiará os gastos dos indivíduos neste campo 
(FOUCAULT, 1976, p. 154).

Essa preocupação tem início depois de 1945. Desde então, 
tornou-se agenda obrigatória de campanha política, e se estende, 
paradoxalmente, mesmo nos espaços onde o serviço de saúde 
tem certo nível de qualidade, ou seja, a preocupação com a saúde 
permanece intensa. Para citar um exemplo local desse fato, apontamos 
a cidade de Belo Horizonte, onde variadas avaliações consideram que 
ela possui um dos bons serviços públicos de saúde do país. Mesmo 
assim, na última campanha municipal de 2008, o tema da saúde foi 
pauta permanente dos debates, entre acusações e promessas. Ou 
seja, a saúde, desde meados do século passado, vai ganhando uma 
importância cada vez maior na gestão da vida social e na preocupação 
individual cotidiana.

Sistemas nacionais e atenção liberal privada em saúde

A construção dos sistemas nacionais de saúde mantém permanente 
interação com o modelo liberal privado de atenção à saúde. Um 
elemento que vai evidenciar essa situação é o debate contemporâneo 
em torno da promoção da saúde. Esse debate foi iniciado no Canadá, 
país que possui um sistema universal de cobertura de saúde, através 
do Relatório Lalonde, em 1974, documento de trabalho do Ministério 
da Saúde do Canadá. Seu objetivo central era o enfrentamento dos 
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custos crescentes de assistência médica, não acompanhados pela 
resolutividade na atenção médico-centrada, particularmente no caso 
das doenças crônicas (BUSS, 2000). Por conseguinte, a busca de uma 
racionalidade econômica marcou sua elaboração. O diferencial desse 
momento é propor a promoção da saúde dentro de uma estratégia 
global para a organização dos serviços de saúde. O documento definia 
o campo da saúde como composto por quatro determinantes: biologia 
humana, ambiente (natural e social), estilo de vida e organização 
da assistência à saúde. Apontava também: enquanto a sociedade 
canadense concentrava seus esforços e recursos (7% da riqueza 
nacional) na organização da assistência médica, as causas maiores da 
morbidade e mortalidade eram provenientes dos outros três fatores: 
biologia, meio ambiente e estilo de vida (LALONDE, 1981).

O que o Relatório pôs em questão foi o seguinte: as pessoas 
adoecem, não necessariamente por falta de acesso a serviços de saúde. 
Elas adoecem por razões biológicas, por razões ligadas ao ambiente 
social e natural, e por razões ligadas a estilos de vida. Enfatizava que o 
estilo de vida é determinante na maneira de o sujeito se relacionar com 
a saúde. Se um indivíduo tem um estilo de vida saudável, pode evitar 
uma série de enfermidades. Em contrapartida, se o mesmo “opta” por 
um estilo de vida pouco saudável, infringe prejuízos à própria saúde. 
Sendo assim, o sistema de saúde deveria investir dinheiro visando 
provocar mudanças de estilos de vida e não somente na oferta de 
serviços de saúde. Tal perspectiva abriu um novo campo de discussões 
sobre a promoção da saúde no Ocidente.

Essa idéia foi muito criticada, pois a ênfase no estilo de vida ignora 
um detalhe importante: que o estilo de vida está aliado à condição de 
vida. Uma alimentação saudável envolve, por exemplo, acesso a frutas 
e verduras frescas, o que é mais caro do que o enlatado ou o fast food, 
pois exige um tempo de preparo dos alimentos, ou a necessidade 
de pagar a alguém pelo preparo da alimentação. A ênfase no estilo 
de vida acabou gerando uma tendência de responsabilizar o paciente 
pela doença que o acomete, sem levar em conta o fato de que hábitos 
de vida dependem de condições de vida.
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A discussão sobre a promoção da saúde foi reequilibrada a partir 
do debate sobre as condições de vida que sucedeu as críticas sobre a 
ênfase inicial posta sobre mudanças de estilos de vida, numa perspectiva 
individualizante. Nesse sentido, as Conferências Internacionais de 
Promoção da Saúde, como a de Ottawa em 1986, apontaram que 
não se pode jogar todas as fichas no estilo de vida, pelo fato de não 
se tratar, propriamente, de uma escolha que está ao alcance de cada 
cidadão. Passou-se, então, a enfatizar mudanças nas condições de vida, 
ou determinantes sociais: saneamento básico, moradia, emprego que 
dê condição de se manter a casa bem guarnecida, com alimentação 
saudável, e assim por diante.

Todo esse debate em torno da promoção da saúde vai ampliar 
a concepção do que é a saúde, aumentando seu campo de alcance. 
Se, no passado recente, dividíamos a população entre doentes e 
saudáveis, agora nos tornamos todos potencialmente doentes, porque 
se não aderimos às ações de promoção da saúde, somos considerados 
como portadores de um potencial risco de adoecimento futuro. Quer 
dizer, o discurso sobre a saúde foi generalizado. A Carta de Ottawa, 
fruto da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, aponta 
essa direção: “A saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro 
daquilo que fazem no seu dia-a-dia: onde elas aprendem, trabalham, 
divertem-se e amam” (BRASIL, 2001, p. 25). A saúde passa, assim, a 
compor permanentemente o cotidiano das pessoas.

 No entanto, essa ampliação do campo da saúde encontrou no 
setor privado investidores fortemente interessados na disseminação de 
novas demandas a ela relacionada. Temos, atualmente, uma indústria 
da saúde que focaliza investimentos nesse setor altamente lucrativo.   

Em avaliação realizada em 2007, estima-se que, nos Estados 
Unidos, o mercado da saúde gire em torno de duzentos bilhões e 
chegará a um trilhão nos próximos dez anos (KICKBUSCH, 2007a). 
Encontramos aqui um paradoxo: se, por um lado, o debate em 
torno da promoção da saúde surgiu da tentativa de enfrentamento 
do aumento crescente de custos do sistema público de saúde, por 
outro, sua bem sucedida disseminação ampliou as possibilidades de 
lucro da chamada indústria da saúde. Seja no viés promocional, seja 
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no viés curativo, esta indústria cresce gerando custos difíceis de serem 
acompanhados na mesma velocidade em que são produzidos.

Da segunda metade do século XX para cá, estamos vivendo o 
fenômeno de industrialização da saúde. Parte do saber e da tecnologia 
desenvolvidos passa a ser produzida numa escala industrial. Por 
exemplo, a todo o momento, novos medicamentos são lançados. 
Medicamentos que são muito mais caros que o similar anterior. O 
mesmo se dá com os novos exames de diagnóstico. O desenvolvimento 
tecnológico parece interminável e isso acarreta, naturalmente, um 
aumento também interminável dos custos de assistência.  

Em 2009, um aluno em sala de aula comentou: “Olha, se o vice-
presidente José de Alencar não tivesse o dinheiro que tem, ele já 
estaria morto”. Quer dizer, a quantidade de tratamentos e cirurgias 
feitos com os melhores especialistas do país e do exterior, aliados a 
uma vontade de viver que é patente, trouxeram-lhe uma sobrevida 
admirável. Entretanto, qual sistema de saúde poderia oferecer para 
cada cidadão o que o José de Alencar teve? Nenhum. Nem o Canadá, 
nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nenhum país! Todo sistema 
de saúde pública necessita avaliar e planejar o uso de seus recursos a 
partir de critérios técnicos e ético-políticos, tendo por princípios tanto 
sua universalidade quanto a equidade de seus investimentos. 

É necessário entender que o Sistema Nacional de Saúde tem outras 
características. Um sistema nacional de saúde, como o nosso, o inglês 
ou o canadense, não têm recursos para fornecer à população o tipo de 
atendimento oferecido pela iniciativa privada. No sistema inglês e no 
sistema canadense de saúde, que são universais, não há a possibilidade 
de se escolher o médico. Não existe esse tipo de autonomia que a 
saúde como mercado privado oferece para o usuário-cliente, como no 
modelo liberal. 

São duas concepções diferentes de saúde que estão em jogo. 
De um lado, a concepção da saúde como mercadoria. Você paga 
para usufruir e, assim, pode escolher o serviço e utilizá-lo mediante 
demanda direta. De outro, a saúde como direito de cidadania através 
da seguridade social. Os impostos pagos por todos constituem um 
fundo para gerir as demandas de saúde de toda a população. Isso exige 
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uma planificação nacional e investimentos que avaliem o conjunto 
das necessidades dentro de sociedades com desigualdades sociais e 
diferentes níveis de vulnerabilidades.

Antes de adentrarmos à uma análise dessas duas diferentes 
concepções, é importante demarcar uma diferença entre o sistema 
brasileiro de saúde e os sistemas nacionais de países desenvolvidos. O 
Brasil investe, historicamente, em torno de 3,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em seu Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVA, 2009), 
enquanto os diferentes países investem, em geral, mais de 7%. Estudos 
internacionais indicam a importância de um “gasto público superior 
a 6% do PIB como condição necessária, mas não suficiente”, para a 
consolidação de um sistema universal de saúde (SILVA, 2009, p. 43). 
Como exemplos, entre outros, temos a Espanha com 7,6%, a Argentina 
com 8,9%, o Canadá com 9,6% de seus respectivos PIBs (RODRIGUES 
& SANTOS, 2009). Portanto, convivemos com um sistema nacional 
de saúde que historicamente é subfinanciado. Mas esse é um debate 
que, apesar de importante, deve ser mais bem detalhado em outro 
momento. 

Embate entre as duas grandes tradições de cuidado à 
saúde

Como dissemos no início, os diversos países não possuem 
sistemas “puros” de saúde, mas sim mistos, dentro das duas grandes 
tradições para organizar os cuidados à saúde: os Sistemas Nacionais 
de Saúde (a saúde pública); e o modelo liberal privado, que é a saúde 
individual, a saúde como mercadoria (CAMPOS, 2007). Como vimos 
anteriormente, essas tradições tiveram uma longa gênese histórica, 
apesar de comportarem lógicas distintas, possuem em sua efetivação 
um permanente entrelaçamento, intensificado com a atual ascensão 
da “sociedade da saúde”. 

Houve uma longa trajetória de construção de um sistema nacional 
de saúde. Se tomarmos arbitrariamente o ano de 1923, “lei Elói 
Chaves”, como marco para o início da previdência social no Brasil, 
teremos então 60 anos de construção paulatina de um modelo médico-
assistencial privatista: o Estado como financiador via Previdência, 
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o setor privado como prestador de serviços e o setor internacional 
como grande produtor de insumos, equipamentos e medicamentos. 
Ele possui uma base tecnológica estabelecida no hospital, é médico-
centrado, com vínculo seguro-saúde e uma atuação eminentemente 
curativa, que divide a população entre segurados ou indigentes. 

A construção do SUS adveio de um movimento social sanitário, de 
base acadêmica e popular, que surgiu e se desenvolveu no período de 
resistência ao Regime Militar. Foge ao escopo deste trabalho apresentar 
um histórico sobre a construção do SUS, que pode ser encontrado 
em outros estudos (PAIM, 2008). Mesmo assim, vale apontar alguns 
elementos, mesmo de forma telegráfica. Sua construção foi precedida 
por um conjunto de experiências piloto (Projeto Montes Claros, 
entre outros), buscando inspiração em documentos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), como a Conferência de Alma-Ata, ocorrida 
em 1978 na União Soviética (BRASIL, 2001). Teve como marco a VIII 
Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 (condensamento 
das experiências e propostas de mudança) e desembocou na 
formalização do SUS na Constituição de 1988, regulamentado na lei 
8.080, em 1990. 

Nosso sistema nacional de saúde, o SUS, ainda é um projeto em 
construção e foi concebido como uma proposta de superação do 
modelo liberal privado. À época, uma das vertentes do movimento 
sanitário visava estabelecer a saúde pública como modelo exclusivo 
(MATTOS, 2009). Entretanto, o conjunto das forças políticas não 
favorecia essa meta e o setor privado se manteve na condição de setor 
suplementar regulado atualmente pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Esse setor não foi enfraquecido, mas ganhou nova 
força com a expansão do mercado dos planos de saúde. Na prática, 
temos, atualmente, 75% da população brasileira exclusivamente SUS 
dependente e 25% que faz uso complementar entre os dois setores 
(SILVA, 2008). Contudo, como veremos, o hibridismo entre os dois 
modelos não se realiza apenas no duplo uso dessa pequena parcela da 
população, mas se revela numa trama mais intricada entre ambos. O 
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES), publicou recentemente 
um conjunto de estudos abordando, de modo detalhado e a partir de 

ATENÇÃO À 
SAÚDE

MODELO LIBERAL SUS

Enfoque Doença e seu 
tratamento

Saúde e integralidade

Procedimentos Tratamento, aten-
ção por episódio

Integralidade e aten-
ção continuada

Base Médicos Equipe 
multiprofissional

Responsabilidade Profissional Co-responsabilização 
coletiva

Fluxo Demanda 
espontânea

Planejamento de 
ações e população 
adscrita

Núcleo Hospital Unidade básica

Intervenção Tecnologias duras, 
leve-duras e leves

Tecnologias leves, 
leve-duras e duras

Concepção Mercadoria Direito social
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diferentes enfoques, o estado da arte do debate da Gestão pública e 
relação público privado na saúde (SANTOS & AMARANTE, 2011).

Para visualização didática, salientando as diferenças entre os dois 
modelos de cuidado à saúde, apresentamos o seguinte quadro:

Então, vamos entender, inicialmente, numa perspectiva didática, 
na forma de tipos ideais, a diferença entre um e outro: no modelo 
liberal, o foco é a doença e o tratamento da doença; no modelo do 
sistema nacional, SUS, o foco é a saúde e a integralidade. Integralidade 
envolve ações tanto de tratamento quanto de prevenção, promoção 
e reabilitação. O conteúdo, no modelo liberal, é o tratamento e sua 
atenção se dá por episódios sintomáticos. Nesse caso, você adoece e 
recebe uma intervenção visando tratar seu agravo. No SUS, temos a 

ATENÇÃO À 
SAÚDE

MODELO LIBERAL SUS

Enfoque Doença e seu 
tratamento

Saúde e integralidade

Procedimentos Tratamento, aten-
ção por episódio

Integralidade e aten-
ção continuada

Base Médicos Equipe 
multiprofissional

Responsabilidade Profissional Co-responsabilização 
coletiva

Fluxo Demanda 
espontânea

Planejamento de 
ações e população 
adscrita

Núcleo Hospital Unidade básica

Intervenção Tecnologias duras, 
leve-duras e leves

Tecnologias leves, 
leve-duras e duras

Concepção Mercadoria Direito social
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proposta de uma atenção continuada, monitoramento da saúde da 
família e a promoção da saúde. 

Temos, aqui, duas diferentes concepções de saúde. Por um lado, 
a saúde pensada negativamente como ausência de doenças, a saúde 
como “silêncio dos órgãos”. Por outro, a saúde pensada positivamente, 
associada à idéia de qualidade de vida. Essa concepção ampliada de 
saúde borra a demarcação nítida entre doentes e saudáveis, e coloca-
nos no campo dos potencialmente doentes, todos, a todo o tempo, 
como objeto de possíveis intervenções.

Na organização do modelo liberal, temos a centralidade do médico. 
Já no Sistema Nacional, o centro são as equipes multiprofissionais. 
A responsabilidade, de um lado, é do profissional, ele sabe o que 
você deve fazer, ele manda e o paciente deve obedecer, ou seja, 
deve manifestar adesão ao tratamento proposto. O SUS propõe 
uma participação coletiva, inclusive na gestão desse sistema, em seu 
controle social. Os Conselhos de Saúde ajudam a organizar, a definir 
e gerir o sistema. 

No modelo liberal de saúde, o fluxo se caracteriza pela demanda 
espontânea. O paciente busca um serviço ou profissional de sua escolha 
quando sofre doença ou agravo. No SUS, o movimento é o contrário. 
A Equipe de Saúde da Família, funcionando em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), apresenta-se como porta de entrada do sistema. Sua 
atuação recebe a demanda espontânea, mas suas práticas devem 
prever ações de prevenção e promoção da saúde à uma população 
adscrita a ela vinculada.

No modelo liberal, a intervenção envolve tecnologias duras e 
leve-duras. Vocês conhecem essa distinção do Emerson Merhy (1997), 
que define tecnologias duras como os insumos, os equipamentos, os 
medicamentos; as tecnologias leve-duras são ligadas ao conhecimento 
científico; e as tecnologias leves são ligadas à interação, às práticas 
relacionais. Então, o modelo liberal tem o seu foco nas tecnologias duras, 
equipamentos, exames, e nas leve-duras, conhecimento científico, 
conhecimento da formação, que garantem maior lucratividade em 
relação aos investimentos. O Sistema Nacional de Saúde inverte isso, 
focalizando nas tecnologias leves e nas leve-duras.  
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Assim, temos como centro da medicina liberal, o hospital, e do 
Sistema Nacional, a atenção primária. Por que o desenho se faz dessa 
maneira? Porque, se você tem uma dor de garganta e vai ao hospital, 
o custo da consulta é muito maior do que na unidade de saúde. O 
hospital tem que manter uma série de equipamentos caros, uma série 
de profissionais com presença permanente. Uma unidade de atenção 
primária não precisa. Então, para você organizar um Sistema Nacional 
de Saúde, o centro desse sistema tem que ser a atenção primária; se 
o centro for o hospital, você inviabiliza economicamente o sistema. 
Não há como sustentar, em âmbito nacional, o tipo de assistência 
centrado no hospital como porta de entrada para a assistência à 
saúde. Então, o centro é a atenção primária, quer dizer, é a unidade de 
saúde territorializada, próxima à moradia das pessoas e não os centros 
hospitalares. Esses não devem ter sua importância diminuída, mas 
devem ser acionados nas situações em que são, de fato, insubstituíveis.

A apresentação didática das diferentes lógicas de operação 
colocadas pelos dois modelos leva necessariamente às pessoas a se 
perguntarem onde, na verdade, se realiza o projeto do SUS em sua 
plenitude. E a resposta honesta que nos resta é que este é um projeto 
ainda a ser concluído. 

Seu inacabamento não se refere ao movimento necessário de 
contínua revisão de seu funcionamento, mas a algo mais estrutural. 
O movimento sanitário, que construiu o projeto do SUS, como 
todo movimento social, sempre trabalhou com utopias ativas ou 
imagens-objetivo, indicadores da direção desejada. Assim, devem ser 
entendidos os princípios do SUS e seus desdobramentos em políticas 
específicas como as de formação em saúde. Tais indicadores acenam 
mais com um alvo do que com uma prática concreta. A razão não é 
falsear, mas mobilizar forças e apoio legal para a realização de suas 
metas. Sua primeira estratégia de ação consistiu na criação de um 
aparato jurídico-institucional visando garantir avanços nas conquistas. 
Esta estratégia teve seu auge na constituinte de 1986, cujo produto 
final, fruto de negociações e embates, não contemplou todas as 
aspirações do movimento, particularmente ao permitir que o setor 
privado participasse do SUS em caráter complementar (MATTOS, 
2009). Mesmo reconhecendo que foi o avanço possível à época, a 
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existência do setor suplementar aguça as influências e intercessões do 
modelo liberal nas práticas de cuidado do sistema público. Por isso, a 
realização plena do projeto do SUS ainda tem um longo caminho a 
percorrer e lutas a travar no redesenho de seus contornos ao resgatar 
pontos cruciais para o acabamento de seu projeto, delineado na 
década de 1980. 

Das diretrizes do SUS, imagens-objetivo da direção desejável 
das reformas, aprovadas em 1990 na lei 8.080, a que possui menor 
grau de realização, sem dúvida, é a integralidade, entendida como 
a associação entre as ações de tratamento e reabilitação, e as de 
prevenção e promoção da saúde (MATTOS, 2004). O acento nas 
ações de tratamento, herança da longa tradição brasileira de atenção 
liberal privada, ainda é prevalente nas práticas de atenção do SUS. 
Por essa razão, o foco na transformação das práticas de cuidado é 
o grande objetivo atual do movimento sanitário, como pode ser 
comprovado em um recente documento produzido para interlocução 
com o Legislativo, intitulado: O SUS para valer: universal, humanizado 
e de qualidade (Fórum da rEForma SanitÁria, 2006), que defende 
uma mudança radical nas práticas de assistência como condição de 
garantia da legitimidade popular do SUS.

Em contraposição ao desenho das imagens-objetivo preconizadas, 
Cecília Minayo (2001) sugere que a medicina liberal se apropriou 
mais dos elementos oriundos da saúde pública, como o ideário da 
promoção da saúde, do que o próprio SUS. Segundo a autora, a 
clínica liberal “está incorporando de vez, os conceitos de promoção 
e prevenção e as noções de risco e vulnerabilidade, de forma muito 
mais ativa que a saúde coletiva” (p. 18). A percepção, por parte da 
indústria da saúde, do potencial lucrativo contido na promoção da 
saúde, rapidamente trouxe inflexões sobre a prática clínica privada, 
acentuando evidentemente apenas os aspectos individuais, ligados 
aos modos de vida, da promoção da saúde. As intervenções mais 
amplas no campo dos determinantes sociais da saúde, abordando as 
condições de vida, são negligenciadas e continuam na dependência 
do setor público.
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Alguns autores têm discutido a perda progressiva de apoio popular 
que o SUS vem sofrendo após sua implantação (FLEURy, 2009). Várias 
forças políticas importantes, como os sindicatos, têm substituído a luta 
a favor do SUS pela busca de planos de saúde para sua categoria. 
Curiosamente, enquanto uma demora de 2 horas numa unidade do 
SUS é recebida com indignação por parte da população, uma demora 
de 2 meses para marcação de consulta com um médico conveniado 
em plano de saúde é recebida com certa naturalidade por parte do 
“cliente”. Um conjunto de fatores, de fundo econômico e cultural, são 
produtores desse estado de coisas, que se traduz na desvalorização do 
que é público em nosso país. Mas uma das estratégias para mudança 
disso passa pela transformação das práticas de atenção no cotidiano 
do SUS. 

Para atingir esse objetivo, de qualificar a atenção à saúde na 
perspectiva da atenção integral, não bastam ações no âmbito interno 
do SUS. A implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) foi um 
passo importante e decisivo nessa direção, mas não suficiente. Afinal, 
como trabalhar com uma ESF generalista, quando as graduações, 
marcadamente a de medicina, profissão nuclear no campo da saúde 
Ocidental, tem sua estrutura curricular configurada para a formação 
de especialistas? A mudança na formação oferecida pelas Instituições 
de Ensino Superior (IES) torna-se um fator importante para a realização 
plena do SUS. A patente contradição, da maior parte dos cursos de 
medicina das universidades públicas no país, de estarem voltadas para 
a formação de especialistas, sendo que as mais visadas são exatamente 
as de inserção hospitalar, carreiras com maior rendimento no setor, 
aparece nos demais cursos da área da saúde com outras nuances. 

Em suma, além do hibridismo, existe um contínuo embate entre 
modelos de atenção. O SUS surgiu como forma de enfrentamento do 
modelo liberal em saúde, afirmando-a como direito social e não como 
mercadoria. Entretanto, sua realização jurídico-legal e institucional 
não encerrou esse confronto. Ele permanece como contexto maior e 
emerge com alguma nitidez em áreas específicas, como na dificuldade 
de contratação de especialidades médicas, quando essas possuem um 
mercado bem mais lucrativo no âmbito privado. A dimensão de mercado 
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atravessa o setor público, dificultando inclusive a própria gestão do 
sistema. O chamado setor suplementar cresce abocanhando sempre 
as áreas de atuação com maior potencial de lucratividade, algumas 
dessas oriundas do campo da saúde pública. Desafortunadamente, a 
ação (neo)liberal fortalecendo o mercado e a indústria da saúde tem 
tomado a dianteira nessa disputa, amparado pela tradição estratégica 
de ampliação de seu campo e restrição da autonomia do Estado, que 
a caracteriza desde seu nascimento (FOUCAULT, 2008).

Como conclusão sintética, vale acentuar: o SUS tem uma trajetória 
a realizar em direção à sua plena efetivação. Este caminho passa 
pela qualificação das práticas assistenciais; pelo aperfeiçoamento de 
seus modos de gestão; pela interferência, prevista na Constituição, 
nos processos de formação profissional; e pelo pleno financiamento 
do Sistema. Em todos esses âmbitos, a relação com o setor privado, 
suplementar, terá que ser enfrentada e seu desenho atual modificado. 
Kickbusch (2007a) sugere que a discussão fundamental não é mais a 
medicalização, “mas o debate que evolui em torno de privatização 
e comercialização, empowerment e participação, inclusão e exclusão 
social, público e privado” (p. 152). A inflexão biopolítica contemporânea 
convoca novas modalidades de luta que fortaleçam a gestão da 
saúde no campo do direito social e problematize a relação com a 
presença sempre envolvente da iniciativa privada. Tudo isso realça a 
complexidade do debate da saúde pública, o que exige estratégias 
de análise que enfoquem uma lógica de campo em detrimento de 
leituras dualistas e ideologizadas. Kickbusch (2007b) considera que 
está na hora de redefinir a histórica divisão de responsabilidades entre 
os cidadãos, o Estado e o mercado de saúde, pois a “presente forma 
de organização alcançou seus limites” (p. 339). Esses três domínios 
de experiência vivem acelerado processo de desterritorialização e 
não podem mais ser pensados de modo autônomo. Para promover 
avanços qualitativamente significativos, os efeitos de interface entre 
os três domínios precisam ser melhor planejados e negociados. 
Até o momento, o mercado da saúde vem exercendo um maior 
protagonismo, garantindo, inclusive, forte influência junto à ANS. É 
hora desse jogo ser manejado com mais clareza.   
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Família e Políticas Públicas (de Saúde): 
elementos para debate1

Marcelo Dalla Vecchia2

O presente texto é o resultado de um estudo teórico-
conceitual acerca de um recurso assistencial cuja utilização 
nas ações de Atenção Primária à Saúde (APS) tem aumentado 
consistentemente, pari passu à expansão do número de 
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Sistema Único 
de Saúde (SUS): a abordagem da família como unidade de 
cuidado pelas equipes multiprofissionais, bem como a visita 
domiciliar como ação privilegiada para a vigilância à saúde 
nesse contexto. 

Tomou-se como base reflexões advindas da prática 
docente nas áreas de Psicologia Social e Saúde Mental, do 
trabalho assistencial como psicólogo em ações de saúde 
mental na APS e da participação em atividades de pesquisa-
ação desenvolvidas junto a uma equipe da ESF em um 
município do interior do estado de São Paulo. Desde então, 
um conjunto de questões têm sido foco de reflexão: As equipes 
da ESF têm logrado uma abordagem da família como unidade 
de cuidado, superando um enfoque clínico individualizante? 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no IV Seminário Saúde e Educa-
ção: Psicologia, Escola e Universidade, realizado na Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ), no dia 27 de agosto de 2010.
2 Professor Adjunto I do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ); mestre e doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de 
Medicina da Unesp, Campus de Botucatu/SP; e membro do Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS-UFSJ).
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A visita domiciliar, realizada rotineiramente pelo agente comunitário 
de saúde (ACS), é um recurso para a vigilância à saúde proporcionando 
acompanhamento longitudinal da situação de saúde das famílias 
cadastradas pelo serviço ou trata-se de um meio para ampliar encargos 
relacionados aos cuidados em saúde e à capacidade de controle do 
cumprimento de prescrições dos profissionais?

Três considerações, prévias ao tratamento mais específico do tema 
proposto, são relevantes. Primeiramente, vale alertar ao leitor o caráter 
provisório e inconcluso deste material, dado que o levantamento da 
literatura relacionada aos enfoques críticos acerca da família como 
grupo social mostrou-se bastante prolífico. Em segundo lugar, a 
aposição proposital dos parênteses no título justifica-se porque, embora 
a ênfase proposta abarque discussões a respeito da abordagem da 
família pelos programas, serviços e ações que desenvolvem políticas 
públicas de saúde, particularmente na APS, trata-se de questão 
concernente às políticas públicas como um todo. Em terceiro lugar 
e, finalmente, várias das considerações aqui realizadas foram se 
delimitando no decurso da conclusão da tese de doutorado do autor, 
mais especificamente, aquelas relacionadas à APS, ao processo grupal 
e à afetividade (DALLA VECCHIA, 2011).

Atenção Primária à Saúde: breve histórico

As origens da ESF, segundo Conill (2008), podem ser situadas em 
um conjunto de iniciativas que, no Brasil, vão ocorrer desde meados 
da década de 1970: (a) experiências de Saúde Comunitária, tais como 
a implantação de um Internato Rural para estudantes de medicina 
e enfermagem pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), viabilizada pelo projeto de expansão de 
cobertura executado em Montes Claros/MG; (b) implantação de uma 
Residência em Saúde Comunitária em um centro de saúde-escola, cuja 
administração cabia à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Sul, uma das experiências que origina a Medicina de Família e 
Comunidade no Brasil; e (c) as iniciativas de expansão ambulatorial 
que se deram no âmbito do Programa de Interiorização das Ações 
de Saúde e Saneamento (PIASS), inicialmente no Nordeste do país e, 
posteriormente, difundidas em todo o território nacional. 
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A primeira metade da década de 1980 foi um período de 
deflagração do processo de sucateamento e corrupção que assolava 
o sistema público de saúde no país. A segunda metade, por sua vez, 
consolidou a arregimentação de forças políticas e sociais na direção da 
construção de um projeto de sistema de saúde universal, equânime e 
integral. É apenas no final da década que são levadas a cabo propostas 
de mudança no modelo de atenção já sob a égide do SUS: Ações 
Programáticas, Cidades Saudáveis, Em Defesa da Vida, Vigilância da 
Saúde, para citar apenas algumas dentre as de maior reconhecimento. 
Para Conill (2008), a Reforma Sanitária Brasileira (RSB) concentrou 
seus esforços em aspectos mais estruturais do sistema de saúde, 
secundarizando, em um primeiro momento, a transformação das 
práticas de saúde no cotidiano, que se torna uma questão pública 
somente a partir da década de 1990.

A autora acrescenta que vários determinantes explicariam o 
interesse pela implementação do então Programa Saúde da Família 
(PSF) em todo país pelas gestões municipais de saúde desde meados 
dos anos 1990: (a) o sucesso do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS) em termos do acesso a ações básicas de saúde; (b) 
o vazio programático da questão assistencial no SUS; (c) os atrativos 
políticos da proposta; e (d) o incentivo financeiro disponibilizado para 
a contratação das equipes. O PSF, assim, contribuiu diretamente para 
a descentralização do SUS em larga escala, ainda que o município 
pudesse se restringir aos requisitos mínimos para a implantação das 
equipes, o que ocorreu na maior parte das situações.

Vale notar que as propostas de mudança do modelo de atenção 
que vinham sendo experimentadas, se bem que bastante locais e 
emergentes do contexto em que se originaram, foram incorporadas à 
ESF apenas parcialmente. De fato, em suas origens, o PSF se caracterizou 
como uma proposta focalizada aos pobres, e seletiva para programas 
cujo impacto nos indicadores de saúde seria mais imediato. Desde sua 
implantação, no ano de 1994, a ampliação das equipes vem sendo 
consistente.

A ESF tem se estabelecido como o eixo principal para a reorientação 
do processo de trabalho em saúde na APS, visando à mudança do 
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modelo de atenção à saúde na direção dos princípios doutrinários 
(universalidade, integralidade, equidade e direito à informação) 
e diretrizes organizativas (descentralização com comando único, 
regionalização com hierarquização, participação social, e integração 
das ações e recursos com planejamento ascendente) do SUS. As 
equipes da ESF são compostas por, no mínimo, médico, enfermeiro, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS, sendo responsáveis por, 
no máximo, quatro mil habitantes. Mais recentemente, profissionais 
da área de saúde bucal (dentista, auxiliar de consultório dentário e 
técnico em higiene dental) foram incluídos às equipes. 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir cem por cento 
da população cadastrada, com um máximo de setecentos e cinquenta 
pessoas por ACS e doze ACS por equipe. Em razão da atuação das 
equipes de Saúde da Família ser territorializada, há uma tendência de 
que se desenvolva uma relação mais próxima com as necessidades em 
saúde da população atendida, potencializada pela introdução do ACS. 
A experiência de agregação de moradores do próprio território de 
abrangência a fim de se responsabilizarem por ações que compõem 
o conjunto do processo de trabalho da equipe, mais especificamente 
pelas visitas domiciliares, vem sendo reconhecida internacionalmente 
como um importante e vantajoso diferencial por estudos no campo 
dos sistemas comparados de saúde.

O Ministério da Saúde (2003), em documento de balanço e 
perspectivas, reafirmou o potencial da ESF no sentido de viabilizar a 
integralidade, o acesso e a universalização. A atual Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) mantém esta perspectiva, ao apontar que 
“a Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária 
para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde” (BRASIL, 2006, p. 11). Além dos princípios gerais enunciados na 
PNAB, por meio da ESF, deve-se estabelecer um processo de trabalho 
que viabilize: (a) um caráter substitutivo com relação à atenção básica 
tradicional; (b) o enfoque no território (adscrição da clientela da área 
de abrangência, longitudinalidade, responsabilização pelo cuidado e 
vigilância da saúde); (c) a orientação comunitária; (d) a constituição 
de ações intersetoriais; (e) a construção da cidadania; e (f) a adoção 
de abordagem familiar. 
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Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram concebidos 
como estruturas de apoio às equipes da ESF. No entanto, suas 
atribuições diferem de serviços de média ou alta complexidade: não 
são responsáveis pelo atendimento direto ao usuário do SUS e não 
consistem em serviços ambulatoriais ou hospitalares. A proposta é 
que essas unidades realizem apoio matricial às equipes da ESF, visando 
ampliar a resolubilidade de problemas de saúde e a integralidade da 
atenção. Casos mais complexos podem até mesmo serem atendidos 
conjuntamente, com corresponsabilização entre a equipe de referência 
(da ESF) e a equipe matricial (do NASF), mas se supõe que esse 
atendimento favoreça o acompanhamento de situações análogas, com 
resolubilidade, pela própria equipe da ESF em uma situação futura. 

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulga seu 
Relatório Mundial propondo uma retomada dos princípios da APS 
presentes na Declaração de Alma-Ata e sugerindo um revigoramento 
da concepção integral e abrangente de cuidados à saúde: (a) acesso 
universal e cobertura com base em necessidades de saúde; (b) 
equidade em saúde como parte do desenvolvimento orientado para a 
justiça social; (c) participação comunitária na definição e implantação 
da agenda das políticas de saúde; e (d) abordagem intersetorial à 
saúde (WHO, 2003). Nesse contexto, a experiência brasileira da ESF 
vem sendo foco das atenções dos formuladores de políticas de APS 
internacionalmente.

Recentemente, foi editada uma Portaria que estabelece as 
diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no 
âmbito do SUS (MS, 2010). Nesta Portaria, a APS é conceituada como 
eixo estruturante da RAS, centro de comunicação, coordenadora do 
cuidado e ordenadora da rede. Para isso, a APS deve ser o primeiro 
nível de atenção e, como tal, ponto de partida da implementação 
das linhas de cuidado. Assim, a APS precisa deter certos atributos: 
ser constituída de equipe multiprofissional que viabilize o primeiro 
contato; promover a longitudinalidade e a integralidade; realizar a 
coordenação das ações de cuidado; tomar a família como unidade 
de cuidado; viabilizar a abordagem familiar; e ser orientada para a 
comunidade. Dentre suas funções estão: a resolubilidade, a organização 
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da rede e a responsabilização. Nessa Portaria se reafirma que a ESF 
deve representar o principal modelo para a organização da APS no 
SUS. 

A família como unidade de cuidado

As equipes da ESF adotam, como parte de seus princípios 
operativos, práticas de saúde voltadas à família como unidade de 
cuidado, pressupondo, desta forma, certa abordagem dos problemas 
de saúde pensados no âmbito da família. Para tais equipes, a família 
converte-se em lugar fundamental para a realização de atividades de 
promoção da saúde e de prevenção de doenças, e, também, para 
práticas de educação em saúde. É privilegiada enquanto cenário em 
que ocorrem relações que detêm potencial de gerar riscos à saúde, 
vulnerabilidade e adoecimento, mas, ao mesmo tempo, como lugar 
para estabelecerem-se laços compartilhados de corresponsabilização 
nos cuidados à saúde.

Na ESF são otimizados os vínculos entre equipe multiprofissional 
de saúde e as famílias a ela adscritas. Isso ocorre, por exemplo, à 
medida que ao ACS é delegada a função de realizar ao menos uma 
visita domiciliar por mês a cada família cadastrada. Mais que isso, 
há um debate em torno do lugar ocupado pelo ACS no processo de 
trabalho em saúde da ESF e nas relações interprofissionais estabelecidas 
nesse contexto. Para além do reconhecimento da relevância de sua 
atividade, é relatado o dilema entre desempenhar, simultaneamente, 
funções atinentes ao seu cargo e de “representar”, de certo modo, 
a equipe de saúde diante da população atendida na microárea de 
abrangência.

Porém, ao mesmo tempo em que há expectativa de um efeito 
positivo desse acompanhamento no suporte às famílias quanto aos 
cuidados em saúde, este instrumento pode se converter em um 
meio de controle da atividade familiar. Haja vista, por exemplo, que 
essas visitas são um meio potencial para que se leve, in loco, saberes 
remetidos ao discurso científico acerca do processo de saúde-doença. 
Contudo, a visita domiciliar periódica do ACS difere substancialmente 
do atendimento domiciliar: enquanto a primeira é uma atividade 
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de acompanhamento longitudinal da situação de saúde, o segundo 
é realizado a partir do instrumental técnico-científico do médico, 
enfermeiro, odontólogo ou auxiliar de enfermagem. 

A visita domiciliar, como parte do rol de atividades às quais as 
equipes de ESF recorrem como meio privilegiado para a abordagem 
da família, não esgotando sua adoção nos diferentes momentos 
clínicos, detém vantagens e desvantagens. Dentre suas vantagens 
estão: (a) aproximar integrantes da equipe de saúde à vida cotidiana 
do grupo familiar; (b) facilitar o planejamento das ações de saúde; 
(c) estreitar o relacionamento com a equipe de saúde; (d) consistir 
em uma ação menos “formal” (liberada do setting da “consultação”); 
e (e) proporcionar maior liberdade para conversar sobre problemas 
afins às questões da saúde e da doença. Dentre suas desvantagens 
estão: (a) interromper as tarefas domésticas; (b) ser ineficaz quando 
não há planejamento e objetivo claros; (c) exigir um manejo entre a 
expectativa de controle sobre as mudanças de hábitos relacionados 
com a saúde e uma possível permissividade por parte do profissional 
que realiza a visita domiciliar; (d) manter os objetivos assistenciais, 
dado que não consistem uma atividade “recreativa”; e (e) exigir certa 
flexibilidade por parte do visitador diante da necessidade de alterações 
do planejamento prévio durante a atividade (ABRAHÃO & LAGRANGE, 
2008). 

Ponderados seus potenciais riscos e seus benefícios, a visita 
domiciliar tem se apresentado como um instrumento de inegável 
importância no processo de trabalho das equipes da ESF no sentido 
de problematizar efetivamente as lacunas historicamente criadas entre 
o sistema de saúde e a população atendida, inclusive no contexto da 
ESF, ampliando sua capacidade assistencial. 

Ribeiro (2004), por sua vez, faz um abrangente levantamento das 
modalidades de abordagens profissionais da família na ESF, chegando 
à seguinte classificação: (a) individual, na qual o foco é o indivíduo, 
sendo que a família fornece condições “boas” ou “más” para a situação 
de saúde do familiar em questão; (b) domiciliar, sendo que o foco é a 
família e a ênfase é posta no risco socioambiental ao qual está exposto o 
arranjo familiar concretamente existente; (c) individual-domiciliar, em 
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que a ênfase é dada aos eventos de vida tais como familiares doentes, 
recém-nascidos, idosos e portadores de deficiência; (d) comunitária, 
na qual a família é entendida como produto do contexto comunitário 
e, como tal, responsável pelos eventos relacionados à saúde e à doença 
de seus integrantes; (e) risco social, em que o foco é nas famílias em 
situação de exclusão social, sendo que a “desestruturação” da família 
é vista como fonte de adoecimento; e (f) familiar, na qual a família é 
a unidade de cuidado, sendo o foco da abordagem o seu contexto e 
especificidades.

É interessante notar que, na abordagem da família, se mantêm 
vigentes concepções cuja conseqüência é a culpabilização da família, 
a despeito das análises que informam da progressiva destituição 
do Estado e da sociedade de responsabilidades que passam a ser 
concentradas no âmbito da família. Os enfoques individuais também 
desconsideram as particularidades da família como grupo e instituição 
social, o que somente aparece, de fato, na última categoria da 
classificação proposta a partir do levantamento realizado (RIBEIRO, 
2004).

Abrahão e Lagrange (2008) acrescentam dois princípios impor-
tantes para a abordagem das famílias em visitas domiciliares. 
Primeiramente, destacam a necessidade de acolher e ouvir o 
discurso das famílias a respeito de si para acionar sua capacidade 
de enfrentamento dos processos relacionados à saúde e à doença. 
Indicam a existência de uma tendência dos profissionais em 
desvalorizar e desconsiderar esse discurso, o que acaba por aumentar 
a distância entre os objetivos estratégicos da atenção à saúde e a 
realidade da família. Conseqüentemente, há uma frustração por parte 
do profissional e uma sensação de fracasso por parte da família. Além 
disso, as autoras discutem a importância de se abandonar a noção 
de “família desestruturada”. Para isso, é imprescindível considerar a 
concepção que a própria família faz de si, que se torna tanto mais 
importante quanto maior a distância do arranjo familiar concretamente 
existente com o ideal da “família nuclear burguesa”. 

Sarti (2008), a este propósito, apresenta que, antropologicamente, 
a família pode ser considerada uma categoria nativa: é uma história 
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que, contada ao outro, será reproduzida e ressignificada, dando 
sentido à experiência vivida. Aponta também que, diferente da família 
burguesa, pressuposta como núcleo e que dá importância ao grupo 
genealógico, a família das classes populares se organiza como uma 
rede em que as obrigações mútuas são estruturantes das relações 
familiares, sendo “da família” aquele em quem se confia, dada a 
situação de desamparo social.

Em suma, a família persiste como lugar de referência para a 
intimidade, a afetividade e a segurança, independentemente do 
arranjo familiar. Não obstante, há uma ideologização em torno do 
modelo burguês e patriarcal de família. Isso se verifica tanto no ideário 
dos agentes que desenvolvem políticas públicas e sociais quanto nas 
práticas profissionais de juristas, médicos, pedagogos, psicólogos etc.

Família, processo grupal e afetividade

Sem a pretensão de exaustividade pode-se identificar, na Psicologia, 
ao menos três referenciais teóricos que investem na compreensão e 
abordagem da subjetividade e do comportamento humano, dada a 
família como grupo social. 

Para a teoria sistêmica, em especial na abordagem ecológica de 
Urie Bronfenbrenner (1917-2005), a família pode ser vista como um 
microssistema que permanentemente interage com um exossistema 
(emprego, apoio social, moradia etc.) e com um macrossistema (cultura, 
mídia, bairro de moradia etc.), que define as situações particulares 
vivenciadas pelos seus membros. Para a psicanálise, grosso modo, 
ao menos para alguns grupalistas e para aqueles inspirados na obra 
sociológica tardia de Sigmund Freud (1856-1939), o pertencimento a 
grupos é uma atualização dos impulsos destrutivos dirigidos a um Pai 
que, para ascensão à civilização, foi vítima de um parricídio, sendo seus 
filhos (os membros do grupo) condenados à introjeção de uma parte 
de si. Finalmente, para o psicodrama, muito sucintamente, Jacob Levy 
Moreno (1889-1974) sugeria que, se o indivíduo adoece nos grupos 
e por meio deles, é também neles e por meio deles que pode buscar 
perspectivas para encaminhar seus problemas existenciais, inclusive 
no que se refere às relações familiares.
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Esse resgate, bastante esquemático, possibilita situar que, se 
há uma ênfase na problematização teórico-conceitual em torno da 
família por estas abordagens teóricas, via de regra as modalidades de 
intervenção são remetidas ao campo da terapia familiar e, inclusive, 
de uma “teoria da técnica” própria. Deste modo, são psiquiatras, 
psicólogos ou outros profissionais com formação psicodinâmica que 
reivindicam a família como objeto de intervenção, sobretudo em 
settings remetidos à atividade clínica. Não obstante a pertinência da 
terapia familiar, os enfoques para a família como unidade de cuidado 
no contexto das políticas públicas de APS requerem uma abordagem 
atenta à sua multideterminação, às mediações sujeito-sociedade 
realizadas pela família, superando uma tendência à microssocialização.

Há duas categorias psicossociais que parecem importantes para 
sistematizar algumas contribuições neste sentido, quais sejam: os 
processos grupais e a afetividade.

A respeito dos processos grupais, nota-se em Martín-Baró (1996) 
a formulação de uma tipologia grupal estabelecida a partir dos 
parâmetros de identidade, poder e atividade grupal. O modo simples 
e direto com que o autor define o princípio de organização de sua 
tipologia grupal contrasta com a extraordinária abrangência da 
formulação: “correspondem aos três tipos de relações sociais que 
articulam as ações das pessoas com as estruturas de uma determinada 
sociedade” (p. 223). Os três tipos de grupos definidos pelo autor são: 
o grupo primário, o grupo funcional e o grupo estrutural. 

Grupos primários têm sua identidade definida pelos fortes vínculos 
interpessoais neles estabelecidos; são grupos pequenos tais como 
a família, cuja atividade concentra-se na satisfação de necessidades 
materiais e afetivas básicas do indivíduo, por exemplo, a formação 
de sua personalidade. Em virtude dos laços de dependência mútua 
entre seus membros, as relações de poder em grupos primários 
baseiam-se nas características pessoais de seus membros. Grupos 
funcionais são definidos com base na posição de seus membros na 
divisão social do trabalho, sendo que este princípio se apresenta tanto 
na situação de grupalização em entidades do tipo associação quanto 
na institucionalização dos grupos funcionais em organizações de 
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trabalho. Seu poder está relacionado com o valor e o significado da 
sua atividade nas relações sociais de produção, e sua atividade visa 
realizar as finalidades estabelecidas pela divisão técnica e social do 
trabalho dentro do modo de produção. Grupos estruturais, finalmente, 
têm sua identidade definida pela comunidade de interesses objetivos, 
ou seja, esta é dependente do tipo de propriedade sobre os meios de 
produção e reprodução da vida de que dispõem seus membros. Seu 
poder está relacionado com o nível de controle sobre tais meios, e sua 
atividade consiste na satisfação de interesses de classe. 

Vale observar, com relação a esta tipologia, que o grupo primário 
não deixa de realizar um tipo específico de mediatização sujeito-
sociedade. Desta forma, por exemplo, na família enquanto grupo 
primário, são veiculadas pautas ideológicas relacionadas com a 
totalidade concreta na qual esta se insere. Além disso, considerando 
a divisão social do trabalho, os grupos funcionais são o tipo mais 
numeroso de grupos, estabelecendo-se, porém, uma contradição: via 
de regra, o poder efetivo dos grupos funcionais é muito menor diante 
do significado de sua atividade e do valor por ela produzido. Finalmente, 
todo e qualquer indivíduo está potencialmente contemplado, em seu 
pertencimento objetivo, em um grupo estrutural, mas são os grupos 
primários e os grupos funcionais os reguladores cotidianos deste 
potencial.

Nota-se que a tipologia grupal de Martín-Baró detém propriedades 
importantes e coerentes com os pressupostos do que postulou como 
teoria histórico-dialética dos grupos humanos: (1) é histórica, assumindo 
que os grupos estabelecem um devir que só pode ser analisado em seu 
próprio processo de constituição como tal; (2) considera os grupos 
para além de um enfoque exclusivo no pequeno grupo; e (3) não 
perde de vista a pertinência histórico-social concreta dos grupos.

Dalla Vecchia e Martins (2006) resgatam de Tozzoni-Reis (1994) 
argumentos acerca da necessidade de aproximar a família da 
totalidade das suas multideterminações histórico-sociais para que seja 
possível compreendê-la como grupo social. Primeiramente, ainda 
que sendo um dos loci para a procriação, a família não se define 
enquanto fato natural, mas fundamentalmente enquanto instituição 
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criada pelo gênero humano, haja vista as marcantes diferenças 
entre a família camponesa, a família aristocrata e a família burguesa, 
além da multiplicidade de arranjos familiares contemporâneos. 
Em segundo lugar, a família é um eixo fundamental da reprodução 
econômica de seus próprios membros, já que se nota a coexistência 
de arranjos familiares peculiares diante de semelhantes determinações 
socioeconômicas gerais. Finalmente, a família lança mão de meios para 
a reprodução social da vida de seus membros, veiculando-a como algo 
natural e imutável, denotando o caráter ideológico como uma de suas 
manifestações.

Com relação à afetividade, Martins (2003) indica que a análise da 
categoria “poder”, nos processos grupais, deve considerar inclusive 
seus recursos afetivos. Leite (2005), por sua vez, sustenta o imenso 
potencial epistemológico dos sentimentos, emoções e afetos como 
objetos da Psicologia. A Psicologia, de modo tácito ou explícito, vem 
assumindo que a vida afetiva é excessivamente “complexa”, em face 
da necessidade de se estabelecer conhecimentos científicos com base 
em evidências. As emoções seriam preteridas às cognições como 
objeto da ciência psicológica, porque supostamente aquelas seriam 
mais apreensíveis e despojadas da ambivalência e da ambiguidade das 
emoções. Porém, ainda que subjetivos, sentimentos, emoções e afetos 
são cognoscíveis (PETROVSKI, 1985). 

Os sentimentos são sistemas de tendências da personalidade com 
relação a determinados objetos da atividade, palpáveis ou impalpáveis. 
Os sentimentos são a estabilização de determinadas significações 
sociais, as quais permitem à personalidade vivenciar a consciência 
social vigente em certo momento histórico. Nesse sentido, são 
intrinsecamente relacionados à esfera ideológica: amizade, esperança, 
pessimismo etc. Consistem em resultados históricos dos acúmulos 
socioculturais do ser humano no próprio processo de sua atividade. 

Pode-se dizer, assim, que os sentimentos vivenciados e 
expressos mutuamente pelos integrantes de determinado grupo 
social são indicativos, de certa forma, de seu modo de vida e 
do nível de desenvolvimento de suas relações interpessoais. 
Leite (2005) indica que “podemos julgar os sentimentos de um 
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indivíduo por suas palavras quando manifesta o conteúdo de seus 
sentimentos ou quando fala dos objetos que nele despertaram 
os sentimentos” (p. 98). A afirmação da autora, porém, deve 
ser acrescida da observação de que modalidades não-verbais de 
comunicação, pelo seu caráter expressivo, também possibilitam 
a obtenção de indícios acerca dos sentimentos vivenciados pelo 
outro. 

Para Petrovski (1985), os sentimentos indicam acontecimentos 
que são significativos para a personalidade e sua vivência sentimental 
depende: da atividade em questão, de como o indivíduo se situa em 
certo grupo social, das relações interpessoais estabelecidas e do lugar 
do indivíduo diante de relações sociais de produção determinadas. 

As emoções participam de complexos sistemas neurofisiológicos 
que, mesmo que desenvolvidos na filogênese, admitem uma grande 
variedade na ontogênese, sob mediação da cultura e dos grupos 
sociais nos quais o indivíduo está inserido. Sua manifestação na 
personalidade é prévia ao pensamento e à linguagem; desta forma, 
o processo de consciência é posterior a experimentar uma emoção.  
Emoções e sentimentos podem ser pensados em uma relação frente-
fundo requerendo, porém, uma análise concreta. Por exemplo: gostar 
de música (sentimento) gera prazer (emoção) em ouvir uma canção 
que se aprecia; o medo (sentimento) se relaciona com distintas 
emoções como: choro, aturdimento, desespero etc. No entanto, 
sentimentos e emoções também podem ser contraditórios, quando, 
por exemplo, uma pessoa fica decepcionada (emoção) por alguém 
que sente admiração (sentimento).

À medida que as emoções são, por assim dizer, “reguladoras” da 
atividade, detêm um significado social por dirigirem o agir, o pensar 
e o sentir, indicando para a personalidade objetos da atividade que 
têm sentido para si. Isso sugere que as emoções têm um caráter 
expressivo, orientando o agir, sendo, portanto, transmissíveis. Pode-se 
dizer, assim, da possibilidade de uma “formação emocional”: através 
de processos de ensino e aprendizagem, os grupos sociais imprimem 
suas marcas nas emoções e nos sentimentos de seus membros, ao 
mesmo tempo em que são, por elas, formados. Nesse sentido, parece 
relevante problematizar como a família se situa nesse processo.
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Considerações finais

É preciso considerar que a abordagem da família nas políticas 
públicas e sociais não é propriamente uma “inovação”. A família 
foi alvo de várias políticas setoriais, em especial, a família “pobre”, 
“em risco social” ou em “risco socioambiental”, o que termina por 
culpabilizar esse grupo social por sua própria condição. Além disso, se 
há uma intenção de buscar justiça social pela focalização nos pobres 
e em suas famílias, nem sempre, de forma idêntica, essa justiça social 
respeita o princípio da equidade na destinação dos recursos. Se a 
responsabilização a priori da família é por si mesma contraproducente, 
tanto mais em tempos de progressiva destituição do Estado e da 
sociedade de suas responsabilidades perante os cidadãos em tempos 
de políticas neoliberais. 

Ainda que o ideário da ESF inclua uma avaliação crítica dos recursos 
e necessidades das famílias cadastradas, conforme o levantamento 
feito por Ribeiro (2004) e citado anteriormente, persistem de modo 
significativo concepções culpabilizantes acerca dos “riscos” aos quais 
os membros de famílias “pobres” estão “expostos”. A própria definição 
de família como unidade de cuidado é freqüentemente ambivalente 
no processo de trabalho cotidiano das equipes da ESF. 

Com efeito, se a visita domiciliar realizada pelo ACS é rotineira, não 
é raro que as informações obtidas sejam desconsideradas na prática 
clínica dos profissionais de ensino superior, a não ser que o próprio 
ACS intermedeie atenção a uma certa família/domicílio, agenciando 
uma consulta ou alertando a equipe para uma demanda de cuidados 
urgentes. Por sua vez, o atendimento domiciliar, se não tão rotineiro 
quanto a visita domiciliar do ACS, é bem mais usual do que nas UBS 
sem ESF; porém, nem sempre é realizado pelo profissional com a devida 
ênfase na relação entre a pessoa atendida e seu contexto familiar. Se 
prontuário familiar, genograma, ecomapa, círculo familiar etc. são 
instrumentos eficazes para a abordagem da família, sua incorporação 
cotidiana no processo de trabalho das equipes da ESF está longe de 
ser maciça.  

No que tange à relação entre família, processo grupal e afetividade, 
observa-se que a tipologia de Martín-Baró permite apreender movimentos 
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de identidade, poder e atividade grupal no decurso do “ciclo vital” da 
família. Nesse sentido, se a identidade da família como grupo primário 
se define pelos fortes laços interpessoais, o fenômeno contemporâneo 
do “prolongamento da adolescência”, ou seja, a coabitação extensiva 
no tempo entre pais e filhos adultos, por exemplo, evidencia o caráter 
de grupo funcional da família de modo imediato. Além disso, persiste 
no cenário da vida pública, em nosso país, a figura dos “coronéis” 
e oligarcas locais e regionais, que supostamente teriam sido banidos 
com o advento da República. A tradição assegura benefícios e 
honrarias às suas famílias, cujo grupo genealógico se estabelece como 
grupo estrutural. Costa (1999) recorda que as tradições vinculadas ao 
sangue e à propriedade pautaram, inclusive, o discurso médico acerca 
da família colonial. 

Com relação à atividade familiar, por um lado, esta se concentra 
na satisfação de necessidades materiais e afetivas básicas como, 
por exemplo, a formação emocional dos seus membros. Porém, 
como grupo funcional, a inserção da família em certo contexto da 
divisão social e técnica do trabalho faz com que ela seja um veículo 
da ideologia hegemônica, pela transmissão de valores e pautas de 
conduta pertinentes ao status quo, ou, alternativamente, de resistência 
a ele. Isso, por sua vez, retrata a família mediatizada pela sua inserção 
estrutural em determinados interesses de classe.

Finalmente, se as relações de poder dentro da família dependem 
de características pessoais (idade, sexo, ordem de nascimento, 
parentesco etc.), seu poder para efetivar suas finalidades vai depender 
do valor e do significado da sua atividade nas respectivas relações 
sociais de produção às quais seus integrantes estão concretamente 
inseridos. Por exemplo: um avô que coabita com filhos e netos, para 
auxiliar na renda doméstica, pode precisar continuar em seu emprego 
mesmo já sendo beneficiário de aposentadoria, dada a inserção 
precária, temporária ou parcial de alguns de seus membros. Em outras 
palavras, sua ascendência em termos das relações de poder por conta 
da antecedência geracional é suplantada diante de sua capacidade de 
continuar dispondo de força de trabalho para ser vendida. O exemplo 
ilustra uma família com um baixo nível de controle sobre meios de 
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produção e reprodução, tanto de si mesma enquanto família quanto 
da vida de seus próprios integrantes.

Por último, mas não menos importante, a questão da afetividade 
precisa ser abordada concretamente no trabalho cotidiano com 
as famílias. Não desprezando o potencial heurístico de alguns dos 
referenciais mais reconhecidos no campo da terapia familiar para a 
abordagem das relações familiares (identificação de padrões sistêmicos 
disfuncionais, análise de fenômenos relacionados à depositação de 
fantasmas familiares em um bode expiatório, encenação de dramas 
familiares com fins terapêuticos etc.), a abordagem da família na APS 
precisa superar tanto a reificação da família enquanto “instituição 
sagrada” quanto a tendência em convertê-la em explicação última de 
condições adversas de vida e saúde de seus integrantes. Assim, parece 
imprescindível a incorporação crítica de instrumentos qualitativos 
já consagrados nas ações de APS, a exemplo do prontuário familiar, 
círculo familiar, genograma e ecomapa, visando consolidar um 
enfoque interdisciplinar e multiprofissional para a abordagem da 
família concretamente existente, sustentando-se o tensionamento 
entre singularidade e multideterminação desse grupo social.  
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Psicologia Social, Educação e 
Emancipação em Ciências da Saúde1

Denise Alves Guimarães2

Considerando o tema geral do seminário, vou inicialmente 

situar a discussão que trago e depois apresentar alguns dos 

pressupostos que orientam a atuação de um psicólogo social 

junto à formação em ciências da saúde, especificamente junto 

aos cursos de medicina e enfermagem no Campus Centro 

Oeste da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

Em primeiro lugar, admite-se a interface entre Psicologia, 

Saúde e Educação. No entanto, mais do que afirmar que 

essa interface é possível, interessa nesta discussão analisar 

criticamente os compromissos sociais que se estabelecem nos 

diálogos entre essas áreas de conhecimentos e campos de 

atuação, assim como as conseqüências históricas concretas 

que esses diálogos estão produzindo, lembrando sempre de 

Martin-Baró que afirmava:

as perguntas críticas que os psicólogos devem se 
formular a respeito do caráter de sua atividade e, 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no IV Seminário Saúde e 
Educação: Psicologia, Escola e Universidade, realizado na Universidade Federal de 
São João Del-Rei (UFSJ), no dia 27 de agosto de 2010.
2 Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
Professora Adjunta da área de Saúde Mental do Campus Centro Oeste Dona Lindu 
da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), Divinópolis, MG.
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portanto, a respeito do papel que está desempenhando 
na sociedade, não devem centrar-se tanto no onde, mas 
no a partir de quem; não tanto em como se está realizando 
algo, quanto em benefício de quem; e, assim, não tanto 
sobre o tipo de atividade que se pratica (clínica, escolar, 
industrial, comunitária ou outra), mas sobre quais são as 
conseqüências históricas concretas que essa atividade 
está produzindo (1997, p. 22).

Ressalta-se a importância de constantemente examinar 
se os diálogos que se produzem entre as diferentes áreas de 
conhecimentos e campos de atuação se voltam para a afirmação e 
conformação à realidade existente, para a adaptação e padronização 
de comportamentos, pensamentos, formas de comunicação e de 
relacionamentos ou se esses diálogos têm favorecido as possibilidades 
de transformação social, especialmente na relação entre conhecimento 
acadêmico e realidade extramuros das Universidades.

Considerando a “Saúde”, interessa refletir em que medida a 
Psicologia, a Educação e também as outras áreas de conhecimentos 
têm contribuído para que o desenvolvimento das técnicas, dos 
procedimentos padronizados, dos avanços tecnológicos e das ações 
protocolares não se dissociem do desenvolvimento humano livre e a 
ele se sobreponham.

Para esta reflexão, consideram-se possíveis e válidas as trocas das 
posições assumidas pelos termos “Saúde”, “Psicologia” e “Educação”, 
para que se possa perguntar também sobre as contribuições da 
“Educação” e da “Saúde” para a “Psicologia”. Nessa medida, pode-
se avançar para outros questionamentos que apontem as relações 
indissociáveis entre as áreas. Ainda, a respeito das interfaces entre as 
áreas de conhecimentos e campos de atuação já constituídos e aquelas 
que estão por vir, afirma-se a urgência de investir nos diálogos que 
se proponham a considerar a complexidade do conjunto de relações 
sociais mais amplas que caracterizam a atual forma de organização da 
sociedade.

Retomando a questão das contribuições dos conhecimentos 
científicos e das práticas profissionais para que o desenvolvimento 
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da humanidade tenha papel preponderante ao desenvolvimento de 
técnicas e procedimentos, insiste-se na necessidade de uma avaliação 
mais crítica sobre as ciências e as profissões. A título de exemplo, a 
Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS (BRASIL, 2004a; 
2004b), pode ser considerada como um indicativo das preocupações 
acerca da preponderância da técnica e das ações protocolares na 
área de saúde que produzem a desumanização do atendimento. A 
respeito do HumanizaSUS, é fundamental refletir sobre quais seriam 
os motivos que levaram à formulação de uma Política Nacional que 
denuncia justamente a necessidade de resgatar as características 
humanas do processo de cuidado e no processo de trabalho em saúde. 
No entanto, não basta discutir as especificidades de uma política 
que se aplica ao campo da saúde sem considerar que ela aponta, ao 
mesmo tempo, tanto para os aspectos de um setor público quanto 
para os aspectos presentes no conjunto da sociedade brasileira. Nesse 
sentido, um dos maiores desafios que se colocam atualmente para a 
Saúde, a Educação e a Psicologia, seriam as contribuições advindas 
do diálogo entre essas áreas de conhecimento e campos de atuação 
para compreender e construir possibilidades de superação para os 
problemas de desvalorização e indiferença em relação às demandas 
dos diferentes atores sociais; da desvalorização dos trabalhadores de 
saúde, de educação e de tantos outros setores públicos fundamentais; 
da precarização das condições e relações de trabalho; da persistência 
das práticas autoritárias e centralizadas de gestão; da falta de autonomia 
dos sujeitos e de protagonismo social; da falta de estabelecimento de 
vínculos solidários e de práticas cidadãs; da fragmentação e isolamento 
entre áreas de conhecimento e campos de atuação, dentre outros.

A partir dessas breves considerações, apresentam-se alguns dos 
pressupostos teóricos e reflexões que norteiam a atuação de um 
psicólogo social na formação de estudantes no Campus Centro Oeste. 
No entanto, pretende-se que as discussões que se seguem possam 
trazer contribuições para quem trabalha com Saúde e Educação, seja 
na escola, seja na Universidade, seja nas comunidades ou em outros 
lugares.

Em primeiro lugar, destacam-se as considerações de Theodor W. 
Adorno no livro Educação e Emancipação (1995). Em segundo lugar, 
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alguns dos elementos que caracterizam a sociedade atual de acordo 
com as discussões da teoria crítica da sociedade e, por último, o que 
seria uma educação para a emancipação em ciências da saúde.

As preocupações de Adorno com a formação do indivíduo e com 
a educação escolar3 estão presentes em toda a sua obra. Esse autor 
defendeu que a educação deveria suscitar a crítica à ideologia vigente 
e criticou a violência simbólica, bem como a base material que lhe dá 
sustentação.

Para Adorno, a educação escolar deve se apresentar como 
instituição necessária ao combate à violência, como formadora 
de indivíduos autônomos, democráticos e emancipados. O autor 
analisa ainda que a educação escolar atual vem sendo cada vez mais 
transformada em um empreendimento comercial, em mercadoria. A 
educação transformada em mercadoria é aquela que se volta para a 
competitividade exacerbada e que leva as pessoas a disputarem um 
lugar ao sol “à base de cotoveladas”.

O autor considera que o objetivo da escola é resistir à violência 
própria e alheia. A violência que, na sociedade atual, é um argumento 
para as relações que se estabelecem entre as pessoas, está presente 
inclusive na escola, seja por seus métodos, seja nos papéis exercidos 
pelos educadores e nas reações dos alunos. Considera, ainda, que 
é cada vez mais difícil para os indivíduos interferirem nas condições 
concretas da sociedade com o objetivo de alterar a sua forma de 
organização que põe os homens em constante confronto. No entanto, 
existem ações possíveis e necessárias para enfrentar a violência, e a 
educação escolar pode e deve ter uma ação civilizadora no combate à 
barbárie4 que se apresenta de diversas formas.

3 Para melhor compreensão acerca das discussões de Adorno em relação à formação do 
indivíduo faz-se necessário retomar a perspectiva de formação do homem grego apresentadas 
na Paidéia (JAEGER, 2003). O conceito de formação para os gregos era muito mais abrangente 
do que o que temos hoje em nossa sociedade, que geralmente toma o conceito de formação 
e escolarização como sinônimos. Assim, a formação do homem grego considerava os aspectos 
da civilização, cultura, tradição, literatura e educação, entre outros, vinculados e dando uma 
idéia de unidade conceitual, tratava-se de um processo de construção consciente, distinto 
do adestramento em função de fins exteriores. Na concepção grega, a educação aparece 
não como uma propriedade individual, mas pertencente, por essência, à comunidade; não 
se constituindo como um conjunto de técnicas e organizações privadas orientadas para a 
formação de uma individualidade perfeita e independente.
4 A barbárie diz respeito ao uso da violência para a resolução dos mais diferentes problemas. Na 



83Saúde e Brasilidade

Adorno analisa a violência presente nas guerras mundiais, no 
fascismo sempre presente e na democracia formal, e se dedicou 
à seguinte questão: Por que países e povos desenvolvidos, com 
condições de não mais ter de produzir o extermínio entre homens, 
provocaram os horrores vividos principalmente no fascismo do século 
passado, quando poderiam proporcionar a paz? O autor critica o 
modo de organização capitalista da sociedade, por tentar reproduzir, 
incessantemente, esse modelo.

Em suas análises, discute que a sociedade contemporânea 
apresenta-se guiada pelos imperativos da padronização, da eficiência, 
da competitividade e do aumento da produtividade. A atual sociedade 
exige que a formação do indivíduo seja prática e exclusivamente 
voltada para a execução de ações pré-determinadas, o que acaba 
por configurá-la como uma pseudoformação. A pseudoformação 
apresenta-se como uma formação voltada para os meios, as técnicas 
(o como fazer) e pouco questiona sobre os fins (quem se beneficia e 
quem se prejudica a partir do que é feito). A formação regredida à 
pseudoformação é aquela que não leva em consideração os fins e que 
desconsidera sua dimensão política.

A formação que se volta para os meios privilegia exclusivamente a 
técnica. A sociedade guiada pela primazia da técnica sobre os seus fins 
é uma sociedade tecnicista, utilitarista e instrumental e que despreza 
a formação intelectual e o pensamento crítico e reflexivo. O autor 
insiste na importância de compreender que a técnica é a ampliação 
das capacidades humanas e nunca um fim em si mesmo e que, por 
isso, deveria voltar-se para o desenvolvimento humano livre.

Adorno (1995) afirma que a formação do homem é a incorporação 
da cultura. Esta incorporação é o que permite aos indivíduos se 
diferenciarem, compreenderem a sociedade em que vivem e atuarem 
no sentido de sua modificação com o objetivo de torná-la justa e 
propiciadora da felicidade e da liberdade individuais. No entanto, a 
formação do homem na contemporaneidade está reduzida à formação 
para o trabalho, à pseudoformação, demonstrando os aspectos 

barbárie, a violência é argumento nas relações. Na barbárie, os homens estão desvinculados 
dos cuidados que deveriam ter no trato com os outros homens, no polimento das relações.
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regressivos da sociedade atual. Quando a educação é exclusivamente 
adaptativa, ela se compromete com a organização social pautada na 
segregação, na luta pela sobrevivência, na reprodução da injustiça 
social e no processo de naturalização dos elementos inscritos no 
campo da cultura.

Cabe à educação voltada à emancipação e ao desenvolvimento 
humano livre denunciar a pseudoformação. Toda educação que 
não propicia o exercício da crítica, da valorização da experiência 
da reflexão, da imaginação e da liberdade do pensamento, e das 
formas de expressão é uma educação que não favorece a autonomia. 
A educação que visa à autonomia e à emancipação é aquela que se 
volta às contradições sociais sem negá-las e admitindo a violência 
nelas contidas. Adorno considera que a educação para a emancipação 
é uma educação política e que repousa, portanto, nos valores de 
solidariedade e de paz contra a frieza e a violência.

Além dos posicionamentos de Adorno (1995) sobre a formação 
do indivíduo e a educação escolar, destacam-se outras discussões 
desenvolvidas pela teoria crítica da sociedade, especialmente alguns 
dos elementos que configuram a sociedade contemporânea, guiada 
pela ideologia da racionalidade tecnológica: a) a ênfase na naturalização 
faz com que os elementos constitutivos da realidade humana e social 
percam sua caracterização como elementos da cultura, como produtos 
das elaborações dos homens e passem a ser considerados naturais, 
portanto, não passíveis de transformação; a naturalização está vinculada 
à idéia de destino e à realidade, tal como se apresenta no momento, 
passa a ser inquestionável; b) a ênfase no imediato transforma a 
percepção da realidade em uma verdade imutável, enquanto a ênfase 
nas soluções assume papel de destaque em uma realidade na qual 
as coisas são o que são; a percepção da realidade perde seu caráter 
dinâmico e se fixa no existente; c) a “ênfase na competência e na 

solução dos problemas imediatos passa a ser a tônica para a adaptação 

ao mundo atual” (CROCHÍK, 1999, p.129); d) o desenvolvimento 

da técnica é tomado como um fim em si mesmo e dissocia-se dos 

interesses da vida; e) a formação do indivíduo é convertida em 
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formação para o trabalho; f) o trabalho é tomado como forma positiva 

de realização humana, independente dos problemas decorrentes das 

relações de oposição entre capital e trabalho; g) a noção de sacrifício 

é incorporada como parte inquestionável da existência; h) aumenta a 

competitividade nas relações entre as pessoas, a indiferença no trato 

dos homens com outros homens e com a natureza; i) os indivíduos 

encontram-se cada vez mais isolados e acentua-se o individualismo.

Dessas características que organizam a realidade atual decorre 

a falta de percepção das contradições e antagonismos presentes na 

sociedade, a imobilidade do pensamento em relação à realidade 

e, também, a dificuldade de estabelecer a resistência aos modelos 

estabelecidos para o pensamento, a ação, a linguagem, os 

comportamentos e para os relacionamentos.

Diante da preponderância das características da atual sociedade 

apontadas pelos autores da teoria crítica da sociedade, o que poderia 

ser assumida como uma educação voltada para a emancipação em 

ciências da saúde?

Conforme discutido anteriormente (GUIMARÃES & SILVA, 2008), 

as críticas feitas aos profissionais de saúde no país estão relacionadas 

ao perfil profissional voltado para a atuação como profissionais liberais 

e o conseqüente despreparo para lidar com a saúde pública; a frieza 

no trato com os sujeitos usuários dos serviços de saúde e o desprezo 

pelos referenciais trazidos pelos mesmos para criar sentido para a 

existência e para os processos saúde/adoecimento. Tais constatações 

têm gerado amplo debate sobre a formação de recursos humanos em 

saúde (BRASIL, 2002), o que repercute nas diretrizes curriculares das 

graduações e projetos pedagógicos de diversas instituições, dentre 

eles, os projetos pedagógicos dos cursos de Medicina e Enfermagem 

do Campus Centro Oeste da UFSJ.

No entanto, a ênfase dada às discussões sobre o inadequado perfil 
dos profissionais de saúde e dos problemas de formação em saúde 
acaba por apontar para a maneira parcial e insuficiente como vêm 
sendo analisados e tratados os problemas do setor saúde, uma vez que 
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as mudanças do processo de trabalho em saúde com vistas ao trabalho 
em equipe multiprofissional passam obrigatoriamente por mudanças 
nas condições concretas a partir das quais o trabalho em saúde é 
realizado. Apesar de admitida a precarização do trabalho em saúde 
no Brasil, esse aspecto ainda não vem sendo adequadamente tratado 
no conjunto das mudanças almejadas pelas políticas públicas. O que 
se quer enfatizar é que as mudanças pretendidas para as graduações, 
pós-graduações e programas de educação continuada que considerem 
os princípios norteadores do HumanizaSUS são importantes, mas não 
são suficientes para a efetivação de mudanças no setor saúde, uma vez 
que são interdependentes das mudanças nas condições concretas de 
trabalho e das práticas de gestão no país.

Considerando, portanto, a interdependência dos aspectos políticos, 
econômicos, culturais e educacionais envolvidos nas mudanças 
pretendidas para o setor saúde, as contribuições da Psicologia Social 
na formação em saúde no Campus Centro Oeste vêm se delineando a 
partir de duas grandes diretrizes: os compromissos de uma educação 
voltada para a emancipação e para o combate à violência; e a formação 
crítica que considere a relação de interdependência entre os diversos 
aspectos da realidade brasileira.

Essas diretrizes reafirmam: a) a formação que habilite o estudante 
a analisar e compreender a realidade do país, das comunidades 
e dos indivíduos, considerando também os aspectos históricos, 
sociais, culturais e econômicos relacionados aos processos de saúde/
adoecimento; b) a formação para a prática da cidadania que possa 
se traduzir em uma atuação profissional politicamente comprometida 
e que busca romper o isolamento entre as áreas de conhecimento 
e campos de atuação; c) o desenvolvimento de competências 
profissionais associadas à capacidade de avaliar, criticar, interagir, 
integrar e reformular as práticas profissionais, privilegiando as 
especificidades de cada caso; d) a ênfase no enfoque da saúde 
coletiva, o que leva o estudante a considerar as múltiplas dimensões 
indissociáveis do ser humano e dos processos de saúde/adoecimento, 
para além dos fenômenos biológicos e orgânicos; e) a análise e crítica 
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das relações de poder assimétricas entre os diferentes profissionais de 
saúde e destes com os demais atores sociais (organizações, sujeitos 
e as coletividades); f) a análise das repercussões da manutenção de 
uma formação tradicional em ciências da saúde para o conjunto da 
sociedade brasileira, para as categorias profissionais e para o próprio 
profissional de saúde; g) a necessidade de considerar o “paciente” 
como sujeito da interlocução; h) a capacidade de analisar criticamente 
os diferentes aspectos que constituem o processo de trabalho em 
saúde, seus determinantes históricos e sociais e os desafios que se 
apresentam para a superação dos problemas atuais.

Como aponta a teoria crítica da sociedade, os diferentes 
aspectos do que se compreende como desenvolvimento humano 
livre requerem tempo e condições concretas para que possam se 
efetivar. Nesse processo, a formação universitária, compreendida num 
escopo mais abrangente da formação do homem também apresenta 
potencialidades para a superação dos problemas que se apresentam 
na realidade atual. No entanto, as possibilidades de mudança devem 
considerar o conjunto de elementos que constituem a realidade e não 
a preponderância de um elemento sobre os demais. Além disso, as 
transformações na formação profissional, na saúde, nas demais áreas 
de conhecimentos e campos de atuação e na sociedade brasileira 
como um todo não acontecerão de forma instantânea e exigirão 
de todos a constante disposição para o livre exercício da autocrítica 
(ADORNO, 1995). Nesse sentido, as contribuições da Psicologia para 
a Saúde e para a Educação no Campus Centro Oeste da UFSJ, e no 
município de Divinópolis dependerão da efetividade de viabilizar e 
sustentar diálogos que busquem romper com a lógica de perpetuação 
da realidade, tal qual ela se apresenta atualmente.
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Três Momentos da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, Três Modos de 

Inserção da Formação “Psi” Mineira. O 
que esperar como cenário futuro?1

Izabel Friche Passos2 

Maria Aline Barboza3

Introdução

O foco da discussão deste artigo é a articulação entre a 
formação acadêmica mineira no campo “psi”4 e o processo 
de Reforma Psiquiátrica brasileira. Levantaremos algumas 
questões para reflexão a partir de uma periodização do 
processo de Reforma, com base em importantes publicações 
relacionadas. Existem muitos artigos e livros que abordam 
a evolução histórica da última e mais impactante Reforma 
Psiquiátrica ocorrida no Brasil, já que é quase consenso 
atribuir à psiquiatria uma permanente situação de reforma ou 
de crise institucional. Privilegiaremos três dessas publicações. 
1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e Educa-
ção: Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), 
de 2 a 5 de setembro de 2009.
2 Professora associada II do Departamento de Psicologia e membro permanente 
do Programa de Pós-graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) da Fafich/
UFMG.
3 Professora assistente e preceptora de estágios da Faculdade Pitágoras – Vale do 
Aço
4 Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise.
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A primeira, que se tornou referência obrigatória, é o livro Loucos pela 
Vida, organizado por Paulo Amarante (1995), a segunda, um pouco 
posterior, é o Saúde Mental e Serviço Social, de Eduardo Vasconcelos 
(2000)5, e a terceira, um artigo de Fernando Tenório (2002). 

Os dois livros apresentam uma periodização para a Reforma, 
identificando cinco ou seis períodos distintos, enquanto o artigo de 
Tenório opta por tratar do processo em décadas, a de 1980 e a de 
1990.  Têm em comum, entretanto, o fato de serem publicações que 
se situam no bojo de um momento fundamental da Reforma que é 
sua proposição e implantação como política pública oficial de Estado. 

Hoje, quando comemoramos uma década da aprovação da Lei 
Nacional de Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, promulgada em 7 
de abril de 20016, nos encontramos a mais de três décadas do início 
do processo e com um saldo de quatro Conferências Nacionais de 
Saúde Mental realizadas (a última no ano passado, após quase dez 
anos sem fazermos nenhuma), podemos esboçar um novo balanço de 
um processo mais amadurecido, cujo risco de retrocesso se mostra a 
cada dia mais improvável, malgrado a prontidão de forças poderosas 
contrárias à Reforma7. 

Uma característica de qualquer periodização quando ainda nos 
encontramos no cerne das transformações é seu caráter provisório. 
É preciso um grande esforço para tomarmos distância de um 
acontecimento histórico a nós contemporâneo. Apesar dos mais de 30 
anos transcorridos, as análises feitas são ainda muito contingentes. Os 
estudos se apresentam mais descritivos e factuais que propriamente 
analíticos e interpretativos. Neste sentido, o artigo de Tenório, baseado 

5 Em publicação posterior, Eduardo Vasconcelos (2004) retoma a periodização apresentada 
na obra citada, tendo por foco o trabalho dos psicólogos no campo em construção da saúde 
mental pública durante as duas décadas anteriores.
6 Também conhecida como Lei Paulo Delgado, por ter sido apresentada ao Congresso 
Nacional como Projeto de lei, em 1989, por este deputado federal, e que teve em seu texto 
final sofrido importantes modificações. Dentre elas, a retirada do indicativo de fechamento 
dos hospitais psiquiátricos pela proposição da criação de estruturas que paulatinamente 
pudessem substituí-los. O grande mérito da lei foi regulamentar e restringir as internações, 
especialmente a involuntária e a compulsória.
7 Tem havido nos últimos anos um recrudescimento da posição pública anti-Reforma, 
principalmente por parte das associações de psiquiatria, a nacional e algumas estaduais. 
Também é exemplo recente o artigo do poeta Ferreira Gullar (2009) que gerou acalorado 
debate.  
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em pesquisa sistemática de dissertação de Mestrado, apresenta 
admirável densidade e consistência analítica, com a vantagem de 
concentrar muitas informações num único artigo. 

Um complicador adicional para as análises é se tratar de um 
movimento polêmico, conflituoso, com algumas divisões internas 
que afetam a todos que atuamos, trabalhamos e pensamos o campo 
da saúde mental. Um bom caminho para o pesquisador da área é a 
construção de um percurso junto ao movimento, o que, inclusive, lhe 
dá legitimidade para falar do processo. Mas tem também de manter 
certa autonomia e liberdade para, tomando distância, fazer as análises 
críticas necessárias. Este artigo, cujas possíveis limitações poderão ser 
sanadas por uma pesquisa mais sistemática e aprofundada, se propõe 
sugerir problemas investigativos mais do que apresentar análises 
conclusivas. 

Combinando as produções dos autores de referência menciona-
dos, apresentaremos uma periodização mais condensada, para efeito 
das análises que nos interessam mais de perto, a saber: a evolução 
da formação de profissionais “psi” para atuação na área em nosso 
estado de Minas Gerais. Devemos a João Leite Ferreira Neto um 
agradecimento especial por algumas idéias que nos ajudaram a 
elaborar tal periodização8. 

Sem nos ocuparmos de importantes momentos antecedentes, 
que abriram caminho à Reforma (ver TENÓRIO, 2002, pp. 26 a 32), 
propomos uma divisão simples, em três períodos, no intuito de demarcar 
mudanças importantes na trajetória da Reforma9, que detalharemos 
à frente. O período inicial vai de 1978 a 1987 e que, adotando a 
nomeação de Amarante, chamaremos de período sanitarista. Inicia-se 
com o que ficou conhecido como a crise da Divisão Nacional de Saúde 
Mental (DINSAM) do Ministério da Saúde e culmina na I Conferência 

8 Em “Psicologia e Saúde Mental: três momentos de uma história”, João Leite Ferreira Neto 
(2008), ao tratar da trajetória dos psicólogos na rede de saúde mental do SUS de Belo 
Horizonte, contribui de forma significativa para a reflexão sobre o processo de Reforma 
Psiquiátrica na capital mineira, na ótica de uma micropolítica. 
9 Trajetórias e não períodos é o termo preferido por Amarante (1995). Supomos que essa 
preferência seja para preservar uma idéia de curso, percurso, movimento, sendo que um 
período pode abranger mais de uma trajetória. Adotaremos o termo períodos porque nos 
interessa ver o processo desde uma perspectiva mais panorâmica, que nos facilite identificar 
momentos caracterizados por mudanças de patamar na evolução do processo. 
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Nacional de Saúde Mental. O segundo momento, entre 1987 e 2000, 
que chamaremos de período antimanicomial, é caracterizado pela 
radicalização do processo e marcado por alguns acontecimentos: a 
constituição do Movimento de Luta Antimanicomial; as experiências 
pioneiras e radicais de substituição do modelo hospitalocêntrico 
(especialmente a experiência de Santos/SP); a organização dos 
usuários em associações; a fiscalização e regulamentação da internação 
psiquiátrica mediante uma proliferação de portarias do Ministério 
da Saúde; a realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, 
claramente comprometida com o ideário da desinstitucionalização. 
O terceiro período começaria em 2001 e continuaria até os dias 
atuais, que chamaremos de período institucionalista. Nele, ocorre a 
consolidação da Reforma como política pública nacional. Tendo na 
aprovação da Lei 10216 um marco importante, este terceiro momento 
vai além dela. Como bem observou Tenório (2002, p. 36), trata-se 
de uma lei “que produziu seus efeitos antes de ser aprovada” mas 
que hoje se apresenta como parte de um processo social bem mais 
complexo, onde a dimensão político-jurídica, representada pela lei, é 
apenas uma de outras dimensões igualmente importantes. Segundo 
Amarante (2008), temos de considerar pelo menos outras três: a 
técnico-assistencial, de profunda reconfiguração da assistência e 
surgimento de diferentes dispositivos de atenção em saúde mental; 
a sociocultural que visa intervenções com o objetivo de mudanças 
em nossa relação preconceituosa e excludente com a loucura e os 
considerados loucos; e, finalmente, a dimensão teórico-conceitual 
que aponta para a necessidade de revisão crítica de nossos saberes 
especializados no campo “psi”.

A vantagem de demarcarmos em menos períodos, mais longos, é 
vislumbrar uma evolução mais clara de todo o processo e podermos 
identificar melhor em que ponto dele nos encontramos e as etapas 
vencidas. Não temos como prever o desdobramento futuro nem se 
a história corroborará ou não as análises atuais. O subtítulo do artigo 
não passa de uma provocação à nossa imaginação. 
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O Período Sanitarista

Os nove anos iniciais correspondentes ao período sanitarista 
são marcados por denúncias sobre a situação subumana em que se 
encontravam os pacientes nos manicômios públicos e privados do 
país. Também o caracteriza a grande mobilização dos trabalhadores do 
setor com a criação do Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental 
(MTSM)10. Esse movimento, de caráter corporativo e trabalhista, foi 
deflagrado pela crise da DINSAM/MS provocada por uma greve geral 
nos hospitais públicos do Rio de Janeiro que culminou na demissão 
de 260 “bolsistas”, categoria que incluía, além dos estudantes 
e residentes, muitos trabalhadores formados, assim contratados 
com a alegação de falta de recursos.  Denúncias sobre as precárias 
e subumanas condições de trabalho dos técnicos e de tratamento 
dos internos, sobre o clima de violência e autoritarismo dominante 
nessas instituições e a ineficácia da terapia biomédica, única forma de 
tratamento do adoecimento mental, estiveram presentes no início da 
organização do MTSM (AMARANTE, 1995). 

Este período representa, portanto, o início da humanização 
dos hospitais psiquiátricos, numa linha de confluência com o 
movimento de Reforma Sanitária que “buscava consolidar práticas 
assistenciais ampliadas, regionalizadas, integradas e hierarquizadas, 
que contemplassem aquilo que posteriormente veio a se tornar os 
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde: integralidade, 
equidade, universalidade, territorialidade, acessibilidade e controle 
social” (BARBOZA, 2009, p. 30). O contexto era de redemocratização 
do país, de fim da ditadura, de recuperação da cidadania, de reconquista 
da liberdade de expressão e de retomada das críticas às profundas 
desigualdades sociais do país. Ocorreram eventos importantes 
nesse período, estreitamente relacionados ao incipiente contexto 
de Reforma. O I Congresso do Instituto Brasileiro de Psicanálise 
e Instituições (Ibrapsi), realizado em 1978 e que trouxe, ao Rio de 
Janeiro, importantes intelectuais estrangeiros, críticos das práticas 

10 Uma das principais críticas feitas pelo MTSM dirigiu-se à “indústria da loucura” alimentada 
pelos diversos hospitais privados conveniados com o Estado, na prestação de assistência à 
população, muitos tendo recebido polpudas verbas para suas edificações.
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institucionais autoritárias e conservadoras como as da psiquiatria 
asilar: Franco Basaglia, Robert Castel, René Lourau, Gerard Mendel, 
Félix Guattari. A já mencionada criação do MTSM, também em 1978, 
com a realização de seu I Encontro Nacional em 1979, na cidade de 
São Paulo. O III Congresso Mineiro de Psiquiatria, realizado em Belo 
Horizonte, em 1979, que contou novamente com as presenças de 
Franco Basaglia e Robert Castel, entre nós. A realização, no mesmo 
ano, do filme “Em Nome da Razão”, de Helvécio Ratton, terminado 
às pressas para exibição naquele congresso, antes que a ameaça de 
censura pelo governo estadual impedisse sua divulgação. A série de 
reportagens de Hiram Firmino no Jornal Estado de Minas, intitulada 
“Nos Porões da Loucura”, que virou livro no ano seguinte. O I Simpósio 
Alternativas ao Espaço “psi”, organizado pela revista Rádice11 no Rio 
de Janeiro, em 1980, que congregou democraticamente todo tipo de 
interessados nas práticas psi: psicanalistas, psicodramatistas, terapeutas 
corporais reichianos e de outras correntes, tarólogos, capoeiristas etc. 
Foram eventos que aconteceram em diferentes locais e com diferentes 
propósitos, mas que convergiram para a delimitação de um campo 
“psi” crítico aos saberes tradicionais das disciplinas correspondentes. 
Embora concentrados na região Sudeste, tiveram repercussão nacional. 

A humanização dos hospitais psiquiátricos desse primeiro 
período, desencadeada pelas denúncias impactantes da época, foi 
exemplificada aqui em Minas Gerais pelas mudanças nas condições 
físicas do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), primeiro 
e principal manicômio do estado, que tiveram lugar entre os anos 
de 1985 e 1986. No espaço externo da ex-colônia manicomial do 
hospital foram construídas “casinhas” para os internos crônicos com 
capacidade de viver com certa autonomia. Essas casas, celebradas 
como importante marco da reforma do hospital, na verdade, não 
passaram de uma iniciativa tímida de recuperação dos espaços 
hospitalares, no sentido de se acabar com as enormes e horrendas 
enfermarias coletivas, colocar as pessoas em camas retirando-as dos 

11 A revista Rádice, produzida por psicólogos cariocas entre os anos de 1976 e 1981 ficou 
conhecida pela sua irreverência e polêmica ao apresentar de maneira crítica e aberta temas 
não presentes nas publicações tradicionais em psicologia. Um dos principais temas discutidos 
nesta revista foi a antipsiquiatria e as práticas desumanas existentes nos hospitais psiquiátricos 
(SANTOS & JACÓ-VILELA, 2005).
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“leitos-chão” (denominação oficial para o uso de capim sobre o qual 
dormiam os pacientes), construir banheiros com maior privacidade e, 
também, secundariamente, ampliar o quadro clínico profissional da 
instituição. A existência da instituição permanecia, entretanto, como 
questão praticamente intocada. 

Uma característica comum às experiências desse primeiro período 
é que as reformas se produziam dentro ou a partir do próprio hospital 
psiquiátrico, especialmente dos públicos. Falava-se, na I Conferência 
Nacional de Saúde Mental, em evitar a internação e não permitir 
abertura de novos leitos, mas não se indicava o fechamento dos 
hospitais. É por essa razão que Amarante (1995, p. 93) qualifica a 
trajetória da Reforma nessa fase como “alternativa”, pois se enfatiza 
a criação e expansão de serviços assistenciais não-hospitalares 
regionalizados (uma das estratégias sanitaristas de organização da 
assistência em saúde da época), porém sem haver uma crítica radical à 
hospitalização psiquiátrica e, principalmente, à instituição psiquiátrica, 
crítica essa que marcava a experiência italiana, em curso há mais de 
vinte anos (ROTELLI, 1994). 

Em nossa avaliação, nesse primeiro período, os atores ligados 
à formação universitária (professores, estudantes e residentes), 
vinculados a um pensamento político de esquerda, constituíam 
um parceiro fundamental da incipiente Reforma Psiquiátrica (ainda 
não nomeada como tal), principalmente a partir do movimento 
estudantil, politicamente forte e organizado na luta contra a ditadura. 
Da universidade emanava o pensamento crítico que alimentava o 
combate às instituições autoritárias, com forte penetração de uma 
psicanálise politicamente engajada; minoritária, é verdade, mas 
decididamente comprometida com o processo de redemocratização 
do país12. Sob a influência ou com a colaboração direta de muitos 
argentinos que vieram para o Brasil escapando da ditadura de seu país, 
e que tinham vivido por lá confronto violento com uma psicanálise 
elitista e conservadora, confrontávamo-nos também por aqui com o 
conservadorismo “psi” brasileiro. O Ibrapsi13 foi representativo dessa 

12 Psicanalistas aguerridos, como o saudoso Hélio Pellegrino, não podem ser esquecidos.
13 O Ibrapsi surge em 1978, por iniciativa do argentino Gregório Baremblitt e do brasileiro Chaim 
Katz que já se destacavam como referências na Análise Institucional e no desenvolvimento de 
uma psicanálise não vinculada às instituições “oficiais”, como o Círculo Psicanalítico. 
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mobilização. Havia nesse momento um forte apelo ao trabalho com 
grupos e coletivos pela potência de “desalienação” política que se 
acreditava encerrarem.

Em pesquisa recente (PASSOS, GOULART, BRAGA, ABREU & 
VASCONCELOS, 2009) pudemos constatar uma riqueza enorme de 
atividades universitárias extensionistas em Minas Gerais. Iniciadas na 
década de 1970, muitas delas estavam voltadas para o campo da saúde 
coletiva. As atividades do Setor de Psicologia Social da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), por exemplo, envolveram ações 
de prevenção, participação e controle social de políticas públicas no 
campo da saúde. São exemplos dessas experiências o “Projeto Montes 
Claros”, financiado pela Secretaria de Estado da Saúde, e o “Projeto 
Capim Branco”, voltado para a educação comunitária em saúde. Essas 
experiências contribuíram para a formação de uma cultura universitária 
politicamente engajada e de práticas transformadoras em psicologia, 
importantes para a consolidação da Reforma Psiquiátrica mineira. 
Na década de 1980, essas experiências se consolidam no Internato 
Rural, da Faculdade de Medicina, e em estágios nas unidades básicas 
de saúde de Belo Horizonte, com o objetivo de fomentar e auxiliar 
a implantação das primeiras equipes de saúde mental nos centros 
de saúde, promovida pelo Programa de Ações da Saúde Mental na 
Região Metropolitana. 

Na UFMG, destaca-se o Setor de Psicologia Social do Departamento 
de Psicologia. Criado em meados da década de 1960, junto com o 
próprio Departamento, “o Setor” (como era carinhosamente chamado, 
embora existissem outros no departamento) tem sido objeto de estudos 
históricos (CUNHA, DORNA & RODRIGUES, 2006), dada sua intensa 
e destacada atividade de trabalho que envolvia centenas de pessoas, 
entre estudantes e professores de diferentes campos do saber, não só 
da psicologia (PASSOS et al, 2009). Sob a liderança de Célio Garcia, 
presença fundamental na formação clínica e institucional, acadêmica 
e não-acadêmica, de muitos dos trabalhadores que atuavam e ainda 
atuam, nos serviços de saúde mental de Belo Horizonte, a temática 
da saúde mental era então abordada por disciplinas de psicologia 
social ofertadas pelo Setor. Muitos autores do campo da psicologia 
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social localizam na década de 1970 um período de crise na psicologia, 
no qual emergem, de forma mais incisiva, questionamentos 
sobre a relevância da hegemônica psicologia social laboratorial 
e experimentalista. Segundo Jacó-Vilela (2007, p. 49), esta crise se 
estende a “toda a psicologia que se estuda, pesquisa, se faz no Brasil 
de então”. O modelo dominante no campo era a chamada psicologia 
social cognitivo-experimental, de influência norte-americana, cujo 
principal representante no Brasil foi o psicólogo Aroldo Rodrigues. A 
questão central que se colocava era a aplicabilidade de uma psicologia 
asséptica e supostamente universal que não levava em consideração 
situações de desigualdades sociais tão fortemente presentes em nosso 
país. Ao invés da aplicação de teorias, destacava-se no Setor, e em 
outros grupos minoritários “psi” do país, a prática de um conhecimento 
psicológico comprometido com a transformação social da realidade 
de grupos marginais, em que “novos problemas, novos objetos, novas 
abordagens e métodos se apresenta[va]m à psicologia” (JACÓ-VILELA, 
2007, p. 49). Foi um período de grandes questionamentos das práticas 
clínicas privatistas, da psicoterapia individual, da importação acrítica 
de teorias e metodologias estrangeiras, da suposta neutralidade na 
relação entre pesquisador e realidade pesquisada, dos limites do 
método positivista e do distanciamento entre o contexto de pesquisa 
e o contexto social. 

Foram marcantes as visitas à universidade do institucionalista 
George Lapassade e do filósofo Michel Foucault, respectivamente, 
em 1972 e 1973. Fizeram intervenções em hospitais psiquiátricos de 
Belo Horizonte e do Rio de Janeiro que geraram grande turbulência 
(GarCia, 1973; CorrÊa, 2004; rodriGuES, 2008). no caso da 
UFMG, a visita de Lapassade é lembrada como “intempestiva”, tanto 
para os tempos ditatoriais, quanto pelos efeitos que gerou no próprio 
Setor, pois desconstruiu “a suposta harmonia do Setor, tornando visível 
a presença de inúmeros impasses no grupo: contradições ligadas 
aos exercícios de poder; silêncios relativos à sexualidade; eruditas 
invalidações de saberes e/ou manifestações populares” (CUNHA et al, 
2006, p.5).
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Ainda na UFMG, especialmente no curso de Psicologia, intenso 
movimento estudantil desaguou na radicalização do que deveria 
ser apenas mais uma reforma curricular burocrática, sendo inseridas 
importantes disciplinas com conteúdos de Psicanálise, Intervenção 
Psicossociológica, Psicologia Comunitária e Ecologia Humana 
(primeira disciplina com este título no Brasil), todas elas propondo 
novas abordagens sobre o campo da saúde mental. 

A saúde mental passa a ser compreendida para além de sua 
vinculação estrita com determinados espaços físicos, nos quais os 
psicólogos já estavam acostumados a trabalhar: hospitais, clínicas, 
escolas, prisões etc. Surgem experiências na comunidade, que 
valorizam o cotidiano e as situações concretas de vida das populações, 
ao mesmo tempo que apontam para os limites das abordagens 
tradicionais no campo da saúde mental. Destaca-se a experiência 
de pesquisa-ação realizada pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG), sob a coordenação do psicanalista e analista 
institucional William César Castilho Pereira, na favela Cabana do Pai 
Tomaz, que gerou importante e ainda atual referência bibliográfica 
(PEREIRA, 1990).

Essa nova forma de intervir no nível comunitário e a compreensão 
crítica e ampla sobre o adoecimento mental estavam próximas das 
práticas da psiquiatria preventiva e comunitária norte-americanas e 
coincide com a expansão dos ambulatórios de saúde mental no Brasil. 
Mas foram, fundamentalmente, conseqüência de um processo de 
aproximação do campo “psi” com a saúde pública que encontrava 
espaço nas ações do movimento sanitarista (PASSOS et al, 2009). 

Ainda no fim da década de 1970, foi realizada a primeira tentativa 
de mudança do sistema geral de assistência em saúde do país, através 
do plano PREV-SAÚDE, que veio fortalecer a institucionalização do 
movimento sanitarista. Este plano foi um anteprojeto do Programa 
Nacional de Serviços Básicos de Saúde, que não se consolidou por 
alegação de falta de recursos financeiros. O governo brasileiro 
instituiu, então, o Conselho Consultivo de Administração da Saúde 
Previdenciária (Conasp) que elabora um plano de mesmo nome com 
o objetivo de controlar despesas e gastos. Com o mesmo intuito de 
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racionalização financeira, foram implementadas, em 1983, as Ações 
Integradas de Saúde (AIS), projeto encabeçado pelos ministérios da 
Saúde, da Previdência e Assistência Social, e da Educação e Cultura, 
como desdobramento da ação do CONASP. Os princípios das AIS 
eram semelhantes aos do Plano PREV-SAÚDE, a saber: integração, 
hierarquização, regionalização e descentralização do sistema de saúde. 
A partir das AIS, observa-se o fortalecimento da rede ambulatorial, a 
otimização da capacidade de atendimento da demanda, a contratação 
de recursos humanos, a discussão do papel dos serviços privados e a 
inserção da população na gestão dos serviços (CARVALHO, MARTIN & 
CORDONI Jr., 2001). Segundo esses autores, as AIS cobriram mais de 
2.500 municípios e quase 90% da população brasileira. 

Quanto à assistência psiquiátrica, cujo plano específico do 
CONASP para a área data de 1982, o ambulatório é posto como 
serviço central, e o hospital é requalificado como elemento secundário 
na assistência (AMARANTE, 1995). Amarante também aponta como 
outro marco importante para a política de saúde mental emergente, e 
também para a política de saúde pública em geral, o convênio entre 
o Ministério da Saúde (MS) e o da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) conhecido como “co-gestão”. O MPAS passa a participar do 
planejamento, custos e avaliação dos hospitais do MS, deixando de 
comprar serviços, para co-administrar as unidades. 

Inaugura-se, portanto, uma nova forma de gerenciamento da 
saúde e “os movimentos de trabalhadores de saúde mental decidem, 
estrategicamente, atuar na ocupação do espaço que se apresenta 
nas instituições públicas” (AMARANTE, 1995, p. 66). Segundo 
Vasconcelos (2000), em Minas Gerais, com a mudança de governo 
no ano de 1982, militantes do MTSM passam a ocupar cargos na 
Secretaria de Estado da Saúde, intervindo em hospitais psiquiátricos 
e estimulando a criação da rede ambulatorial de assistência em saúde 
mental. Em Belo Horizonte, o Programa de Ações da Saúde Mental 
na Região Metropolitana, criado de 1985, com o qual, já dissemos, 
a UFMG colaborou estreitamente, implanta em centros de saúde e 
unidades de serviço de pronto-atendimento várias equipes de saúde 
mental compostas por profissionais para darem sustentação ao 



Que País é Este ?100

trinômio “biopsicossocial”: psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais 
(FERREIRA NETO, 2008). 

O programa punha foco no trabalho com a comunidade, no 
apoio técnico às equipes da atenção primária e no trabalho com 
grupos (com destaque para crianças e egressos de hospitalização 
psiquiátrica). É um momento em que surge um importante ator na 
formação dos profissionais para o campo: o Curso de Especialização 
em Saúde Mental, oferecido pela Escola de Saúde Pública do Estado 
de Minas Gerais (ESMIG, hoje ESP-MG), fortemente marcado pela 
prática psicanalítica. 

O fim desse primeiro período da Reforma Psiquiátrica coincide com 
uma importante conquista do movimento sanitarista: a realização da 
VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que propõe a inclusão 
definitiva do Sistema Único de Saúde na Constituição Federal, que seria 
promulgada dois anos depois. Para a Reforma Psiquiátrica, entretanto, 
é um momento de separação do movimento sanitarista e de busca 
de um caminho próprio, crítico à estratégia de ocupação de postos 
no establishment governamental da saúde. A partir da realização da 
I Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, de cunho muito 
institucional, o MTSM percebe a necessidade de uma ruptura muito 
mais profunda com a ordem estabelecida no campo da saúde mental, 
dada a dificuldade de mudar uma cultura institucional manicomial 
impregnada na prática profissional do campo. 

Também em relação à formação acadêmica, começa a acontecer 
certo distanciamento mútuo entre Universidade e MTSM que passa 
a depositar maior confiança numa aprendizagem imanente à própria 
prática profissional, que punha, por si só, muitos e novos desafios. 
Coincidentemente, no final desta década de 1980, observa-se no 
meio universitário, uma clara desarticulação de grupos formados 
por estudantes e professores comprometidos com o pensamento de 
esquerda, por um lado. Por outro, assistimos ao avanço de um tipo 
de trabalho acadêmico mais individualista e produtivista, ficando as 
experiências em diálogo com as mudanças na saúde muito localizadas 
e com pouca comunicação entre si.
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O Período Antimanicomial

Não é a realização da primeira Conferência de Saúde Mental, em 
junho de 1987, que abre o período antimanicomial, mas precisamente 
o distanciamento crítico em relação a esse evento, por seu caráter 
muito oficial, pouco participativo e sua linha de continuidade estreita 
com a estratégia de aparelhamento do movimento sanitarista. O 
marco desse segundo período é a convocação, pelos trabalhadores 
da área, do II Congresso Nacional do MTSM, que aconteceu em 
Bauru, em dezembro do mesmo ano de 1987. Adotando a palavra 
de ordem “Por uma sociedade sem manicômios”, que já havia sido 
utilizada no III Encontro da Rede de Alternativas à Psiquiatria, no ano 
anterior, em Buenos Aires (AMARANTE, 2008), passando a se definir 
como Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, abandonando 
a designação de MTSM. Os objetivos fundamentais são: o fim dos 
hospitais psiquiátricos, a conquista efetiva da cidadania para os 
chamados doentes mentais e a superação do estigma social, via 
iniciativas de intervenção sócio-culturais. 

Esse segundo período tem também como marco importante a 
realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 
1992, esta sim, afinada com o movimento. Embora, desde 1991, com 
a ocupação da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, 
por Domingos Sávio Alves – médico militante da Reforma –, apareçam 
algumas portarias ministeriais regulamentando o financiamento da 
internação psiquiátrica e formalizando outras modalidades de assistência 
como o hospital-dia e os NASP/CAPS (Portaria/SNAS n. 189, de 1991) ou 
regulamentando o funcionamento dos hospitais psiquiátricos (Portarias 
n. 224, 407 e 408, todas de 1992) (BRASIL, 2004), consideramos que 
o caráter antimanicomial da Reforma ganha sustentação decisiva com 
essa II Conferência que influencia diretamente a criação, no âmbito 
do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Nacional de Reforma 
Psiquiátrica, no final de 1993. 

Como esclarece Tenório (2002), os CAPS e os NAPS se diferenciam 
tanto do ambulatório quanto do hospital-dia. Quer se deixar para trás 
o modelo ambulatorial, alternativa fracassada do período anterior, que 
se mostrou absolutamente insuficiente para substituir as internações 
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psiquiátricas de longa duração e o modelo hospitalocêntrico. Essas duas 
estruturas mais antigas (ambulatório e hospital-dia) são vinculadas, 
respectivamente, ao modelo preventivista da psiquiatria comunitária e 
à humanização do espaço asilar. As estruturas substitutivas da Reforma 
também querem se diferenciar dos leitos psiquiátricos em hospitais-
gerais, vistos apenas como retaguarda necessária, mas igualmente 
insuficiente e, em alguns casos, pouco adequada ao novo rumo tomado 
pela Reforma no que diz respeito à reestruturação da assistência. 

De forma totalmente distinta da primeira, esta segunda 
conferência caracteriza-se por uma enorme ampliação da participação 
dos trabalhadores e usuários. Consta no relatório final que 20% 
dos delegados eram representantes dos usuários dos serviços e 
seus familiares. Calcula-se ainda a participação de 20 mil pessoas 
em todo o processo de construção da conferência nacional através 
das 24 conferências estaduais e 150 municipais e regionais (BRASIL, 
1994). Tem na consolidação de uma política nacional de Reforma 
seu foco principal e na construção de uma nova estrutura assistencial 
para o campo da saúde mental a indicação para a concentração das 
energias militantes do movimento. Esse segundo período tem como 
reforços internacionais fundamentais a Declaração de Caracas, de 14 
de novembro de 1990 e a carta da ONU de 1991 dos Direitos dos 
Portadores de Transtorno Mental. Algumas organizações de usuários 
que tiveram início já nos anos 1980, como o Instituto Franco Basaglia 
– IFB, do Rio de Janeiro, ganham força e expandem-se rapidamente a 
partir de 1993.

À semelhança do que tinha ocorrido com a Reforma Sanitária, na 
defesa da implantação do SUS, e mal-grado as posições iniciais mais 
radicais, esse período também se caracterizará pelo aparelhamento 
do movimento, tanto em termos de ocupação do aparelho de Estado 
nos níveis das coordenações nacional, estaduais e municipais de saúde 
mental, onde foi possível realizá-la, quanto de outras instituições 
importantes como o Conselho Federal de Psicologia, e os conselhos 
regionais, que passam a ser parceiros fundamentais da Reforma14. 

14 Em Belo Horizonte, o aparelhamento foi massivo, temos quase que uma mistura total entre 
militância e cargos de direção no serviço público. A partir de 1993, com a gestão da Frente 
BH Popular, liderada pelo prefeito Patrus Ananias, do PT, a Coordenação Municipal de Saúde 
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Nesse longo período, se o projeto de lei nacional de Reforma 
enfrentará muitos obstáculos e sucessivas propostas de alteração do 
texto, até sua aprovação final em 2001, na década de 1990, sete 
estados e o Distrito Federal aprovam suas leis15. Todas indicam a 
extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por 
outros recursos assistenciais, bem como, a notificação da internação 
involuntária ao Ministério Público e a definição dos direitos das pessoas 
com transtornos mentais (BRASIL, 2004). 

É o momento em que têm lugar as primeiras experiências prático-
concretas de crítica ao papel hegemônico e centralizador do hospital 
psiquiátrico na rede de serviços assistenciais. São paradigmáticas 
duas experiências pioneiras: a criação do primeiro Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) Luiz Cerqueira, em São Paulo, em 1987, e os 
Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), criados em Santos-SP, em 
1989, como conseqüência da ocupação do hospital psiquiátrico 
privado da cidade pelo poder público municipal, então sob a gestão 
do Partido dos Trabalhadores (PT), que culminou no seu fechamento 
definitivo em 1994.

A experiência de Santos consistiu na primeira rede de saúde 
mental implantada no Brasil, que, começando pela desmontagem do 
hospício, produziu um processo de desinstitucionalização em toda 
a cidade. Foi uma experiência paradigmática e ousada, inspirada no 
processo ocorrido na cidade italiana de Trieste, durante o segundo 
momento do movimento basagliano, chamado de Psiquiatria 

Mental e a liderança do Fórum Mineiro de Saúde Mental passam a ser ocupadas pelas mesmas 
pessoas. Essa junção entre militância e aparelho de Estado é, ao mesmo tempo, boa e ruim. 
O aspecto positivo é que as pessoas que coordenam o campo da saúde mental, por serem 
militantes, vão produzir as estruturas necessárias e fazer a rede de saúde mental funcionar. 
Não é à toa que a rede de saúde mental de Belo Horizonte é considerada modelo para o Brasil, 
mais pela complexidade do que pela abrangência, pois possui cobertura ainda insuficiente do 
território. O aspecto negativo é certa falta de flexibilidade para a penetração junto a setores 
mais resistentes ao processo que continuam atuando de modo paralelo, como é o caso da 
grande rede hospitalar pública ainda existente na cidade.

15 A saber: Rio Grande do Sul (Lei nº 9.716, de 7 de agosto de 1992), Ceará (Lei nº 12.151, de 
29 de julho de 1993), Pernambuco (Lei nº 11.064, de 16 de maio de 1994), Rio Grande do 
Norte (Lei nº 6.758, de 4 de janeiro de 1995), Minas Gerais (Lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 
1995 e Lei nº 12.684, de 1º de dezembro de 1997), Paraná (Lei nº 11.189, de 9 de novembro 
de 1995), Distrito Federal (Lei nº 975, de 12 de dezembro de 1995) e Espírito Santo (Lei nº 
5.267, de 10 de setembro de 1996). 
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Democrática. Como substituir o hospital? Como fazer com que ele 
desapareça como estrutura assistencial? Como eliminar o manicômio 
mental presente nas representações sociais da loucura? Foram esses 
os principais questionamentos que caracterizaram o período como de 
experimentação de outras formas de assistência e de tratamento da 
loucura. Trata-se, portanto, de um período muito politizado, mas que 
também apresenta propostas concretas de transformação do modelo 
hegemônico.

Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a implantação de uma 
rede territorial substitutiva ao hospital psiquiátrico é marcada pelo 
objetivo do diálogo permanente com a cidade “por meio de arranjos 
sempre criativos e singulares”, e da construção de “territórios de 
desinstitucionalização” (NILO, MORAIS, GUIMARÃES, VASCONCELOS, 
NOGUEIRA & ABOU-yD, 2008, pp. 8 e 11). Desde o início da política 
municipal de saúde mental, que data do ano de 1993, observa-se a 
criação de dispositivos diferenciados16, articulada com a desativação 
de leitos psiquiátricos na cidade. Outra experiência exitosa de 
implantação de redes territoriais substitutivas ocorreu no município 
de Campinas-SP. 

 Como conseqüência desse processo de radicalização, via propo-
sição de um novo conteúdo para o conceito de desinstitucionalização, 
focado na (re)inserção social do paciente e na abordagem da atenção 
psicossocial, a Reforma Psiquiátrica irá trilhar, nesse segundo período 
(1987-2000), um caminho próprio, auto-referido nas ações concretas 
dos militantes – gestores, trabalhadores e usuários afinados com a 
luta – distanciando-se tanto da Reforma Sanitária quanto da formação 
acadêmica, que se torna, por seu lado, muito internalizada nos muros 
universitários (físicos e simbólicos). Do lado da Reforma Sanitária havia 
certa dificuldade em absorver um movimento considerado setorial, 
quando se propunha um sistema universal e unificado de saúde. 
Do lado da formação, com o concomitante esfriamento político 
do movimento estudantil, que passa a se concentrar em interesses 

16 Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Centros de Convivência, Serviços 
Residenciais Terapêuticos, Equipes de Saúde Mental e de Saúde da Família em Centros de 
Saúde, Equipes Complementares de Saúde Mental para crianças e adolescentes, Projeto 
Arte da Saúde para crianças e adolescentes, CERSAMi e CERSAM-ad, Serviço de Urgência 
Psiquiátrica (SUP), Incubadora de Empreendimentos Solidários (Suricato), dentre outros.
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mais imediatistas e corporativos do segmento, e a tendência ao 
corporativismo cientificista do corpo docente, o distanciamento se dá 
de parte a parte. 

As primeiras e mais tradicionais residências médicas, tanto em 
psiquiatria de adultos quanto em psiquiatria infanto-juvenil, haviam sido 
implantadas há mais de duas décadas pela rede hospitalar do estado 
– a FHEMIG: no Instituto Raul Soares, no Centro Psicopedagógico, 
hoje renomeado para Centro Psíquico da Adolescência e Infância, e no 
Hospital da Previdência – IPSEMG. Também a Faculdade de Ciências 
Médicas, entidade privada, já havia criado sua residência em 1976. 
Nos primeiros anos da Reforma, no período anterior, as especializações 
do Instituto Raul Soares e do Centro Psicopedagógico mantiveram 
proximidade e mesmo um papel de protagonistas na sustentação 
do processo. Essa proximidade vai se perdendo nesse segundo 
período, com pouquíssima interlocução com o Movimento de Luta 
Antimanicomial. É outro dispositivo do estado, nesse caso bem mais 
engajado no processo, que cuidará da especialização lato sensu em 
saúde mental: a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, pioneira 
e principal em oferecer cursos de especialização interdisciplinares na 
área a partir de meados da década de 1980, que serão cada vez mais 
demandados com o avanço do Movimento de Luta Antimanicomial 
(GOULART, PASSOS, SILVA, BRAGA & ABREU, 2007). A UFMG, por seu 
lado, só abrirá sua residência em psiquiatria na década de 1990, no 
Hospital das Clínicas.

A sustentação tradicional da formação psiquiátrica e psicopatoló-
gica, no caso da psicologia, na rede hospitalar, bem como a adoção 
de um enfoque biomédico dominante na maioria delas não deixam 
de ser fatores complicadores para a perspectiva de superação dos 
hospitais psiquiátricos, especialmente na capital do estado, onde 
majoritariamente se localizam essas instituições. A primeira Residência 
Multiprofissional junto a uma rede territorial substitutiva de saúde 
mental, aberta, somente em 2010, na cidade de Betim e não em Belo 
Horizonte, sintomaticamente.

É claro que não podemos esquecer o papel importante das pós-
graduações strito sensu da UFMG na titulação de profissionais da área 
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como mestres. Especialmente se destaca o Mestrado em Psicologia, 
criado em 1989, com foco na Psicologia Social, área de concentração 
do curso que se manterá como principal, mesmo após a inclusão das 
áreas de Estudos Psicanalíticos e de Desenvolvimento. Neste Mestrado 
foram produzidas muitas dissertações em torno do tema saúde mental, 
desenvolvidas por profissionais da rede assistencial das mais diversas 
especialidades. O Curso de Mestrado, entretanto, só se transformará 
em Programa de Pós-Graduação em 2009, com a abertura da primeira 
turma de doutorado. 

Se considerarmos que essas datas se referem à formação pós-
graduada de profissionais para o campo da saúde mental de um dos 
principais estados da nação, damo-nos conta do quanto a perspectiva 
interdisciplinar é incipiente e a formação psi pós-graduada stricto sensu 
é recente no país17. 

Caminhando para o final desse período, assistimos a uma 
tensão crescente entre duas tendências nomeadas como clínica 
e política, que apareceram claramente polemizadas durante o 
marcante congresso que ocorreu no Rio de Janeiro, em novembro de 
199618.  Debatedores convidados avaliavam que a radicalização do 
movimento teria propiciado uma divisão entre ‘clínica’ e ‘política’, e 
que seria necessária uma reconciliação através de ações políticas com 
preocupações clínicas, em consonância com o novo paradigma da 
atenção psicossocial. Começam a circular novas denominações para a 
clínica que se fazia ou se queria fazer na Reforma: “clínica ampliada”, 
“clínica social”, “clínica em movimento”. Como o nome do referido 
evento explicitava, tratava-se de encontrar denominadores comuns 
para o novo modelo da atenção psicossocial em construção. Nesse 
debate, vemos a universidade ocupar novamente o cenário, mas de 
forma pontual, já que muitos acadêmicos (professores/pesquisadores) 
vão se distanciando de um papel protagonista inicial muito mais 
decisivo. 
17 Um dado geral confirma essa análise: no ano de 2011 foi criado o primeiro Mestrado 
Profissional em Saúde Mental interdisciplinar do país, na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
18 Trata-se do I Congresso de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro, intitulado “Paradigmas 
da Atenção Psicossocial” (VENANCIO, LEAL & DELGADO, 1997).
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Concluindo, temos, nesse segundo período, um grande avanço 
do processo, mas também um intrigante paradoxo. A partir do 
momento em que se está tentando construir uma rede de saúde 
mental comunitária e territorial, que vem questionar os limites das 
clínicas psiquiátrica e psicológica tradicionais, incorporando o 
“extraclínico” à noção de cuidado, como diz Tenório (2002, p. 40), os 
centros universitários perdem o contato com os serviços. A formação 
adquire cada vez mais um caráter privado, voltado para a clínica 
individual e particular, ou fica circunscrita ao meio acadêmico. Nesse 
longo período, que se seguiu à radicalização do processo no final de 
1987, vemos também em Minas, com raras exceções, se aprofundar 
uma nova e mais preocupante cisão: gestão e militância para um lado, 
universidade e formação para outro. 

O Período Institucionalista

A III Conferência de Saúde Mental, realizada em dezembro de 2001, 
com o lema da OMS “Cuidar sim, excluir não”, que pela primeira vez 
em cinquenta anos elegeu o tema da Saúde Mental como campanha 
mundial, abre, em nossa análise, este terceiro período. Representou 
um aprofundamento e consolidação da institucionalização da Reforma 
Psiquiátrica como política de Estado, tendência claramente iniciada na 
década anterior com as muitas leis estaduais e as portarias editadas pelo 
Ministério da Saúde. Comemora-se, evidentemente, a aprovação da 
Lei 10.216, mas indica-se a necessidade de se fazer uma reordenação 
do modelo assistencial. Esse demonstrava números ainda muito 
tímidos em termos de rede territorial instalada, e números muito altos 
em termos da concentração do investimento público na internação 
psiquiátrica, que continuava, naquele ano, a consumir 90% dos 
recursos do SUS. A concentração da Reforma nas regiões Sudeste e Sul 
do país era outra preocupação. Os últimos dez anos, que contam esse 
terceiro período, coincidem com a gestão da Coordenação Nacional 
de Saúde Mental pelo psiquiatra e professor universitário Pedro 
Gabriel Delgado, que realiza um esforço concentrado na definição de 
diretrizes nacionais inequívocas para o processo.  
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Segundo o último relatório de gestão da saúde mental no Brasil 
(BRASIL, 2011), a cobertura de CAPS no país cresceu significativamente. 
Tendo encerrado o ano de 2002 com cerca de 20% de cobertura. 
Em 2006, a cobertura atingia 43% (1.010 CAPS), alcançando o 
percentual de 66% no final de 2010, o que corresponde a 1.620 CAPS 
implantados no Brasil. Destaca-se também a extensão do serviço CAPS 
à região Centro-Oeste e à Amazônia. A incorporação de egressos 
em residências terapêuticas19 e o “Programa de Volta pra Casa”20 
continuam sendo implantados em progressão nas cidades onde há 
hospitais psiquiátricos. Paralelamente, o ritmo da desativação de leitos 
psiquiátricos permanece semelhante ao período anterior, com 1.700 
leitos sendo desativados por ano. Apesar do aumento do número 
de CAPS III (abertos 24 horas), a expansão desses serviços, assim 
como a criação de serviços de saúde mental em hospitais gerais e o 
financiamento de residências terapêuticas precisariam ser fortalecidos, 
na avaliação do referido relatório. 

Destaca-se, nesse período, a expansão de ações de saúde mental 
na Atenção Primária, através das equipes de matriciamento e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)21, indicando a tendência 
da intersetorialidade, que sela a mudança de gestão da coordenação 
nacional de saúde mental em 2011. O trabalho em parceria entre a 
Política Nacional de Saúde Mental e a Política de Economia Solidária 
terminou por fortalecer uma rede articulada de associações de 
usuários, familiares, gestores e incubadoras de empresa, assim como 
deu suporte para 640 empreendimentos econômicos solidários.

Revertendo, portanto, a tendência do período anterior, nesses 
últimos anos aparece a preocupação com um estreitamento de 
laços da Reforma Psiquiátrica com o SUS, especialmente no que 
diz respeito à atenção primária. O Programa Saúde da Família, 

19 Os Serviços Residenciais Terapêuticos, criados a partir da Portaria nº 106/MS, de 11 de 
fevereiro de 2000, são moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas à residência de egressos de internações psiquiátricas de longa duração que 
perderam vínculos familiares e suporte social.

20 O Programa de Volta pra Casa, criado pela Lei nº 10.708 de 31 de julho de 2003, estabelece 

o auxílio-reabilitação psicossocial para egressos de longas internações psiquiátricas.
21 A portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, institui o NASF e recomenda a inclusão de 
profissionais de saúde mental em suas equipes.
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criado como política de governo para todo o país como porta de 
entrada do sistema, se apresenta como aliado imprescindível na 
estratégia de territorialização da assistência e de sustentação das 
redes substitutivas ao modelo hospitalocêntrico. De acordo com o 
Relatório da última conferência, esta foi pela primeira vez intersetorial 
e a construção da intersetorialidade aparece como um dos meios 
estratégicos para se enfrentar “as lacunas e desafios, a complexidade 
e o caráter multidimensional, interprofissional e intersetorial dos 
temas e problemas do campo” (BRASIL, 2007, p. 7), demonstrando a 
necessidade de integração não só com a política do SUS, mas com a 
de outros setores como a Assistência Social, a Educação, a Cultura, o 
Esporte e o Lazer etc.

Esse terceiro momento possui como dimensão fundamental o 
fortalecimento da participação direta dos usuários na definição da 
política para a área. Iniciada no período anterior, é fortalecida neste, seja 
pela criação de organizações da sociedade civil, de que são exemplos, 
em Minas, a Associação dos Usuários da Saúde Mental (ASUSSAM), 
o Fórum Mineiro de Luta Antimanicomial e a ONG Suricato, seja 
através de iniciativas culturais como o Desfile do 18 de maio, em 
comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, definido no 
período anterior. O evento, realizado desde 1996, inicialmente como 
feira de artesanato feito por usuários, depois como pequena passeata, 
se transforma em desfile carnavalesco com a criação da escola de 
samba Liberdade ainda que TAM-TAM, em 1998. Na última década 
ganha consistência e, embora ainda pouco divulgado pela mídia, em 
2010 e 2011 reúne mais de 2 mil pessoas em desfile de carnaval em 
dia de semana e horário comercial pelas principais avenidas do centro 
da capital mineira (MOURA, 2011).  

Quem participou da IV Conferência Nacional e Intersetorial 
de Saúde Mental, realizada em 2010, pôde constatar a presença 
maciça do segmento dos usuários22. Refletindo, entretanto, o caráter 
institucionalista do período, pudemos constatar que, ao contrário da 

22 Segundo o Relatório Final da IV Conferência Intersetorial de Saúde Mental, publicado em 
dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), foram realizadas 359 conferências municipais e 205 
regionais, com a participação de cerca de 1.200 municípios, estimando-se em 46.000 pessoas 
participantes do processo, em suas 3 etapas.
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segunda e da terceira conferências, esta guardou um clima semelhante 
ao de eventos científicos, tendo as principais mesas de debate 
uma composição muito oficial, com presença de representantes 
governamentais de diferentes níveis (nacional, estaduais e municipais) 
e pouco posicionamento crítico.  

Se os avanços são incontestáveis, este é um período caracterizado 
por divisões políticas internas ao movimento, mais importantes talvez 
do que as polêmicas existentes no período anterior. Precisamente 
em 2007, durante o congresso de comemoração dos 20 anos do II 
Encontro do MTSM em Bauru, ocorre uma cisão importante com a 
criação da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila) 
que se separa do outro braço do movimento que preserva o nome 
de Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. Em 2008, a partir 
de um Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Associação Brasileira 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) parte representativa 
de militantes e simpatizantes do segundo braço do movimento cria a 
Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme). 

A Renila, com uma força maior de organização e de expansão 
no país e estrategicamente fortalecida pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), compõe o braço mais aparelhado do movimento e, 
na recente transição do governo federal, passa a ocupar a Coordenação 
Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A Abrasme, menos 
aparelhada, mas com uma forte presença do campo universitário e 
muito focada na necessidade de se adequar e melhorar a formação 
dos profissionais, consegue se organizar a partir do esforço de um 
grupo de pesquisadores, professores universitários, trabalhadores e 
usuários ligados à Abrasco, entidade científica que deu sustentação 
fundamental à Reforma Sanitária e à implantação do SUS. 

Num momento em que a Reforma Psiquiátrica é alvo de muitas 
críticas, nem sempre positivas visando ao avanço do processo, 
concordamos com Vasconcelos (2011) quando aponta a  necessidade 
premente de unirmos e não de dispersarmos forças que estão, 
de uma maneira ou outra, comprometidas com os princípios da 
desinstitucionalização e com a defesa dos direitos dos usuários da 
saúde mental.
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Quanto ao aprimoramento da formação universitária, 
imprescindível para termos profissionais mais bem preparados para o 
trabalho na rede assistencial, recentes iniciativas têm apontado uma 
tendência de reaproximação e construção de parcerias. 

Nos últimos anos, observa-se o aumento significativo de ofertas 
de ações formadoras, como os editais de supervisão para redes 
substitutivas e CAPS, os programas de residência – PROResidência –, 
o curso de ensino à distância – UNIASUS –, a Escola de Supervisores 
e de Redução de Danos, e o Programa de Educação pelo Trabalho 
– PET Saúde Mental (BRASIL, 2011). Um dos desafios apontados no 
final da gestão de Pedro Gabriel Delgado refere-se à produção e ao 
compartilhamento de conhecimento em saúde mental na saúde 
pública: 

No governo Lula, o Ministério da Saúde implantou 
de fato uma política, sustentada orçamentariamente, 
de fomento à pesquisa aplicada ao SUS. Porém, a 
própria autonomia e protagonismo do SUS no debate 
com o campo das instituições científicas precisam ser 
rediscutidos, para que, sem desconsiderar os avanços 
alcançados, tal interlocução se faça em bases mais 
racionais e produtivas (BRASIL, 2011, p. 8).

Se, portanto, neste último período que estamos vivendo, surgem 
ações inovadoras, muitos problemas ainda precisam ser enfrentados, 
como: a excessiva institucionalização do processo, que torna o 
Ministério da Saúde o principal ator, indutor e controlador das ações; 
a divisão do movimento, com cada facção querendo ser a portadora 
de seu discurso legítimo; os muitos ataques vindos de setores 
conservadores do campo; a manutenção da internação psiquiátrica 
como estratégia ainda hegemônica de atenção e, focando na questão 
que nos interessa neste artigo, a difícil superação do apartamento 
entre academia e serviços. yasui (2010), chega a dizer que agora o 
que precisamos é desinstitucionalizar a própria reforma psiquiátrica.
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Conclusão

Num primeiro momento do processo, a universidade teve papel 
muito importante, principalmente por ter fornecido quadros para a 
Reforma, já que muitos estudantes se tornaram profissionais militantes 
do movimento e trabalhadores de serviços de saúde mental, tendo 
iniciado seu vínculo com o processo ainda quando estudantes. 
Podemos lembrar, apenas a título de exemplo, nomes como o de 
Helvécio Ratton que, ainda estudante de Psicologia da PUC-Minas, 
decidiu realizar seu primeiro filme e ajudar assim a mudar os rumos da 
história, e não apenas os de sua carreira profissional; Willian Castilho, 
Eduardo Vasconcelos e muitos outros das gerações seguintes que 
continuaram a aposta, não só numa saúde mental melhor, mas num 
país melhor.

Após um longo período de distanciamento entre universidade 
e movimento antimanicomial, vemos, nesse terceiro momento em 
que nos encontramos, o reconhecimento praticamente unânime da 
necessidade de uma reaproximação entre academia e serviços. 

Então, qual é o nosso desafio hoje? É costurar essa aproximação 
entre as universidades e as redes de saúde mental. Consideramos que, 
através da Extensão Universitária, podemos fazer essa ponte. Temos 
ainda dificuldades a superar para a realização de pesquisas, estágios 
e projetos de extensão na rede assistencial, não só de saúde mental, 
mas de saúde pública, de assistência social e outras. Também não são 
poucas as barreiras internas que precisamos enfrentar na universidade: 
a burocracia dos comitês de ética; a pouca valorização dessa produção 
de extensão, que nem sempre se encaixa nas exigências cientificistas 
dominantes nos órgãos de fomento; os parcos recursos disponíveis 
para atividades acadêmicas no campo; a sobrecarga de trabalho dos 
profissionais e dos professores; a escassez de recursos destinados pelo 
governo para o SUS, onde, afinal, se inserem as ações de saúde mental 
coletiva.

É preciso comprometer de parte a parte os atores na devolução 
dos resultados do que se produz em termos de pesquisas e de outras 
atividades acadêmicas, principalmente para os profissionais dos 
serviços. Esta é sem dúvida uma forma de capacitação em serviço. 
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É preciso incentivo à realização de atividades de investigação e de 
formação em todos os níveis, protagonizadas pelos próprios serviços 
em parceria com as instituições formadoras. Não dá para essa produção 
de conhecimento ficar restrita às pós-graduações acadêmicas. Serviços 
de saúde e universidades avançaram muito na última década no 
país, mas de maneira independente e pouquíssimo articulada. A 
academia avançou com a proliferação das pós-graduações, onde se 
multiplicam as pesquisas na forma de dissertações e teses. Os serviços 
se fortaleceram, adquiriram muita experiência. O movimento dos 
usuários está muito mais articulado politicamente. Temos de reunir os 
conhecimentos que cada um desses setores acumulou e estimular a 
produção em conjunto.

Consideramos que a pesquisa tem menos chance de penetração 
e aplicabilidade se não estiver associada à extensão. Através da 
extensão, podemos estabelecer trocas diretas e imediatas, pois é uma 
maneira de fazermos verdadeiras parcerias. Em algumas cidades, 
essas parcerias são mais facilitadas que em outras, onde o tamanho 
da cidade, a complexidade dos problemas, a impessoalidade do 
sistema e maior burocracia dos processos e procedimentos fazem com 
que o envolvimento com as comunidades e com as organizações e 
associações locais se torne mais difícil. 

Sempre que possível devemos fazer extensão vinculada à pesquisa. 
Precisamos registrar, analisar e avaliar nossas experiências. Apesar de 
a extensão ainda não ter no meio acadêmico o lugar de destaque que 
tem a pesquisa, consideramos imprescindível o desenvolvimento de 
práticas extensionistas que nos levem a incorporar nas universidades o 
saber produzido nas comunidades e nos serviços23.  

As considerações tecidas aqui sobre a relação da formação 
no campo psi com a Reforma Psiquiátrica de modo algum podem 
ser generalizadas sem se levar em conta as particularidades locais. 

23 Ao finalizar este texto com palavras proferidas no Seminário que deu origem a este livro, 
é com grande satisfação que, meses depois, podemos anunciar duas iniciativas importantes 
da UFMG. Uma, em nível de pós-graduação, é a criação do primeiro Mestrado Profissional 
em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência. A outra, particularmente voltada para 
a graduação, é a elaboração de um Programa de Atenção em Saúde Mental da UFMG, 
interdisciplinar e protagonizado por diversos atores, internos e externos à Universidade, a 
partir de uma ação decidida do recém-criado Fórum de Formação em Saúde Mental de Minas 
Gerais, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. 
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Estamos longe de um esgotamento dos problemas de pesquisa a 
explorar. De mais a mais, qualquer processo deve ser acompanhado 
de contínuas avaliações e reflexões. Num contexto em que proliferam 
novas teorizações e abordagens do adoecimento mental e no qual 
competem interesses públicos com interesses privados, especialmente 
os relacionados a uma agressiva indústria farmacológica de cunho 
capitalista, nosso trabalho de problematização das Reformas, 
Psiquiátrica e Sanitária, apenas começou.
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Em Cena / Saúde Mental: 
jogo de dentro / jogo de fora1

Juliana Saúde Barreto2

Reconheço que, para mim, como atriz, o trabalho com 
saúde mental foi e é um caminho de descoberta para acessar 
pontos de trabalhos do ator de maneira densa e particular, 
um caminho sem volta. Jogo de dentro, jogo de fora!

Em 2002, apresentava pequenas cenas nos manifestos 
da luta antimanicomial e, até então, nunca tinha trabalhado 
dando aula ou ministrando oficinas para usuários da rede 
pública de saúde mental. Depois de me formar como atriz, 
cursei pedagogia no desejo de ser professora de teatro, 
trabalhei muitos anos com crianças e adolescentes, o que 
me ajudou muito mais tarde no meu primeiro contato com o 
trabalho na saúde mental e nos Centros de Convivência.

Foi depois de uma de minhas apresentações que recebi o 
convite para ministrar oficinas de teatro com usuários da rede 
pública de Saúde Mental de Belo Horizonte. Durante dois 
anos, trabalhei dentro dos Centros de Convivência da cidade, 
onde nunca tinha sido oferecido o teatro como oficina. Neste 
primeiro momento, tive a idéia de dividir os serviços da cidade 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no V Seminário Saúde e Educação: 
Onde há obra, não há loucura, realizado na Universidade Federal de São João Del-
-Rei (UFSJ), de 25 a 26 de agosto de 2011.

2 Diretora de teatro – Núcleo de Criação e Pesquisa SAPOS e AFOGADOS; Coorde-
nadora da escola de teatro do CEFAR do Centro de Formação Artística na Fundação 
Clóvis Salgado.
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em dois pólos, os Centros de Convivência Cézar Campos e Providência 
se faziam sede para que o teatro fosse acolhido, e para que toda a rede 
de serviços substitutivos fosse atendida. Quase sempre o público das 
oficinas era flutuante, tendo a cada dia uma turma nova, o que teve 
ligação direta na forma de como conduzir e pensar o teatro neste 
formato. 

Ainda neste tempo – em que nas sedes dos pólos de teatro da rede 
tínhamos um público tão flutuante –, minha forma de pensar o roteiro 
acompanhava o modo de o usuário “compor” um personagem, sua 
trajetória e sua linha de ação; e se, por algum motivo, ele não estivesse 
no momento da apresentação da montagem, aquele poderia ser um 
lugar/personagem ocupado por outro ator/usuário.

Foi concebendo as cenas desta forma e me aprofundando um 
pouco mais nos textos teóricos de teatro, que no Centro de Convivência 
Cézar Campos nasce a Companhia Momentânea de Teatro, onde um 
grupo de 12 usuários começa, depois de um ano de oficina, e seus 
componentes passam a desejar ser atores “de verdade”.  

Se o ator em seu oficio, como nos traz Grotowsky, está em 
busca de sua verdade, costumo brincar que no trabalho de teatro e 
saúde mental esta verdade é de tal maneira colocada e acessada que 
podemos, com ela, construir nossa ficção. 

E, no caso do Sapos, também por precisão 

A Companhia Momentânea foi o grupo que, mais tarde, deu o 
salto para fora da rede pública de saúde mental. No jogo de fora, se 
transforma no Núcleo de Criação e Pesquisa SAPOS e AFOGADOS. 
Hoje, este coletivo tem como apoiador o Galpão Cine Horto, centro 
cultural do Grupo Galpão, onde se reúne semanalmente, além da 
participação em eventos realizados nesta casa.

A metodologia e a forma de condução do trabalho nas oficinas 
têm sempre uma máxima que nos guia por todos esses anos: “As 
regras do jogo elas são postas para serem respeitadas, você pode optar 
em desrespeitar as regras do jogo. Sem adversários teremos espetáculo?” 
(ELLON RABIN – ator do SAPOS e AFOGADOS).
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Esta frase é, ao meu ver, a que melhor define como acontece 
o trabalho com este grupo. Afinal, é sempre permitido entre nós a 
quebra e a subversão de qualquer regra proposta anteriormente. 
Isso se dá, deixando a “escuta” circular e sustentar nossas trocas, o 
que se constitui no eixo de nosso diálogo. Mantemos entre nós um 
laço frouxo, que nos permite flexibilizar nossas escolhas, caso nossa 
vontade e nosso desejo mudem de direção em relação ao “terceiro” 
que entre nós se encontra: o trabalho, a produção, a cena, o texto, as 
imagens, a composição, a câmera, a luz, a ação.  

Laço frouxo, mas não sem comprometimento e responsabilidades. 
Fazer teatro é sempre um risco, um ato de coragem, e o SAPOS e 
AFOGADOS é um grupo que não foge a esta regra. No grupo, ser ator 
é inventar um lugar, todo dia e a cada dia com a abertura para o novo 
e para o desconhecido, trazendo o risco para dentro e fora de cena. 

 Esses sujeitos são localizados numa sociedade que geralmente os 
exclui e, com o teatro, podemos ofertar novos lugares, novas maneiras 
de circular pela cidade, pelas telas, pela cena, pelo mundo, com outros 
nomes. O que nos permite garantir um dos papéis mais importantes 
do teatro, a meu ver, a transformação constante como sujeitos dentro 
e fora de cena. Para isso, sempre tendo a ética do desejo para que esta 
condução possa legitimar a experiência da loucura e não apenas ela, 
mas também maneiras novas de se pensar e se fazer arte.

Nos trabalhos do SAPOS e AFOGADOS, tanto nos curtas como 
nas montagens teatrais, o que vemos não é um delírio. Ao contrário, 
é um momento de “puro estado de jogo”, em que nos permitimos 
tecer e brincar com metáforas delirantes travadas com o espaço, com 
o próprio corpo, com o outro. 

Embora reconheçamos o delírio como um “trabalho”, uma 
feitura, uma confecção da loucura, o que nos interessa nesta busca 
é uma construção cênica vinda desta nova lógica, onde o significado 
fica aberto podendo ser lido de modos diversos. Uma construção 
que passa pelo pensamento de como fazer teatro e os pontos que 
sustentam este ofício, vistos a partir de uma nova perspectiva. Onde 
o que se explica não é o que se entende e, muitas vezes, o que se 
entende não se explica. 
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Em nenhum momento tentamos “normatizar” a loucura, mas 
a partir de sua lógica buscar sentido na construção cênica. Uma 
construção que seja elaborada através das metáforas trazidas para o 
trabalho, vindas de todos e tantos lados.

O lugar do diretor na produção é o de orientar e propor os 
exercícios e textos para a formação artística do grupo e é, ainda, o 
olhar de fora que dialoga a partir desta nova lógica, selecionando o 
que fica na cena, não com um critério apenas subjetivo do que é ou 
não bom ou belo para estar em cena, mas escolhendo a partir de sua 
escuta, ou seja, que o que está ali sendo dito tenha um elo com o 
desejo do ator, com o olhar do diretor e que está diretamente ligado 
ao terceiro que faz este encontro possível: o teatro. “O olhar da diretora 
diz de um certo ponto de vista sobre a loucura, que procura ser fiel aquilo 
que os atores produzem, criando um processo de verdade em que o novo 
emerge como ruptura e subverte a ordem” (SÍLVIA MARIA – atriz do 
SAPOS e AFOGADOS).

Na condução dos ensaios do grupo, trabalho os exercícios 
chamados de pré-expressivos, onde os atores podem “aquecer” um 
dos instrumentos que mais tarde vai entrar no jogo, o corpo. 

Busco criar um tempo de conexão entre eles, e entre o espaço. 
Não antes de uma bela e boa roda de conversa. Muitas vezes, é nessa 
hora que surgem temas, idéias, metáforas, textos que vamos compor 
depois na cena, jogo de dentro e jogo de fora. 

Jogo de dentro, no que do mais íntimo de cada um vai virando na 
cena o jogo de fora. 

Jogo de fora, no que já não mais está só na cabeça, pois vai virando 
palavra, objeto, som, elemento concreto retornando ao teatro no seu 
jogo de dentro.

Jogo de dentro em pensar o lugar deste trabalho para cada ator e 
jogo de fora em fazer circular pela cidade, pelo mundo, para além da 
rede pública de saúde mental, no que há de melhor no jogo de fora. 

A cena na criação do SAPOS e AFOGADOS pode ser um objeto, 
uma situação a se atravessar, um som, uma metáfora delirante sobre o 
que é fazer teatro e o que acontece neste espaço em que se atravessa.
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Ao passo que não nos interessa mostrar o que os portadores de 
sofrimento mental não conseguem realizar em cena, ao invés disso, 
queremos explicitar como são criadores e como o “olhar tido como 
normal”, o lugar da construção clássica e quase sempre neurótica, é 
que não dá conta desta produção, tecida por imagens tão potentes.  

Trata-se de uma criação, uma feitura tão forte e gerada de forma 
tão visceral, tão à flor da pele (fato que qualquer ator busca e nem 
sempre alcança), que muitas vezes não é visto ou permitido num 
olhar “viciado”, recebê-la como uma criação artística, sendo mais 
“confortável” ou “confortante” nomear então como “loucura”. Algo 
que não entendemos, não conseguimos alcançar ou, ainda, diferente 
demais da lógica em que geralmente é “codificado” como TEATRO. 

E no SAPOS fazemos bom uso desse modo “estranho” de se olhar 
de fora, para a cena produzida pelo portador de sofrimento mental. 
Em nosso espetáculo CAIXA PRETA, onde temos a metáfora da caixa 
preta como o inconsciente; como tarja preta do remédio; como lugar 
onde o teatro acontece; como equipamento que registra um vôo e só 
é utilizado como recurso para se saber o que já não há mais; brincamos 
de deixar a plateia na dúvida do que é o erro, de quem cai, de quem 
está escutando ou delira, quem está dentro? Ou quem está fora da 
cena?

Em nossas estruturas dramatúrgicas, a cena é um nome, um 
objeto, não é necessário causa e conseqüência para tudo, são imagens 
delirantes, condensada à ação!

Se, antes, um lugar/personagem poderia ser ocupado por todos 
da oficina, hoje, nos ensaios do Núcleo de Criação e Pesquisa SAPOS 
e AFOGADOS, cada ator tem sua linha de ação, e alguns pontos 
marcados no roteiro por onde tem que passar, podendo, entre 
um ponto e outro do circuito, improvisar. O que costumo chamar 
de dramaturgia montanha russa, onde os significados são sempre 
modificados entre um pino, um ponto e outro do circuito, deixando 
aberto e não entregando ao espectador algo pronto e definido.

Buscar entender o que estamos fazendo e tentar organizar os 
saltos já realizados pelos SAPOS, mergulhar no que ficou afogado, 
fazer desta a melhor hora de vir à tona pontos sobre a produção 
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deste grupo, é uma busca diária e de cada ensaio, pois, como dizia 
Guimarães Rosa, nos contando de um dito popular dos Sertões: Sapo 
pula é por precisão e não por boniteza. 

E vamos inventando esses lugares de precisão, que além de 
uma necessidade, uma urgência, vai virando lugar de exatidão, de 
regularidade na execução, momento preciso, precioso, uma ocasião 
inevitável... diante do que ainda é precisão, se pensamos em algo que 
falta.
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O Espelho de Richard Morse1

André Marchiori2

Introdução

Antes de adentrar na vida de Richard Morse e, mais 
precisamente em seu livro O Espelho de Próspero, se faz 
importante responder a um questionamento. O porquê da 
escolha deste pensador, dentre tantos outros que debatem 
e debateram a América Latina, ou como diria o próprio 
Morse, a Ibero-América e o Brasil. Quando fui convidado para 
ministrar um mini-curso que comporia os diversos eventos 
do III Seminário de Saúde e Educação, com o sugestivo 
tema “Que país é este?”, acabei por me encontrar em uma 
encruzilhada: o que debater com alunos, em sua esmagadora 
maioria, do curso de psicologia, que fosse capaz de instigar 
o pensamento e o desejo de estudar a nossa realidade social, 
política e cultural para além do que é passado nas disciplinas 
obrigatórias de sociologia ou mesmo do “choro livre” de 
termos sidos colonizados pelos portugueses?

Assim, recordando dos debates que participei na 
disciplina “História das Idéias Políticas II” e nos encontros do 
grupo de estudos sobre o livro O Espelho de Próspero, todos 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e Educa-
ção: Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), 
de 2 a 5 de setembro de 2009.
2 Terapeuta holístico; Graduado em Ciências Sociais com ênfase em antropologia 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
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ministrados com maestria pela professora Beatriz Helena Domingues, 
do departamento de história da Universidade Federal de Juiz de Fora 
– MG, que optei por Richard Morse e a sua paixão por essa América 
Latina. Sofrida, mas capaz de soerguer, mostrando ao mundo e, em 
especial, ao seu “irmão do Norte”, a sua história e cultura, tão diversa, 
mas não por isso atrasada e eternamente dependente.

Sobre Richard Morse

Antônio Candido (1995) na apresentação do livro O Espelho de 
Próspero nos chama a atenção para o fato de que Richard Morse 
sempre foi fascinado pelo mundo latino-americano, fato que o levou 
desde novo, quando ainda era estudante, a escolher a nossa história 
como especialização. Como nos conta o próprio Morse (1995), em 
entrevista realizada por Helena Maria Bousquet Bomeny, sua primeira 
vinda ao Brasil foi em 1941, após visitar o Chile e a Argentina. Ficou 
pouco tempo e retornou aos Estados Unidos. Com o término do seu 
curso de graduação decidiu retornar ao Brasil, agora com o intuito de 
escrever um livro.

Eu queria escrever um livro, não queria escrever uma 
tese, não queria entrar para o mundo acadêmico. 
Aquela coisa de São Paulo havia ficado na minha mente: 
por que surgira aquela cidade enorme que todo mundo 
dizia ser a Chicago da América do Sul, e que forças 
econômicas teriam eliminado de sua paisagem quase 
todos os sinais de uma tradição arquitetônica anterior? 
(MORSE apud BOMENy, 1995, p. 149).

O caminho escolhido por Morse para estudar a cidade de São Paulo 
e que, posteriormente, comporia todo o seu método de pesquisa e de 
escrita foi o de “identificar alguns momentos culturais importantes e 
tentar perceber a mentalidade das pessoas” (MORSE apud BOMENy, 
1995, P. 150). O que Richard Morse sempre buscou com a sua forma 
de pesquisa entender, a partir da literatura e da cultura em geral, o 
que hoje é chamado de mentalidades. Seu desejo sempre foi o de 
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entender como determinadas pessoas percebiam as mudanças no 
seu entorno e como identificavam as próprias mudanças, aquelas que 
eles mesmos operavam. Morse sempre trabalhou de forma fronteiriça, 
traçando seus estudos entre a história e a literatura. 

Morse, um brasilianista?

Sempre ao ser questionado sobre o fato de ser um brasilianista, 
Morse reagia de forma incisiva, deixando claro que nunca foi um 
especialista em Brasil e, citando Octavio Paz, se considerava um 
escritor e historiador.

Uma pessoa muito mais importante do que eu, Octávio 
Paz, ao ser convidada a colaborar em uma revista que 
preparava um número especial sobre o México, disse 
o seguinte: ‘Não vou colaborar porque não sou um 
escritor mexicano. Sou um escritor’. Em escala muito 
modesta, essa é um pouco a minha posição (MORSE 
apud BOMENy, 1995, p. 162).

Ainda, segundo Morse (BOMENy, 1995), o termo brasilianista foi 
criado nos anos 1960, no meio da Associação dos Historiadores Latino-
Americanistas dos Estados Unidos. O Brasil era considerado tão grande 
e tão distante da realidade cultural, econômica e social da América 
Espanhola que foi proposta a criação de um comitê especial que 
tratasse apenas de temas brasileiros. Com a guerra fria e a posterior 
Revolução Cubana, o governo estadunidense investiu grandes somas 
financeiras para o estudo da América Latina. 

A explosão dos estudos latino-americanos em nosso 
país aconteceu depois de Cuba. Nesse momento, 
começou-se a dizer: ‘Não temos especialistas, há todos 
esses comunistas em Cuba, o que acontecerá se a Rússia 
se apoderar de todo o continente, onde irão chegar 
esses guerrilheiros, essas revoluções de camponeses? 
Temos que conhecer isso melhor’. Então começaram a 
ser oferecidas bolsas de estudos substanciais. Foi uma 
época em que os salários universitários começaram 
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a aumentar e, de repente, pessoas que em outras 
circunstâncias teriam sido banqueiros, diplomatas ou 
jornalistas decidiram: ‘Ah! Isso é interessante! Temos 
dinheiro, quatro meses de férias por ano, podemos 
viajar pela América Latina...’. Com isso, muita 
gente foi recrutada, e a América Latina passou a ser 
considerada uma especialização, assim como na CIA e 
no Departamento de Estado surgiam o que chamamos 
desks: ‘Brasil Desk’, ‘Honduras Desk’ etc. (MORSE apud 
BOMENy, 1995, p. 164).

Um ponto importante sobre o que foi citado acima deve ser 
ressaltado (BOMENy, 1995): esses novos especialistas, frutos da política 
implementada pelo governo estadunidense tinham como único 
objetivo estudar diretamente a América Latina, não se preocupando 
em analisá-la em um contexto maior, partindo da história da civilização 
européia, o que tornava e torna, em muitos casos, a nossa história e 
cultura incompreensíveis para quem está distante da nossa realidade.

Um Estranho Percurso

Adentrando na obra de Richard Morse, cabe ainda dizer sobre 
a publicação de O Espelho de Próspero. Parafraseando Otávio Velho 
(1989, p. 94), “o espelho de Próspero (...) é um livro com estranho 
percurso”. Nunca foi publicado nos Estados Unidos, ou mesmo em 
língua inglesa. Para Morse, essa impossibilidade de publicá-lo em inglês 
seria muito mais um ato sentimental dos editores estadunidenses do 
que um boicote político.

Você pode publicar um livro aqui dizendo que a 
América Latina tem uma grande cultura, mas quando 
você diz que essa cultura talvez seja mais interessante, 
quando você a usa como um espelho para criticar a 
cultura norte-americana, isso fica realmente difícil de 
entender para os americanos. Porque eles têm uma 
visão evolucionista da história, pensam que os Estados 
Unidos evoluíram muito e que a questão é como fazer 
para ensinar a América Latina a ser civilizada (MORSE 
apud BOMENy, 1995, p. 155).
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Uma das críticas mais recorrentes é que O Espelho de Próspero, 
mesmo lido pelos latino-americanos, é problemático. Como 
podemos servir de exemplo, se não fomos capazes, ainda, de resolver 
questões mínimas presentes na democracia? Em muitos momentos 
as particularidades da América Latina são incompreensíveis até para 
nós, que as vivemos intensamente. Assim, “como é difícil interpretá-
la e entendê-la, é muitas vezes mais fácil e conveniente agir frente a 
ela como Próspero, ‘o colonizador paranóico de uma ilha encantada’, 
diante de Caliban: menosprezando e negando a capacidade de este 
andar independentemente” (DOMINGUES, 1996, p. 9). 

Para Morse (BOMENy, 1995), é importante compreendermos que 
a resolução dos problemas econômicos, políticos e sociais não esgotam 
o debate sobre a cultura, sendo que esta tem quase que uma “vida 
própria”. O Espelho de Próspero assume, para o público estadunidense, 
o papel de uma “terapia”, uma forma de eles conhecerem a cultura 
latino-americana e reconhecerem, na concepção de Morse, o quanto 
são paroquiais e provincianos. Muito já se falou sobre nossas ditaduras, 
sobre nossa dificuldade em se relacionar com a democracia ocidental 
e, em momento algum, podemos negar que esses temas estão em 
segundo plano. Porém, é necessário vislumbrar outros caminhos, e 
foi precisamente isso que Richard Morse fez. O que Morse buscou 
foi mostrar que a “criatividade humana continua em qualquer 
circunstância” (MORSE apud BOMENy, 1995, p. 157).

Espelhos

O título O Espelho de Próspero nasceu, principalmente, da leitura 
de A Tempestade de Shakespeare, e da análise de Próspero não mais 
como um “intelectual benevolente e sagaz” (MORSE, 1995, p. 13), 
mas na verdade um “colonizador paranóico de uma ilha encantada, 
a quem o dramaturgo teria profeticamente identificado na aurora da 
expansão européia no ultramar” (p. 13). Para Richard Morse, Próspero, 
nos dias atuais, representaria os Estados Unidos. 

Entretanto, cabe ressaltar, que nunca foi pretensão do autor 
considerar a América Latina como vítima ou um “problema” do 
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mundo ocidental (MORSE, 1995). O objetivo de Morse, alcançado 
com perfeição, foi o de descrever “nuestra América” como “uma 
imagem especular na qual a Anglo-América poderá reconhecer as 
suas próprias enfermidades e os seus ‘problemas’” (p. 13). Todos nós 
sabemos que um espelho dá uma imagem invertida. Assim também 
é a Anglo-América e a Ibero-América. Por mais que busquem, na 
modernidade ocidental, as suas relações de democracia e civilidade, 
cada uma possui legados específicos, que correspondem ao anverso e 
reverso do espelho.

Acostumamo-nos a aceitar as mazelas de nosso legado, seja 
espanhol ou português, como os grandes culpados das desgraças que 
atingem a Ibero-América, como irei, seguindo os textos de Morse, 
tratar a América Latina a partir deste momento. Se tornou algo comum 
aceitar a explicação do nosso “fracasso” de modernidade ocidental, 
sempre identificando culpa em nossos caudilhos, ao nosso sangue 
impuro, à colonização ou à nossa herança católica. Nossa herança 
cultural sempre foi motivo de tristeza, seja para quem a vive no dia-
a-dia ou para quem a observa, com olhares recriminatórios. Porém, o 
que dizer desse “fracasso”? Será que realmente não somos modernos? 

A professora Beatriz Helena Domingues, em seu livro Tradição 
na Modernidade e Modernidade na Tradição (1996), traz à tona essa 
questão: “(...) e se a Ibero-América, ao invés de ainda não modernizada, 
for imodernizável pelos padrões anglo-americanos?” (p. 9). A obra 
de Richard Morse responde a essa questão e nos permite analisar a 
tradição ibérica de forma positiva. Citando Morse:

Há dois séculos um espelho norte-americano tem sido 
mostrado agressivamente ao Sul, com conseqüências 
inquietantes. Talvez seja hora de virar esse espelho. Num 
momento em que a Anglo-América experimenta uma 
crise de autoconfiança, parece oportuno confrontar-lhe 
a experiência histórica da Ibero-América, não mais como 
estudo de um caso de desenvolvimento frustrado, mas 
como a vivência de uma opção cultural (1995, p. 14).
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Ainda sobre a nossa opção cultural, que será discutida com maiores 
detalhes no decorrer do texto, gostaria de citar novamente Beatriz 
Helena Domingues, em uma passagem da introdução de seu livro:

Embora sugira continuidade com a Idade Média, a opção 
ibérica no século XVII não conduz necessariamente 
à conclusão de que a Ibéria tenha sido um caso de 
desenvolvimento estancado. O fato de ter se furtado às 
duas revoluções – a científica e a religiosa – não significa 
que tenha ficado completamente alheia à influência 
de tendências intelectuais provenientes de outros 
países, ou completamente impossibilitada de ter a sua 
própria tradição cultural e intelectual, inclusive com 
repercussão no estrangeiro. Trata-se, está claro, de uma 
opção cultural e política diferente e não de um caso 
de estancamento ou de total isolamento (DOMINGUES, 
1996, p. 11).

Dois Mundos

Tendo como premissa o fato de que, ao compararmos a Ibero-
América e a Anglo-América, nos acostumamos a “deixar de lado” a pré-
história européia dos mesmos. A origem de mundos tão diversos sempre 
foi descrita como “inerte e decorativa” (MORSE, 1995, p. 21), como 
se, às vésperas da colonização, Inglaterra, Espanha e Portugal já fossem 
possuidoras de uma história completa, com definições claras de política, 
religião e sistema institucional. O passado europeu é visto apenas como 
um pano de fundo, deixando em último plano a compreensão histórica 
do momento. Citando Morse: “A preocupação constante é com a 
evolução, não com a história” (1995, p. 22). 

Assim, a tese de Richard Morse se constrói. Para este, a questão 
fundamental, que contrapõe o que foi explicitado no parágrafo acima, 
é a compreensão das tradições espanhola, portuguesa e inglesa, 
dentro de uma matriz comum, entre os séculos XII e XVII, o que 
permitiu opções e modelos conceituais diferenciais, capazes de gerar 
diferentes padrões de civilização ocidental. O panorama europeu, em 
toda a sua complexidade, não pode ser deixado de lado na análise 
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das colônias que surgiam, principalmente, pelo fato de que nem 
Inglaterra, Portugal e Espanha eram nações herméticas, fechadas para 
o mundo, ou mesmo livres de contradições internas. O mesmo deve 
ser considerado para a realidade colonial. 

As escolhas feitas depois do fim da Idade Média, para a Ibéria 
e para a Inglaterra, foram decisivas para as suas colônias no Novo-
Mundo. A recusa consciente de uma influência das revoluções 
científica e religiosa por Portugal e Espanha, em contraposição a 
postura adotada pela Inglaterra, marcou fortes diferenças entre a 
Ibero-América e a Anglo-América. A busca de certezas e certificações 
através do estabelecimento de provas objetivas e subjetivas forneceram 
fundamentos sólidos, capazes de sobressaírem, se comparados com 
as relações de doutrina e tradição. Porém, nenhuma das revoluções, 
e seus frutos, conseguiu fincar raízes com tanta desenvoltura na 
Península Ibérica, diferentemente do resto da Europa. 

Para muitos, este fato se deu graças ao atraso e estagnação 
presente nos países ibéricos. O que Richard Morse sugere é que a 
verdade é completamente diferente, com uma Ibéria, na primeira 
metade do século XVI, mais moderna do que nações como França 
e Inglaterra. A Ibéria, segundo dados históricos, já tinha solucionado 
seus problemas relativos à Igreja, Estado e autoridade. 

Os livros dos jesuítas espanhóis foram proibidos na 
Inglaterra no começo do século XVII porque eram 
radicais demais, diziam que o povo podia matar o 
monarca. Por isso mesmo, os países ibéricos não estavam 
interessados em visões revolucionárias do mundo, quer 
fossem científicas, quer fossem religiosas, que pudessem 
desafiar seu sistema de legitimação. É claro que esta 
não foi uma opção completamente consciente, foi uma 
rejeição subconsciente, um processo muito complexo 
(MORSE apud BOMENy, 1995, pp. 157-158).

Ao tomarmos conhecimento das trajetórias de incidência das 
revoluções religiosa e científica na Europa, podemos reconhecer 
com maior propriedade a trajetória que significou o caso ibérico.                                    
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“O protestantismo prosperou ao longo de um eixo setentrional 
leste-oeste, enquanto a ‘ciência’ desenvolveu-se num eixo norte-sul 
inclinado para a península italiana” (MORSE, 1995, p. 36). Os padrões 
que resultaram dos enfrentamentos e junções nos territórios que 
sofreram influência de uma ou de ambas as revoluções variaram de um 
lugar para o outro. “A França apresentou um mescla extraordinária de 
iniciativa científica, filosófica e religiosa, ao passo que a Itália, onde se 
produziram avanços revolucionários na ciência física e no pensamento 
político-moral, padecia às pressões do ‘catolicismo subalpino’” (p. 36).

A Espanha, como já debatido no decorrer de todo o texto, 
entretanto, permaneceu quase intocada pelas revoluções, seja 
protestante ou científica, não “gerando” um “Hobbes”, “Locke” ou 
“Descartes”. Em contrapartida, a Espanha contribuiu enormemente 
na filosofia do direito e na metafísica. Porém, um ponto importante 
deve ser ressaltado: analisar Espanha e Portugal como quase intocadas 
pelos processos científico e religioso não significa dizer que ambas 
ficaram insensíveis às tendências presentes em toda a Europa, ou 
mesmo considerá-las não-desenvolvidas. Assim, no exato momento 
em que os efeitos das revoluções religiosa e científica se tornavam 
evidentes para o restante da Europa, a Ibéria já havia tomado a sua 
decisão, assumindo uma visão de modernidade e contribuindo, em 
diversos aspectos, para a Europa. 

Ibero-América

Cabe aqui apenas ressaltar que a Ibero-América e a Anglo-América 

compartilhavam dos pensamentos políticos de suas respectivas nações 

de origem. No caso ibero-americano essa relação é ainda mais presente, 

sendo difícil, “formalmente, distinguir os vice-reinados americanos 

como um corpo político separado, dado o alcance da teoria política 

ibérica e a integração transatlântica das instituições burocráticas, 

eclesiásticas e acadêmicas” (MORSE, 1995, p. 72). Essa relação gerou, 

porém, no século XVIII, dois grandes desafios para os reinos ibero-

americanos: o fato de avançarem, sem saber, para a independência 
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fez com que assumissem um caráter aparentemente inadequado de 

tradição política e uma incoerente organização social. 

O pensamento ibérico, como vimos, não havia 
acompanhado a elaboração lógica de opções feitas 
no norte em favor do problemático binômio ciência-
consciência. Se no começo do século XVII a Ibéria ainda 
podia propor fórmulas alternativas plausíveis do Grande 
Desígnio Ocidental, no XVIII isto já lhe era impossível: 
havia se tornado uma consumidora intelectual. Os 
tempos punham agora novos acentos no antigo 
pressuposto de que a Ibéria existia num mundo que 
não havia sido feito por ela (MORSE, 1995, p. 72).

O caso das colônias ibero-americanas era complexo.

Mesmo que aceitássemos o argumento abundantemente 
documentado de Stoetzer de que a ‘revolução’ pela 
independência na América hispânica foi um ‘assunto 
de família espanhol não influenciado por ideologias 
estrangeiras’, que tinha raízes profundamente 
espanholas e medievais, e que o pensamento político 
que a desencadeou foi o neo-escolasticismo da 
Época de Ouro da Espanha, faltaria ainda examinar a 
coexistência dessa tradição com correntes ideológicas 
oriundas do Ocidente ‘moderno’ que seguia de perto a 
emancipação (MORSE, 1995, p. 75).

Baseado em Leopoldo Zea, Richard Morse nos chama a atenção 
para o fato de que a emancipação política das antigas colônias ibero-
americanas acabou por gear uma “emancipação mental” (MORSE, 
1995, p. 77), que fez com que os ibero-americanos renunciassem 
ao seu passado, impedindo uma aceitação completa deste e a 
possibilidade de superação, convertendo em frutos para o presente 
e futuro. Assim, a independência ibero-americana nos deixou como 
legado a certeza de que nenhuma das versões ideológicas, ou mesmo 
a mistura de ambas, foi capaz de assumir um status de hegemonia que 
encontrasse aceitação. 



135Saúde e Brasilidade

Liberalismo e Marxismo Ibero-Americano

O liberalismo ibero-americano, ou mesmo a democracia aos 
moldes “ocidentais”, segundo Morse (1995), não interagiram 
diretamente, sendo assimilados cada um a sua maneira, de forma 
independente, gerando uma cultura em que ambos tinham poder 
para afetar o pensamento político, mas sem maiores conseqüências. 
Diferentemente da Anglo-América, no qual a coexistência entre 
liberalismo e democracia foi capaz de ocasionar o debate liberdade-
ordem, para nós, ibero-americanos, essa relação ocasionou uma 
dialética entre poder e bem comum, favorecendo um Estado tutelar.

O liberalismo europeu, ao ser incorporado pela Ibero-América, 
acabou por se tornar, com as mais diferentes misturas, propriedade de 
partidos e regimes políticos, sejam estes “liberais” ou conservadores, 
perdendo a conotação existente desde a época de Locke. Assim sendo: 

ampliou o repertório da raison d’état com instrumentos 
retóricos e técnicos que periodicamente ajudaram os 
regimes mais ágeis, sucessores da monarquia barroca, 
a estabilizar o governo sob condições mais difíceis que 
as da Ibéria do século XVII – história que é contada de 
forma cativante e em tom de paródia pelos novelistas 
ibero-americanos das duas últimas décadas (MORSE, 
1995, p. 89).

Ao se tratar da democracia ibero-americana, nossa história é ainda 
mais difícil de acompanhar, graças a sua diversidade e aos desfechos, 
em sua maioria infelizes, de se tentar implementá-la. A Ibero-América 
enfrentou, durante séculos, uma escassez de formulações coerentes 
com o projeto democrático. 

A versão ibérica da democracia retira elementos da 
teoria regicida dos escolásticos jesuítas, do Governo 
dos governantes de Tomás de Aquino e da antiqüíssima 
tradição católica de resposta à torpeza governamental 
ou eclesiástica na forma de movimentos sectários 
pelo igualitarismo ou de tumultos populares menos 
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disciplinados. Essa tradição, que foi chamada de 
‘populista’ no sentido especial dado pelos historiadores 
a esse termo, prevaleceu geralmente na Ibero-América 
até fins do período colonial, com eventuais acentos 
milenaristas de inspiração cristã ou mesmo ameríndia 
(MORSE, 1995, p. 92).

Como bem nos chama a atenção Morse (1995, p. 96), “em 
vista da trajetória elitista do liberalismo, da trajetória confusa do 
rousseaunismo e das tendências autoritárias na cultura política nativa, 
cabia esperar que na Ibero-América o marxismo tivesse um êxito como 
nunca chegou a conhecer no mundo anglo-atlântico”. Porém, por 
mais que nos deparemos com uma verdade, as doutrinas marxistas 
assumiram, na Ibero-América, tamanha diversidade, seja por uma 
influência tardia do rousseanismo ou pelo fato de uma ausência quase 
total de referências à Ibero-América nas obras de Karl Marx. 

Marx deu-se ao trabalho de aprender russo para ler 
Chernishevski, mas nunca mostrou maior curiosidade 
pela Ibero-América, apesar de ter um genro nascido 
em Cuba, Paul Lafargue. É possível que Marx tenha 
virado Hegel de ponta-cabeça, mas não o julgamento 
de Hegel acerca da condição amorfa e pré-histórica do 
Novo Mundo ibérico. Engels chegou a expressar sua 
‘alegria’ ante a conquista do território mexicano pelos 
Estados Unidos: ‘Isso significa progresso para um país 
que até então só se ocupava de si mesmo, dilacerado 
por eternas guerras civis e impossibilitado de qualquer 
desenvolvimento, um país que não tinha outro futuro 
senão cair, no máximo, sob a vassalagem industrial da 
Inglaterra – progresso, dizemos, para um país que se vê 
arrastado para frente pela força da história’ (MORSE, 
1995, p. 98).

O marxismo ibero-americano não apresentou uma forma linear, 
baseado nas produções teóricas e políticas dos primeiros pensadores. 
Sua história, na Ibero-América, foi muito mais complexa, com avanços 
e recuos, além de longos períodos de paralização. 
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Porvir

O cerne de toda a questão, aqui colocada, e que me levou a optar 
por debater Richard Morse e seu livro O Espelho de Próspero durante 
o mini-curso, é que a Ibero-América, ou América Latina, sempre foi 
vista e tratada como obsoleta e despreparada para a modernidade 
ocidental. A Ibero-América possui sua própria cultura e realidade, que, 
para o autor, “é mais profundamente ocidental que a dos países do 
norte” (p. 128). Para nós, “latinos”, o Velho e o Novo Mundo nunca 
foram totalmente separados. 

O nó da questão é que a Ibero-América sempre foi 
vista, mesmo por seus pensadores clássicos, não como 
autóctone, mas simplesmente como obsoleta. Por 
isso a gente se maravilha com os japoneses por terem 
arranjado um discreto lugar para Samuel Smiles e Herbert 
Spencer em meio a jardins em miniatura, cerimônias de 
chá e hara-kiris, mas zomba da Ibero-América por haver 
deificado os mesmos enérgicos ideólogos ingleses num 
esforço inútil de agarrá-los (MORSE, 1995, p. 127).

A argumentação sustentada por Morse não considera o mundo 
ibérico obsoleto, mas que, mesmo compartilhando antecedentes 
gregos, romanos e cristãos com o restante do Ocidente, a Ibéria 
tomou um caminho diferente, gerando uma própria cultura, tão ou 
mais ocidental que os países do norte. Diferentemente do Japão, 
que divide sua exposição anual entre pintura japonesa e pintura 
ocidental (Academia Japonesa), ou das universidades que possuem 
departamentos separados de história japonesa e história ocidental, 
na Ibero-América, como já citado acima, essa separação nunca foi 
claramente definida.

Ironicamente, os estudos latino-americanos estão 
segregados da civilização ocidental não na América 
Latina, mas nas próprias entranhas do monstro. 
Aqui entram em jogo conveniências administrativas, 
necessidades de ‘defesa’ nacional e a organização tipo 
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‘fábrica de alfinetes’ das universidades norte-americanas, 
que recrutam especialistas sub-regionais, da mesma 
forma que o Departamento de Estado ou a CIA criam 
escritórios para ‘manejar’ o Brasil ou a América Central.
Isso cria curiosas anomalias (MORSE, 1995, p. 128).

Não se pode negar a penetração do Desígnio Ocidental na Ibero-
América. Ao falarmos da importação tecnológica isso fica claro. Tão 
logo os automóveis se tornaram parte de nossa paisagem, a auto-
estrada passou a organizar nossas vidas. “Placas sinalizadoras e cartazes 
indicam ao motorista o que fazer, onde se encontram os lugares 
‘históricos’ pré-selecionados, onde estacionar para apreciar vistas de 
territórios que ele já não pode mais explorar e onde encontrar a pausa 
que refresca” (MORSE, 1995, p. 130). Todas as necessidades humanas 
acabam por se fundirem em uma racionalidade e num mecanismo 
útil. 

Mas cabe aqui perguntar: ao realizar essas modificações, a Ibero-
América “(...) racionalizou todo o seu modo de vida da mesma forma 
que foi necessária para colocar originalmente a Anglo-América sobre 
rodas”? (MORSE, 1995, p. 130). A resposta é não. A racionalidade 
ocidental, tão questionada por sua pouca presença na Ibero-América, 
não surgiu como um produto único do capitalismo, mas sim como 
um resultado conjuntural de causas econômicas, políticas, científicas, 
teológicas etc. Segundo Morse, mesmo que o capitalismo venha a 
definhar, a sociedade ocidental ainda estaria tão racionalizada quanto 
hoje. 

A racionalização não implica nem a eficiência e a 
orientação para um objetivo da razão prática de nossa 
primeira acepção, nem a visão coerente do mundo, da 
segunda. Trata-se agora do ‘desencanto do mundo’, no 
sentido empregado por Weber. Sob a racionalização 
os homens praticamente perdem as esperanças de um 
hábil, improvisado e poderoso controle maquiavélico 
dos acontecimentos (desaparecidos para sempre estão 
os Lincolns, Disraelis e Bismarcks) ou de recorrerem a 
grandiosos referenciais teológicos ou científicos em 
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momentos de confusão. Não falamos aqui de domínio 
de situações nem de compreensão filosófica, mas de 
uma determinação consensual de depurar o mundo 
dos elementos místicos e mágicos para entregá-lo ao 
cálculo técnico e utilitário (MORSE, 1995, p. 133).

Ao se encerrar essa exposição sobre a obra de Richard Morse, 
cabe a nós, ibero-americanos, pensarmos qual o futuro reservado para 
a Ibero-América, e o quanto é indispensável a imaginação histórica, 
capaz de confrontar as pressões de um “mundo” cada vez mais 
racionalizado e menos imaginativo.
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Psicose: o conceito e a clínica 
psicanalítica1

Júlio Eduardo de Castro2

Introdução

Partimos de uma premissa elementar defendida por 
muitos psicanalistas – e até por alguns não-psicanalistas que 
participam de movimentos direcionados à chamada ‘saúde 
mental’ – de que não haverá Reforma Psiquiátrica possível 
sem a devida escuta do sujeito que se mostra presente na 
psicose. Presente, muitas vezes, contra todas as aparências, 
principalmente nos surtos – e no que a partir daí é produzido 
subjetivamente: as sensações de estranheza e os delírios.

Escutar um sujeito que está marcado por ser tido – 
e, principalmente, se localizar – fora do lugar/laço social 
(comum) não é, contudo, um procedimento simples. Se 
partirmos do verbete ‘comum’ – que denota aquilo que é 
corriqueiro, habitual; aquilo que é ordinário, que está na ordem 
usual das coisas (HOUAISS, s/d) – observaremos que o sujeito 
na psicose se situa fora de tudo o que esse radical designa. 
Ele – muito mais do que está – é fora do comunitário, fora 
da comunicação, fora da comunhão, fora da comunidade, 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no III Seminário Saúde e Educa-
ção: Que País é Este?, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), 
de 2 a 5 de setembro de 2009.
2 Professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); vinculado ao Núcleo 
de Pesquisa e Extensão em Psicanálise (NUPEP/UFSJ).
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inclusive sexual, fora, portanto, do senso comum e, por isso mesmo, 
fora de toda e qualquer compreensão possível. Com Lacan aprendemos 
que o psicótico é ex-sexo, que ele não se localiza na partilha dos sexos 
e, mais ainda, que mesmo usando uma mesma língua, ele é mais por 
ela falado do que dela se serve para comunicar. Isso nos evidencia, de 
modo paroxístico, um aspecto da estrutura da linguagem humana: o 
sujeito dispor de um código/repertório linguístico comum não assegura 
a comunicação entre duas ou mais pessoas. E na psicose, mais do 
que em qualquer outra estrutura clínica, o lugar de um mal-entendido 
elementar/fundamental – que tem como corolário a recomendação 
que Lacan ([1955-1956] 1988) fez aos psicanalistas de ‘não tentar 
compreendê-lo’, pois, além de isso ser impossível, o estimularia a se 
calar – é  mais radicalmente destacado ao atravessarmos o conceito 
freudiano, recuperado por Lacan, de forclusão (verwerfung) do Nome-
do-Pai.

Entretanto, escutar um sujeito no que ele tem de incomum é algo 
que exigiria, do agente de escuta, um considerável afastamento de 
certos paradigmas: 

1- do sociológico, pois não é do sujeito-cidadão que se 
trata;
2- do erudito, pois não é do sujeito-culto, instruído ou 
mesmo escolarizado que se trata;
3- do mercadológico, pois não é do sujeito-consumidor 
que se trata;
4- do jurídico, pois não é do sujeito-de-direito que se 
trata.

É claro que todos esses sujeitos são um só, o que varia é o foco de 
abordagem do mesmo. O campo da educação se propõe a instruí-lo, 
na esperança de que assim ele mude de posição subjetiva e social. 
Os campos da sociologia e do direito se propõem a trazer à tona 
os seus direitos à cidadania – e até mesmo propõem reparações e 
compensações de injustiças registradas na história do alienado.

A psicanálise de psicóticos nos exige que o tomemos como 
sujeito-de-fato e, mais ainda, que é preciso, para considerá-lo como 
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tal, outra abordagem para-além dos campos sociológico, educacional, 
jurídico e mercadológico. Com tais afirmações, não diminuímos a 
importância que várias disciplinas trouxeram e trazem para o campo 
da loucura, seja em forma de propostas sócio-educativas, sócio-
culturais e sócio-artísticas, seja em forma de análise crítica da posição 
do louco na sociedade, na cultura e na história. Apenas destacamos, 
ao defendermos o tratamento psicanalítico possível da psicose, a 
necessidade do agente de escuta do sujeito incomum, para tal, não 
se deixar levar por ânsias educativas ou pelo desejo de incluí-lo no 
mundo social. Querer aproximá-lo do comum pode, na verdade, 
fechar as portas para produções subjetivas vividas na mais absoluta 
solidão (principalmente as delirantes), fazendo com que ele se 
cale. Ao contrário, seguir o fio do delírio – examinar seu início, seus 
antecedentes, sua evolução, enfim, sua história – é um procedimento 
pertinente e aconselhável àqueles que apostam no tratamento 
psicanalítico possível da psicose. Muitas vezes, na ânsia de incluir 
o psicótico no campo social, principalmente por meio da oferta de 
atividades e trabalhos variados, o agente/alienista perde a chance de 
uma escuta outra, voltada para o incomum. Essa ânsia – e a pressão 
daí derivada, de inclusão do psicótico no campo social – desconsidera, 
de modo cabal, que o delírio já é, por parte do próprio sujeito, uma 
tentativa de recuperação, de cura (FREUD, [1911] 1980) e, portanto, 
um movimento que, se não almeja fazer o laço social inexistente, ao 
menos ao social se endereça.

O conceito de psicose em Freud nos faz pensar em uma 
estrutura do sujeito

Freud não propõe uma clínica da psicose, e alega para tal a 
inexistência de investimento libidinal na transferência, porque o sujeito 
estaria subordinado/fixado ou ao auto-erotismo (na esquizofrenia) 
ou ao narcisismo (na paranóia). Contudo, mesmo afirmando que 
o método psicanalítico não se aplica ao tratamento da psicose, ele 
não deixa de teorizar, de estabelecer conceitos e, antes de tudo, 
coordenadas clínicas acerca das psicoses.
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Uma observação preliminar que cabe aqui fazer, diz respeito à 
diferença, meramente quantitativa3, entre o que é, para Freud, normal 
e o que é patológico. O que é abordado e estudado pela psicopatologia, 
nitidamente os fenômenos psicóticos, não deveriam nos ser assim tão 
estranhos, justamente porque envolvem os antecedentes históricos 
ligados à formação do sujeito. Por exemplo, o eu é, já desde a sua 
origem, megalomaníaco e paranóico. Daí ser cabível dizer, nesse caso, 
que o que varia entre o normal e o patológico são quantidades de 
megalomania e de paranóia em cada sujeito.

Outra formulação freudiana de mesmo teor localiza o sujeito 
normal ‘entre’, ‘no meio’ (metáxe) das duas grandes estruturas clínicas, 
as neuroses e as psicoses. Ele seria não tão alienado ao simbólico (o 
universo de convenções, costumes e valores sociais), quanto o é o 
neurótico, mas também não tão tomado pelas exigências que partem 
do real, do isso. Para Freud, na formação do sujeito haverá sempre 
perdas da realidade psíquica, há perdas dessa realidade na neurose e 
na psicose, porém perdas diferenciadas. Perda pulsional e relativa ao 
desejo inconsciente, na neurose, e perda simbólico-social, na psicose. 
Nos termos da segunda tópica do aparelho psíquico, Freud nos diz 
de uma perda relativa ao isso, na neurose, e de uma perda relativa ao 
mundo externo/social, na psicose. Ter localizado o sujeito normal no 
intervalo entre a neurose e a psicose, foi uma formulação digna de 
nota, principalmente porque já apontava para outra lógica e modo de 
funcionamento do sujeito em relação a tudo o que normalmente faz 
laço, ligação com o mundo social e com a psicologia de grupo. Com 
isso, Freud não propõe nenhum modelo normativo de sujeito, ele 
simplesmente pensa a normalidade a partir de outros critérios lógicos, 
e mesmo estruturais. Com a conceituação da psicose, Freud contribuiu 
decisivamente para estabelecê-la como uma estrutura clínica geral 
que incluía a esquizofrenia e a paranóia, por ele chamadas de neuroses 

3 Diferenciar neurose e psicose, e mesmo neurose e perversão, a partir do quantum, certamente 
não implica em qualquer possibilidade de mensuração. Desse modo, a referência ao fator 
quantitativo, também nomeado de ‘o ponto de vista econômico do aparelho psíquico’, não 
autoriza qualquer medição: seja das estruturas clínicas, seja da libido. Freud não inventou um 
libidômetro ou um neurosômetro ou um psicosômetro, mas nem por isso deixa de marcar, em/
com suas duas teorias das pulsões, a importância do fator quantitativo. 
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narcísicas4. Freud postulou ainda que, na esquizofrenia, predominava 
a fixação/regressão da libido segundo o modo de funcionamento 
psíquico característico do estádio de auto-erotismo. E que, na paranóia, 
o que predominava era a fixação/regressão da libido ao estádio de 
narcisismo. É-nos conhecida, a esse respeito, a fórmula freudiana: ‘o 
narcisismo é uma etapa intermediária entre o auto-erotismo e o amor/
investimento da libido em objetos do mundo psicossocial’. Uma vez 
mais é mencionada a posição de metáxe, de estar entre, no intervalo, 
no meio de dois termos lógicos, posição essa aqui atribuída à função 
do narcisismo na formação do eu, e mesmo do sujeito. Portanto, 
também o eu é uma instância psíquica que Freud localiza entre as 
exigências do isso, por um lado, e as exigências decorrentes do pacto 
social, por outro. O eu se localiza, por conseguinte, entre as exigências 
de dois amos. Quando se aproxima ou cede às exigências do isso, o 
eu tende à psicose. Ao contrário, quando se aproxima ou obedece 
cegamente às exigências sociais, o eu tende à neurose.

Outra fórmula freudiana essencial acerca da psicose, que foi 
posteriormente enriquecida por Lacan, é: ‘o que é rejeitado (verwerfung) 
dentro do aparelho psíquico retorna a partir de fora, em forma de 
sensações bizarras, alucinações e delírios’. O aprimoramento lacaniano 
desta fórmula nos esclareceu que, aquilo que não se inscreveu no 
registro simbólico, retorna a partir do registro do real, ou seja, o que 
está forcluído do simbólico retorna a partir do real. Lacan nomeou o 
núcleo do que está forcluído, do que não se inscreveu como função 
metafórica no registro do simbólico, de ponto-de-basta, de point de 
capitonné, de metáfora paterna e, por último, de Nome-do-Pai. Este 
teria a função de pôr limites na cadeia significante, impedindo assim 
o seu deslizamento para o sem fim da significação. O Nome-do-Pai 
circunscreve, portanto, não só a frase no contexto da comunicação, 
mas, antes de tudo, circunscreve o sujeito no contexto do laço social 
comum – e, para tal, funda e se serve da metáfora como forma de 
fazê-lo. Portanto, a fórmula originária de Freud sofre, por parte de 
Lacan, um adensamento feito a partir do conceito de Nome-do-Pai.

4 A melancolia e a hipocondria são, segundo a nosologia/nosografia freudiana da primeira 
tópica, os outros dois tipos de neurose narcísica, ao lado da paranóia e da esquizofrenia.
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A última fórmula freudiana acerca da psicose que pretendo destacar 
nos diz não haver transferência na psicose, daí a impossibilidade de 
tratamento segundo o método psicanalítico aplicável às psiconeuroses 
de transferência. Essa inexistência de transferência, na verdade, foi o 
modo freudiano de nos dizer que os vínculos sociais do psicótico são 
de outra ordem, são vínculos sem amarração simbólica e, por isso 
mesmo, fora do comum. O simples fato de, muitas vezes, sermos 
demandados pelo sujeito como testemunha de sua loucura – e até 
mesmo como alguém que o auxilie a dar um basta, que seja uma 
trégua nas suas sensações do ‘corpo feito em pedaços’ ou de ‘fim do 
mundo’ – nos aponta para algum vínculo possível, mesmo que fora 
das convenções simbólico-sociais, ou seja, fora das formas-padrão de 
fazê-lo.

A perda da realidade simbólica na psicose é freqüentemente 
acompanhada da criação de uma nova realidade, doravante delirante 
e feita sobre os escombros, sobre as ruínas deixadas pela experiência 
do surto ou crise psicótica. E essa nova realidade (delirante) já é em 
si mesma uma tentativa de recuperação por parte do sujeito que, 
ao seu modo e contando com os parcos recursos simbólicos que 
dispõe, pretende explicar o que viveu a partir da experiência do surto. 
Portanto, com Freud aprendemos que o delírio é uma criação subjetiva 
submetida às exigências do isso e que, além do mais, ele se endereça 
ao mundo simbólico-social, na medida em que, não raramente, o 
sujeito o diz e a alguém. Se a produção do delírio é egocêntrica, seu 
destino é, não obstante, social.

O fenômeno psicótico e seus elementos

Segundo os manuais e compêndios de psicopatologia, o que 
caracteriza os fenômenos psicóticos é a presença de alucinações, delírios 
e sensações estranhas e, muitas vezes, indescritíveis. Certamente, 
esses fenômenos em muito se afastam das referências sociais e de seus 
valores/usos simbólicos. Quando Lacan ([1955-1956] 1988) sugere aos 
psicanalistas que se orientem, no campo da psicose, a partir da presença 
de ‘distúrbios de linguagem’, ele o faz com o intuito de estimulá-los 
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à feitura de uma hipótese diagnóstica que cumpra a função de dar 
uma direção outra – que não a freudiana aplicada às psiconeuroses 
de transferência – ao tratamento da psicose. Ele especifica ainda mais 
esses distúrbios ao chamá-los de ‘alucinações verbais’, fenômeno 
esse que sempre parte do verbo, antes mesmo de ser capturado pela 
senso-percepção. Ancorar e referenciar as alucinações no verbo, e não 
na senso-percepção, foi o modo lacaniano de nos dizer como o sujeito 
na psicose é afetado pela linguagem e, antes disso, de admitir que há 
aí um sujeito – apesar da forclusão do Nome-do-Pai, que nos apontaria 
para sua inexistência. ‘Ouvir vozes’ é uma descrição fenomenológico-
coloquial do que seriam essas alucinações verbais, e que nos aponta 
para o que Lacan pretendeu aí abordar: o retorno, a partir do real 
alucinatório, do que não se escreveu/inscreveu no simbólico.

Já o que caracteriza a psicose, para Clérambault, é a presença 
dos chamados fenômenos elementares. Clérambault foi professor 
de Lacan e o influenciou, por meio do conceito de ‘fenômenos 
elementares’, em sua tese de doutorado: Da psicose Paranóica em suas 
relações com a personalidade (LACAN, 1987). Nela, a formação do eu 
é tida como muito próxima da paranóia, ou seja, o eu, já desde a sua 
origem, é paranóico. Sua formação básica parte de uma megalomania 
(jubilação) que teria por função fixá-lo na personalidade por meio de 
seu inchaço. Haveria, então, em todo início do eu, segundo Lacan 
(1987), uma megalomania constitutiva que o caracterizaria também 
como primariamente paranóico. O eu, por ser sempre duplo, qual 
seja, ser sempre acompanhado de sua imagem, imiscui-se da lógica 
imaginária que fará dele, além de sede da identidade, uma instância 
sempre sujeita à dialética do igual-rival. Pela vertente do igual, 
localizamos a sua megalomania constitutiva e, pela vertente do rival, 
localizamos a sua raiz paranóica. Imaginariamente, então, o eu é igual 
e rival de sua própria imagem – que é a imagem do outro.

Elementar – palavra que qualifica o fenômeno psicótico, segundo 
Clérambault – tem o sentido de ‘primário’, ‘básico’. Sua intenção foi 
isolar, da gama de manifestações que compõem o quadro psicótico, os 
elementos mínimos que caracterizavam a existência de uma estrutura 
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psicológica. Ele, então, formula que, no início de todo fenômeno 
psicótico, há o ‘sentimento de estranheza’. O psicótico diz ser invadido 
por um sentimento de profunda estranheza, de perplexidade, que 
lhe causa uma inquietude radical. Invasão, intrusão e intromissão são 
termos que têm aí um destaque, visto serem vividos como algo que se 
impõe a partir de fora, do exterior. Por mais inefável que possam ser 
essas sensações, é usando esses termos ou correlatos que o psicótico 
tenta descrevê-las. Há uma estranheza porque algo fere intensamente o 
que acreditamos ser as características do sujeito normal: a estabilidade 
e a coerência. Os fenômenos elementares incluem, portanto, as 
experiências senso-perceptivas, todas elas marcadas pela estranheza, 
vividas pelo psicótico5, principalmente nos momentos de surto, de 
crise aguda. 

Todavia, se Clérambault destaca a estranheza como compondo 
o rol de fenômenos elementares, ele diz não ser ela exclusiva. Se a 
estranheza é um pólo lógico que nos permite abordar a psicose, o 
outro pólo é o do delírio, classicamente tido como distúrbio da 
linguagem e, mais especificamente, da interpretação. O delírio se liga, 
por contiguidade, com as sensações de estranheza por ser, na verdade, 
uma tentativa de interpretá-las por meio de uma fala articulada (mental 
e/ou verbalmente) endereçada a alguém (Outro). O delírio é uma fala 
elementar, um discurso elementar que também pode ser reduzido 
a elementos mínimos, estruturais. Do presidente Schreber, por 
exemplo, Lacan extrai – nos termos da metáfora delirante ‘mulher de 
Deus’ – o termo final do delírio que, inicialmente, era megalomaníaco-
persecutório. O delírio schreberiano – que se segue às sensações de 
estranheza e de corpo despedaçado ocorridas ao mesmo tempo em 
que o pensamento que se lhe impôs de ‘copular como uma mulher’6 – 
tem como estrutura elementar final a fórmula ‘mulher de Deus’. E entre 

5 Para essas sensações, toda uma tradição psicopatológica cunhou o termo ‘alucinações’, 
ancorando-as nos sentidos corporais: alucinações auditivas, táteis, gustativas, visuais, olfativas 
e cenestésicas. Já Lacan prefere entendê-las e abordá-las como fenômenos ligados, antes de 
tudo, à fala e à linguagem, portanto, como alucinações verbais.
6 Fenômeno comum de ocorrer na psicose e que Lacan nomeou de ‘empuxo à mulher’, 
segundo ele uma decorrência lógica inevitável da forclusão do Nome-do-Pai na estrutura 
subjetiva – e que Freud formulou como a raiz de homossexualidade presente na paranóia.



151A clínica psicanalítica e o contexto social

o elemento delirante inicial (a megalomania projetada em seu médico 
Flechsig e o empuxo à mulher) e a fórmula final (mulher de Deus), 
há toda uma evolução que passou por descrições de sensações e por 
paisagens nitidamente persecutórias e megalomaníacas. A evolução do 
delírio de Schreber partiu do elemento megalomaníaco-persecutório 
e chegou ao megalomaníaco-místico, ponto de chegada esse que 
permitiu, segundo Lacan, a escrita (em forma de autobiografia) do 
gozo, sempre invasivo, do Outro e, por conseqüência, sua estabilização 
(do gozo do Outro por meio do delírio). A aposta lacaniana na clínica 
da psicose parte do princípio de que, com a construção da metáfora 
delirante, o sujeito encontra uma paz relativa, uma sempre frágil, mas 
presente, pacificação do gozo do Outro.

Esses elementos mínimos presentes no delírio (já desde o seu 
início), podem funcionar como axiomas de partida, como verdades 
primeiras e absolutas (S1) impostas ao sujeito, sendo, por isso mesmo, 
ponto de partida para a evolução do delírio. Daí a sua importância 
clínica!

Os fenômenos elementares, principalmente em sua face de 
sensações estranhas, têm, portanto, para o sujeito, uma significação 
absoluta. É neles que a Coisa (das Ding) aparece pura, absoluta7, 
fechada em si mesma, ou seja, despida de suas vestimentas significantes 
de saber (S2), despida de toda e qualquer explicação construída pelo 
pensamento. Já em sua face delirante, os fenômenos elementares são 
marcados pelo esforço do sujeito em construir explicações sobre a 
intrusão, estranha e inquietante, do gozo do Outro. Por esse aspecto, 
o delírio é um saber, sempre interpretativo, construído pelo próprio 
sujeito sobre o gozo do Outro. E é um saber propriamente construído 
que, por conseguinte, merece ser levado em conta no tratamento 
possível da psicose.

Do mesmo modo, o delírio de fim do mundo – freqüentemente 
encontrado entre as manifestações psicóticas e mesmo em algumas 
religiões – nada mais é que a projeção da derrocada subjetiva que 

7 Dizer que a significação da Coisa (das Ding) é absoluta ou que é sem sentido, dá no mesmo, 
porque o que se destaca aqui é a não formação de cadeia significante nos moldes da metáfora 
paterna.
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acompanha os fenômenos elementares. O delírio envolve uma 
causalidade psíquica porque, como vimos, é um esforço do pensamento 
para explicar as sensações de estranheza e de intrusão.

Já o delírio de grandeza – e seu correlato, a erotomania – é 

fundamentalmente um delírio do eu, delírio esse presente já desde 

a sua constituição. O estádio do espelho nos ilustra essa constituição 

megalomaníaca do eu. O eu se firma como instância psíquica (I), graças 

a sua inflação, graças ao que Freud nomeou como hiper-investimento 

da libido narcisista e que aqui equivalemos à megalomania. Portanto, 

a megalomania não deveria nos ser algo tão estranho assim, visto 

remeter-nos inevitavelmente à origem de nosso eu. Ela é ainda uma 

tentativa de exercer certo domínio do sujeito sobre a economia 

libidinal (real) e, portanto, um modo de ciframento do gozo do Outro 

e de restabelecimento do imaginário rompido no momento do surto. 

Ela envolve também um enorme gasto de libido. Dizer que o delírio 

de grandeza já é um investimento na cura, é levar a sério a fórmula 

freudiana de que o delírio é uma tentativa de tratamento/recuperação, 

em movimento, do sujeito, que não espera pelo encontro com o 

psicanalista para iniciá-lo. O delírio já é um caminhar nessa direção.

E foi por ter observado os fenômenos elementares – principalmente 

estabelecendo uma continuidade possível entre as sensações e o 

delírio – que Lacan nos desvela algo da estrutura de todo e qualquer 

sujeito, psicótico ou não. Eles nos indicam que o desejo e o discurso 

surgem, originalmente, do Outro – e que a linguagem humana é, 

por essência, imposta a partir de fora, ou seja, a linguagem é, no 

início, pura exterioridade. Os fenômenos elementares nos mostram, 

portanto, como a relação do sujeito com o significante é básica 

e extima8, que ela nos chega pela via do desejo e do discurso dos 

personagens parentais. A linguagem, destarte, se impõe sobre o 

sujeito! E os fenômenos elementares nos evidenciam isso muito 

prontamente. Antes mesmo de ser constituído ou mesmo de nascer, o 

sujeito é falado por esses personagens que, desse modo, já operam a 

8 Neologismo proposto por Lacan para nos dizer dessa exterioridade da linguagem na 
formação do sujeito.
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transmissão de uma herança (ideais, mitos familiares etc.). Um berço, 

simbólico e ancestral, já aguarda pelo sujeito antes mesmo dele vir ao 

mundo.
Para Lacan, já desde sua tese de doutorado (LACAN, 1987), o 

delírio é um saber construído pelo sujeito sobre alguma coisa, no caso 
sua experiência vivida. E há um momento, mais adiante em seu ensino 
(LACAN, [1965] 1998), em que ele vai mais longe ao dar a dizer que 
todo saber é delirante. Basta observar, por exemplo, a história da 
ciência para detectar que ela já construiu saberes hegemônicos que, 
hoje, são tidos como delirantes: os saberes de cunho antropomórfico, 
antropocêntrico e animista. Delírio e saber têm, portanto, uma 
origem comum. Por esse aspecto, o delírio pode ser entendido como 
uma invenção do saber. Essa observação lacaniana implode com o 
preconceito de que delírio é somente ‘coisa de doido’. 

Como vimos, delírio, saber e interpretação são termos afins no 
ensino de Lacan. Na verdade, é pertinente, nesse mesmo ensino, 
formular que o delírio é um saber interpretativo incomum, singular, o 
que denota, portanto, a presença de um trabalho psíquico do sujeito 
que o constrói – ou é forçado a construí-lo a partir do núcleo forcluído 
que retorna no real.

No texto do delírio encontramos sempre uma verdade, do sujeito, 
explicitada e quase teorizada, cujo rigor se aproxima – e muito, 
segundo Lacan com o seu conceito de ‘conhecimento paranóico’ – do 
rigor da ciência. Conhecimento científico e conhecimento paranóico 
são, quanto aos caminhos (ödos) utilizados, aí aproximados, sendo o 
rigor o seu denominador comum. Mesmo em se tratando do delírio 
hipocondríaco, cujas sensações giram em torno da imagem do corpo 
próprio, nem por isso ele dispensa o verbo. De modo que, também 
nesse caso, o elo entre as sensações psicóticas e o delírio se mostra 
presente. Isso fica evidente, principalmente quando o delírio evolui, 
ou seja, quando a ele são acrescentados novos detalhes. O delírio é 
então quase que uma teoria particularizada sobre a própria psicose. 
E essa teoria pode até mesmo, por exemplo, levar alguns psicóticos a 
construírem igreja.
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Quanto à presença de uma verdade explicitada por meio do 
delírio, exemplificamo-la destacando o momento final do delírio em 
que Schreber chega à fórmula ‘mulher de Deus’. Ele nos demonstra 
em suas memórias, incontestavelmente e com todo o rigor lógico, o 
passo a passo de como a ela chegou – a essa fórmula-final9, escrita no 
último momento da evolução delirante.

Conclui-se aqui que, se em vez de tentar educar, socializar ou 
instruir o psicótico, o psicanalista se volta para a escuta pormenorizada 
das produções delirantes, haverá assim um incentivo à manifestação 
e à evolução do delírio. Fazer a apologia do delírio tem aqui a função 
de destacar seu viés de meio de tratamento que, muitas vezes, não 
espera pela presença do psicanalista para se iniciar, bem como a 
impossibilidade de enquadrá-lo, o delírio, em sentidos pré-existentes 
e em saberes formalizados.

É deste ponto que o neurótico – pólo normal – traz em si 
o S2 que necessita, isto é, em determinada circunstância 
ele sabe o que deve dizer. Esta é nossa compreensão 
precipitada. E Lacan nos convida a ser um pouco mais 
psicóticos, um pouco mais perplexos. Convida-nos a ler 
as coisas sem entendê-las e ajuda-nos com seu estilo 
que produz a perplexidade. Ensinamos a não apagar 
o momento da perplexidade, a não sair correndo com 
nosso S2, nosso saber apoiado em nossa fantasia, para 
decifrar e afirmar que não temos nenhuma dificuldade 
e entendemos o que se passa. Tentar não entender o 
que ocorre é uma disciplina. Por que não traduzir desta 
forma a forclusão do Nome do Pai, a forclusão deste 
S2 que para o neurótico permite-lhe decifrar tudo 
sem perplexidade? Isto que no neurótico, o chamado 
normal, surge tão naturalmente, se me permitem, para 
o psicótico implica em um grande trabalho, pois deve 
fazer uma elaboração de saber não tão natural (MILLER, 
2005, p. 13).

9 Nomeada por Lacan de ‘metáfora delirante’.
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O tratamento psicanalítico do psicótico exige, portanto, uma 
escuta a mais desprovida possível dessa pretensão de tudo entender, 
de tudo explicar, ou seja, uma escuta a mais desligada possível do 
gozo do sentido. Certamente foi esse espírito de escuta – que dá ao 

fora do comum/sentido um lugar na estrutura subjetiva – que levou 

Lacan a propor, como um refrão que atravessa praticamente todo 

o Seminário dedicado às psicoses (LACAN, [1955-1956] 1988), a 

renúncia do psicanalista a toda e qualquer tentativa de compreender 

o que o psicótico diz. ‘Partir de um mal-entendido fundamental’ 

é a recomendação lacaniana para o tipo de escuta que a psicose 

exige. Não compreender o psicótico é, ainda e antes de tudo, uma 

coordenada clínica que, indiretamente, exige do sujeito um esforço 

para se fazer entendido, um esforço de trabalho em forma de fala 

articulada, delirante.

O que é então vivido pelo psicótico, ao modo de sensações de 

estranheza, não tem sentido algum, principalmente para ele mesmo 

– e não há gozo do sentido que disso dê conta. Tentar atribuir 

um simbolismo ao que ele nos diz e tentar compreendê-lo são 

procedimentos que somente contribuem para fazê-lo se calar. Não 

compreendê-lo ou não interpretá-lo pelo sentido é ainda um cuidado 

do psicanalista, e que tem por função zelar pela manutenção de algum 

modo de vínculo transferencial existente. Esse cuidado envolve uma 

posição delicada: acompanhar a evolução do delírio desincentivando, 

contudo, a inclinação a incluir o psicanalista em seu texto, seja 

megalomaníaco ou paranóico. A ‘técnica’ antipsiquiátrica que propõe 

ao médico entrar no delírio do sujeito é aqui criticada por Lacan. Além 

da impossibilidade de delirar a dois, ela incentiva o psicótico a colocar 

o médico ou na posição de objeto imaginário sobre o qual se projeta 

a sua própria megalomania ou, o que dá na mesma, na posição de 

objeto persecutório. E uma vez o médico posto no lugar do Outro 

absoluto (como tende a ocorrer na megalomania e na erotomania) 

ou no lugar do perseguidor (como tende a ocorrer na paranóia), o 

tratamento fatalmente caminharia para a interrupção – e o médico 
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jogaria por terra a chance de, através do delírio circunscrito/contido 

na transferência, fazer suplência ao Nome-do-Pai forcluído por meio 

da construção de uma metáfora delirante e, assim, escrever o vínculo 

social inexistente.
Ao psicanalista, nessa perspectiva de um tratamento possível da 

psicose, cabe muito bem a posição de ser o ‘secretário do alienado’ na 
construção delirante, do que a posição de agente de cura. Subsidiar 
o delírio é, pois, a função elementar do psicanalista na condução 
do tratamento da psicose. Quem na verdade deveria ser, segundo 
Lacan, tomado como agente de cura é o delírio – e não o psicanalista. 
Cabe ao psicanalista, todavia, dar o devido suporte transferencial à 
recepção do delírio, atinando-se para seus detalhes, quais sejam, seus 
antecedentes (a ocorrência do primeiro surto, momento em que o 
imaginário se desata dos outros dois registros, momento esse, por 
conseguinte, de desamarração subjetiva), sua instalação, sua evolução 
e sua estabilização.

O tratamento psicanalítico da psicose

Como a falta de um significante de base (NP) na estrutura subjetiva 
faz com que haja seu retorno a partir do real? Essa é a questão que 
norteará essa seção.

De início, cabe trazer o critério de cura que Lacan adota ao se 
referir à psicose: a estabilização do delírio. Se do lado do sujeito o delírio 
é uma tentativa de cura, do lado do psicanalista – que acompanha 
sua instalação e evolução – ele é um sinal digno de notação, pois é 
por meio de seu atravessamento que alguma forma de reconstrução 
subjetiva pode haver. Nessa posição, o psicanalista já se coloca, de 
início e antes de tudo, como o secretário de quem construirá, por 
meio do delírio, a metáfora delirante – e jamais como o empreendedor 
do tratamento. O psicanalista dirige então o tratamento da psicose no 
rastro do delírio e de seus detalhes. Todavia, quem trabalha é o sujeito.

A construção da metáfora delirante pelo sujeito, contando com os 
serviços secretariais do psicanalista, é ainda acompanhada, segundo 
Lacan ([1957-1958] 1998) de uma relativa pacificação do gozo do 
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Outro. Lacan dirá que essa metáfora construída virá em suplência ao 
Nome-do-Pai forcluído.

Lacan inventou novos termos para nos aproximar do que seria 
a vivência psicótica, principalmente no momento da crise aguda. 
Nesse momento, inevitavelmente é desfeito o elo do imaginário 
com os outros dois registros. As ‘bengalas imaginárias’ que o sujeito 
utilizava até então se quebram – normalmente quando ele é chamado 
a responder a alguma expectativa social calcada no Nome-do-Pai – e 
a referência imaginária, principalmente a relativa à imagem unificada 
do corpo próprio, fica à deriva. O efeito disso, segundo Lacan, é a 
‘vivência do corpo despedaçado ’. São experiências vividas que incluem 
“(...) sensações de transformação corporal, disjunção dos membros, 
dores múltiplas que vão até a cadaverização, como se pode notar nos 
estados catatônicos e no depoimento de Schreber” (QUINET, 1997, 
p. 112). Essa vivência é, portanto, efeito da dissolução do imaginário, 
efeito da perda de referência à identidade/unidade corporal. Assim 
sendo, sem suas vestimentas imaginárias, o sujeito é drasticamente 
lançado no universo da parcialidade pulsional – ele é tomado pelas 
manifestações do real, principalmente o auto-erotismo. Na vivência 
psicótica há então uma perda radical de tudo aquilo que o eu oferece 
ao sujeito como ‘garantia’ de coerência e estabilidade. E a falta da 
imagem corporal unificada [i(a)] – que funciona para um neurótico 
como um filtro do mundo – coloca o psicótico em relação direta 
com o real, com a parcialidade pulsional, com o gozo do Outro. Esta 
expressão também tem afinidades com os fenômenos elementares e, 
na vivência psicótica, é caracterizada como a invasão do sujeito pela 
mais absoluta estranheza, exterioridade e inquietação.

Ser objeto do gozo do Outro, gozo esse absolutizado pelo sujeito 
em situação de forclusão, é então o que caracteriza, segundo Lacan, o 
psicótico – e mesmo a situação transferencial por ele estabelecida. Seja 
na erotomania, seja na paranóia projetada sobre o psicanalista, há essa 
tendência a absolutização do Outro. Por decorrência da forclusão do 
Nome-do-Pai, o psicótico tende a nos colocar no lugar do Outro não 
barrado, não castrado. E se o psicanalista se identifica ou consente em 
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ocupar esse lugar, o tratamento caminha para a sua inclusão, absoluta, 

no delírio – o que inviabilizaria o prosseguimento da cura. Portanto, 

fazer barreira ao gozo do Outro é algo que exige do psicanalista que lida 

com a transferência psicótica uma atenção constante a essa tendência. 

E, devido a isso, a política do psicanalista para com o psicótico lhe 

exige, muitas vezes, além da não-compreensão, a demonstração de 

sua própria castração. Um exemplo dessa atitude: após retornar de um 

período pós-operatório de um mês, o psicanalista volta a se encontrar 

com o esquizofrênico que imediatamente lhe diz: “Como você está 

bem, que recuperação fantástica, nem parece que você se submeteu a 

uma cirurgia. Você é foda!...” Ao que o psicanalista responde: “Calma 

lá! Não é bem assim. Ainda sinto dores e certo mal-estar. E o próprio 

corte, veja só, ainda não cicatrizou completamente”. Notem que 

essa atitude do psicanalista almejava conter a projeção erotomaníaca 

lançada sobre ele, ou seja, barrar o gozo do Outro que tendia a incluí-

lo no delírio pela via da transferência. Certamente, essa tentativa de 

dar um basta ao gozo do Outro, vez por outra se mostrando como 

castrado, não nos garante o seu fim. Contudo, cumpre a função de 

manter algum elo transferencial fora desse gozo, com a intenção de 

desincentivar a inclusão do psicanalista como perseguidor futuro.

É preciso ter claro que Lacan localiza no imaginário não somente 

as formas de identidade corporal e subjetiva, mas, ainda, a origem 

da agressividade humana (LACAN, [1948] 1998; [1949] 1998). 

Se a formação do eu pressupõe a aquisição da imagem do corpo 

próprio (identificação ao igual) – fato esse teorizado por Freud 

como narcisismo –, aí também se realiza uma concorrência com essa 

mesma imagem (agressividade ao rival). Essa dialética do igual-rival 

é a base do eu da qual se servirá a megalomania e a paranóia e, com 

certeza, o que levou Freud a postular uma raiz de homossexualidade 

na paranóia. Nesses dois modos de delírio, ou seja, tanto na exaltação 

do eu quanto em sua perseguição, o eu é mantido no centro da cena. 

Sem ao menos isso, seria a inexistência do sujeito da fala, o autismo, 

o auto-erotismo. Uma vez mais, delírio é igual a recuperação!
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Recapitulando, então, a vivência do corpo despedaçado e a 

imposição do gozo do Outro por efeito do imaginário que se rompe, 

deixando assim o real e o simbólico também desatados, é uma grande 

lição que se tira do ensino de Lacan acerca da psicose. A outra, diz 

respeito a uma falha básica no registro do simbólico, qual seja, na 

função de metaforização do desejo da mãe, função essa por ele 

atribuída ao Nome-do-Pai. E o nome lacaniano para essa falha básica é 

forclusão (verwerfung), termo usado para nos dizer que ali não incide 

a lei simbólica que nos faz acreditar comuns.

Muitas vezes, o que se segue ao momento do surto psicótico 

– à vivência do corpo feito em pedaços e à imposição maciça do 

gozo do Outro – é uma tentativa do sujeito de explicar o que lhe 

aconteceu(ce). Interpretar a partir de si mesmo o que lhe aconteceu(ce) 

é já, de início, um trabalho de recuperação que pretende recompor/

reparar o imaginário (I) e suas ligações aos outros dois registros (S 

e R). Freudianamente falando, é na regressão ao narcisismo que 

o delírio decola, daí suas formas iniciais serem preferencialmente a 

megalomania (igual) e a paranóia (rival), formas essas ligadas à gênese 

do eu.

Outro conceito marcante no ensino de Lacan acerca da psicose 

– encontrado no texto freudiano – é forclusão (verwerfung) do Nome-

do-Pai. Esse conceito nos diz de uma falta/falha elementar devida 

a não inclusão do significante responsável pela operação/função 

de metaforização do desejo-da-mãe. A esse significante, foi ainda 

atribuída – além do papel de barrar o desejo-da-mãe – a função de 

conter a significação, de impedi-la de correr infinitamente por sob a 

cadeia significante. Daí seus dois nomes no ensino de Lacan: Nome-

do-Pai ou metáfora paterna e ponto-de-basta ou ponto-de-capiton 

(capitonné). São nomes que nos dizem de uma operação básica que 

abre para o sujeito a perspectiva simbólica e, aí, seu funcionamento a 

partir da metaforização do desejo-da-mãe. Em termos topológicos, a 

forclusão do Nome-do-Pai pode ser ilustrada no nó borromeano, por 

um furo no registro do simbólico.
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E o que não foi incluído no simbólico, prossegue Lacan em sua 
abordagem da psicose, retorna a partir do real. Portanto, diferentemente 
do recalcado – cujo efeito implica necessariamente seu retorno em 
forma de sintoma, com um quê de metáfora/simbolismo –, a forclusão 
não envolve simbolismo algum. Daí a impossibilidade estrutural do 
alienista compreender, entender, interpretar ou dar sentido à vivência e 
produção psicótica, porque isso exigiria do sujeito uma operação básica 
em que não há o Nome-do-Pai. Seria ilusório acreditar que bastaria 
inserir um implante, programa ou prótese simbólica no psicótico, 
ensiná-lo a metaforizar a vida. Além de ter um cunho compensatório, tal 
posicionamento clínico desconsideraria a tentativa própria de criação, 
principalmente pela via do delírio, de uma metáfora singular, fora do 
comum, delirante.

Lacan soube ler o que já se encontrava rascunhado no texto 
freudiano nos seguintes termos: o que é rejeitado (verwerfung) dentro 
retorna a partir de fora, ao modo de alucinação e de delírio. E essas 
duas manifestações psicóticas não se subordinam de modo algum às 
leis do simbolismo, ao gozo do sentido. Entretanto, dizer que elas 
estão fora do sentido, não implica em menor valor de importância no 
tratamento, pelo contrário. É a partir delas que o tratamento pode se 
tornar possível, desde que o alienista renuncie à posição de intérprete/
tradutor para adotar a de secretário.

Um efeito muito freqüente da forclusão do Nome-do-Pai é o 
empuxo à mulher. Ser empurrado para o feminino – como incidiu 
com Schreber, com o fenômeno por ele mesmo nomeado de 
‘emasculação’ – ocorre, segundo Lacan, devido à inexistência, na 
estrutura, do significante Nome-do-Pai. E isso aconteceu porque é esse 
significante/função que também sustenta os semblantes discursivos 
da masculinidade e de suas formas de virilidade. Se o masculino é 
efeito de discurso (LACAN, [1969-1970] 1992), portanto, ficcional, 
o psicótico – que não faz laço social discursivo, ou seja, não funciona 
nos moldes da significação fálica que nos assegura uma identidade 
comum – aí não entra, ficando sua sexualidade submetida às formas 
características do gozo feminino. Ele é empurrado à mulher por lhe 
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faltar o Nome-do-Pai que, como vimos, é o significante que, por um 
lado, abre, por meio da metaforização, a perspectiva do desejo sexual 
e, por outro, dá sustentação à diferença de gênero. Sem o Nome-
do-Pai, portanto, o psicótico fica posicionado fora do sexo, fora do 
discurso, fora do que faz liame social e, ainda, fora do valor que os 
significantes fálicos têm na cultura. Há em Lacan, sem dúvida alguma, 
uma aproximação – mas, jamais redução – do gozo do Outro (que 
caracteriza a psicose) ao gozo feminino. Daí ele ter dito em Televisão 
(LACAN, [1973] 2003) que as mulheres são loucas. A diferença entre 
elas e os psicóticos é que elas teriam, para com a significação fálica, 
uma permeabilidade possível. Mas, o denominador comum a esses 
dois elementos (a mulher e o psicótico) é a existência de um gozo 
para-além do falo. Gozo do Outro, na psicose, e gozo suplementar 
ao fálico, no feminino (LACAN, [1972-1973] 1982). Na ausência da 
lei simbólica exercida pelo Nome-do-Pai – exercício esse que nos foi 
demonstrado por Freud por meio da brincadeira de seu netinho com 
o carretel que, gradativamente, vai simbolizando as ausências da mãe 
por fonemas –, o psicótico se vê, então, empurrado ao feminino.

A entrada da lei simbólica, por mais que implique em ganho de 
recursos lógicos para a criança, implica, contudo, em uma perda de 
gozo, de usufruto da Coisa. E é por isso que o alienista deve conter 
sua inclinação a querer explicar o que se passa com o psicótico. 
Uma vez mais: não compreender; não interpretar...! E o argumento 
é a inexistência da metáfora como operação simbólica elementar do 
sujeito. Lacan dirá: ‘uma vez forcluído, forcluído para sempre’ (LACAN, 
[1955-1956] 1988), nos indicando desse modo que o tratamento da 
psicose não deveria se enveredar pela via da compensação social.

Por conseguinte, a construção/escrita da metáfora de suplência, 
que parta de algum fio delirante, é a direção do tratamento da psicose, 
conforme defendida por Lacan. Como vimos, a metáfora paterna, e o 
registro simbólico por ela fundado/coordenado, abre a perspectiva de 
que podemos nos entender, e mesmo nos comunicar. Ela nos traz a 
crença de que somos comuns, mesmo que ao preço de nos distanciar 
da Coisa. Em contrapartida, a construção da metáfora delirante parte 



Que País é Este ?162

e se desenvolve sustentada no não-sentido e no fora-do-comum. Ela é 
incomum, e é como tal que tem o seu lugar, a sua importância e a sua 
pertinência no tratamento.

A ‘mulher de Deus’, ponto terminal do delírio schreberiano, não 
é uma metáfora padrão, comum, coordenada pela norma fálica, 
pelo contrário. Sua metáfora delirante foi, antes de tudo, localizada/
construída fora do laço/pacto social (que atribui valor fálico a certas 
formas significantes e convida, aos sujeitos, a elas se identificarem por 
similaridade). A ‘mulher de Deus’ é o resultado de um processo que se 
iniciou com um devaneio estranho (deve ser prazeroso copular como 
uma mulher copula) seguido da vivência do corpo despedaçado e de 
um delírio hipocondríaco daí derivado, passou pela erotomania de 
Flechsig e de Deus, avançou pelas construções persecutórias dirigidas 
aos dois e, finalmente, se caracterizou como delírio místico. Essa 
construção/evolução do delírio é singularíssima e somente possível se 
seguirmos o fio metonímico que prevalece nas construções delirantes, 
se não tentarmos contê-lo ou incentivá-lo. Seguir esse fio é pressupor 
que a metáfora delirante é um trabalho de responsabilidade do 
sujeito, cabendo-nos, quando muito, secretariá-lo. Qualquer tentativa 
de imposição da norma fálica – leia-se, de implante da metáfora 
paterna inexistente – desincentivará as produções delirantes, ou seja, 
a tentativa própria de recuperação.

Sobre este aspecto, o manejo da transferência no tratamento 
de psicóticos é um tópico essencial. Escutar atentamente, quase 
literalmente, sem a presunção de querer compreender/entender 
é um lema que pode nos orientar, mesmo que isso nos custe uma 
desorientação em relação ao falo e aos valores sociais nele embutidos. 
Escutar, sem tanto se preocupar em entender/interpretar, deixando 
sempre um mal-entendido no ar, é, portanto, um meio de secretariar, 
sem incentivo e/ou desincentivo, a construção do delírio feita pelo 
sujeito. Esmiuçar, pedir mais detalhes do delírio é, aqui, uma conduta 
que vai nessa direção e que, justo por nele (delírio) estar centrada, 
sustenta a continuidade da fala do sujeito. Como vimos, tentar 
compreender demais o psicótico somente favoreceria a inclusão 
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do alienista, inicialmente, no lugar da erotomania/megalomania e, 
posteriormente, do perseguidor – o que inviabilizaria o prosseguimento 
de qualquer tratamento. Uma variação dessa atitude de não entendê-
lo/compreendê-lo é jamais tentar completar as frases interrompidas10 
pronunciadas pelo sujeito. Não completá-las e nem tampouco tentar 
adivinhar as suas sequências, acrescentando a isso algum pedido 
de esclarecimento é, por conseguinte, sustentar o princípio do mal-
entendido fundamental como estratégia de tratamento.

Outro cuidado no tratamento de psicóticos é jamais interpretar 
o sintoma, pois ele não é uma questão de/para o sujeito. Pelo 
contrário, o sintoma na psicose tem mais a característica de ser uma 
resposta do real a uma questão impossível de ser formulada – e 
essa é uma leitura cabível do conceito de forclusão. O sintoma na 
psicose é, diferentemente do que acontece na neurose, desprovido 
de simbolismo e, por isso mesmo, fora-do-sentido. Uma vez mais a 
posição/função do alienista como secretário do alienado se destaca 
como indispensável ao tratamento psicanalítico da psicose, desde 
que, para tal, ele se disponha a suportar a abordagem e a construção/
evolução do delírio, principalmente fora da interpretação pelo sentido 
e, mais ainda, contando com uma escuta marcada por um relativo 
desprendimento da metáfora paterna.

A demanda psicótica

Não é raro haver uma demanda de tratamento, inclusive 
psicanalítico, feita pelo psicótico – além das usuais demandas feitas 
por agentes sociais: familiares, vizinhos, polícia, justiça etc. Algumas 
vezes, a sociedade o leva para tratamento, outras, ele não espera 
por isso e se antecipa como sujeito. Neste último caso, a demanda 
feita pelo próprio sujeito é de que o alienista faça barreira ao gozo 
do Outro. Mas como fazê-lo? Não nos cabe aqui apresentar modos 
técnicos de fazer barreira ao gozo do Outro, mas unicamente destacar, 
literalmente, a sua importância na condução do tratamento. Sabemos 

10 O mesmo princípio é válido para as ecolalias, os neologismos e as holófrases, enquanto 
produções freqüentes nas psicoses.
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que, para alguns psicóticos, foi determinante terem sido retirados do 
meio social, ou seja, internados, para pausar o gozo do Outro. Mas 
também sabemos que, para outros, isso somente intensificou tal gozo. 
Portanto, não é o caso de fazer a defesa de qualquer modo de contenção 
do gozo do Outro, seja física, química, elétrica, social ou psicológica. 
Certamente, o princípio da não compreensão ou do mal-entendido 
fundamental é a orientação lacaniana que, como vimos, aponta para 
a perspectiva de construção da metáfora delirante e, por conseguinte, 
para uma relativa pacificação do gozo do Outro. Schreber consegue 
uma relativa paz de sua ‘loucura’, inclusive diminuindo a freqüência 
das internações, após ter a si mesmo instituído como A Mulher-de-
Deus, A mulher que não existe, A mulher não-castrada – e após ter 
escrito e publicado os detalhes de seu processo de emasculação.

O simples fato de o alienista se dispor a testemunhar e a caucionar 
as produções e invenções delirantes, sem aí querer impor qualquer 
ideal estético ou moral, já seria uma conduta digna e pertinente ao 
secretário do alienado. Secretariá-lo é, contudo, uma função que, na 
psicose, exige um complemento: sem querer educá-lo, politizá-lo ou 
mesmo analisá-lo pelo sentido, ou seja, por meio do Nome-do-Pai. 
Secretariar, ou seja, suportar a construção delirante do sujeito é uma 
posição antitética à do intérprete ou interpretador. Se o delírio é uma 
interpretação, cabe ao alienista conter sua própria ânsia de interpretar 
pelo sentido e deixar essa tarefa exclusivamente a cargo do sujeito 
delirante. No tratamento psicanalítico, este último deve ser o único 
intérprete de sua ‘própria’ ‘loucura’, cabendo ao psicanalista, antes de 
tudo, a posição de secretário.

No “Seminário III” de Lacan há uma indicação que 
poderíamos designar de posição de princípio. Ele propõe 
que os alienistas sejam os secretários do alienado, ou 
seja, que tomemos ao pé da letra o que este nos conta, 
o que não implica uma confissão de impotência. Trata-
se de saber escutar aquilo que os psicóticos manifestam 
de sua relação com o significante. Trata-se de secretariar, 
constituindo-se o analista como testemunha da relação 
do sujeito com o Outro. Entretanto, entre a posição 
de testemunha e a posição de perseguidor, entre o ser 
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secretário e ser o objeto de sua erotomania, não há 
efetivamente uma distância muito grande. Podemos 
dizer que há uma tensão entre essas duas posições. Pois, 
ocupar o lugar do Outro absoluto é uma conseqüência 
lógica da análise, é assim que se manifesta a sua 
transferência. Daí a dificuldade do analista em não 
aceitar essa posição e ao mesmo tempo manter o laço 
analítico (QUINET, 1997, pp. 131-132).

Portanto, localizar o analista, transferencial e estruturalmente, ora 
na posição de objeto da erotomania mortífera (perseguidor) e ora 
na posição de secretário (testemunha), é uma decorrência lógica do 
próprio tratamento psicanalítico da psicose. Certamente, as chances 
de esvaziamento do gozo do Outro são mais favoráveis quando 
a posição de secretário prevalece sobre a de objeto erotomaníaco-
persecutório. Mas nem sempre isso ocorre, por mais que o psicanalista 
faça obstáculo a toda e qualquer inclinação a lhe atribuir um gozo 
absoluto. A certeza do sujeito (psicótico) acerca do gozo do Outro 
e de seu saber absoluto – principalmente quando contrastada à 
suposição de saber e ao deserto de gozo que caracterizam a lógica 
fálica (neurótica) – fazem no tratamento toda a diferença. E é com essa 
equivalência entre o gozo e o saber do Outro que o psicanalista terá 
de lidar na clínica da psicose, principalmente com vistas à construção 
da metáfora delirante no lugar em que não se inscreveu a metáfora 
paterna, ou seja, no simbólico, único registro que permite cingir o 
real, circunscrevendo então a falta no Outro [S(A/)]. 
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Identificação e Laço Social: o 
individual e o coletivo1

Maria das Graças Leite Villela Dias2

Freud, ao elaborar a teoria psicanalítica, partindo das 
questões levantadas na clínica e na vida privada e utilizando-
se do conhecimento da época, tinha em mente elucidar o 
processo de constituição e desenvolvimento do psiquismo 
individual, sob a égide do inconsciente, sua grande descoberta. 
Embora não tivesse pretensões de construir uma teoria do 
social, o interesse pelo coletivo e sua constante preocupação 
com as origens se manifestam ao longo de sua obra, e parte 
significativa dela se destina a pensar as conseqüências da 
descoberta do inconsciente na vida em sociedade.

Sabe-se, não só pela psicologia social e disciplinas afins, 
mas também pela teoria psicanalítica, que os fenômenos 
de constituição do sujeito e de instituição do laço social (do 
grupo, da sociedade, da cultura) ocorrem simultaneamente. 
De acordo com Freud, o individual e o coletivo obedecem às 
mesmas leis e são produzidos por mecanismos idênticos. Em 
Psicologia das massas e análise do eu ([1921] 1980), referência 
prínceps para a investigação da articulação entre o individual e 

1 O presente texto foi originalmente apresentado no IV Seminário Saúde e Educa-
ção: Psicologia, Escola e Universidade, realizado na Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ), no dia 12 de abril de 2010.
2 Professora da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ); vinculada ao Nú-
cleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise (NUPEP/UFSJ).
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o coletivo, Freud afirma: “(...) desde o começo, a psicologia individual 
(...) é, ao mesmo tempo, também psicologia social” (p. 91). Lacan 
([1945] 1998) resume a produção de Freud relativa ao coletivo, contida 
nesse texto, da seguinte forma: “(...) o coletivo nada mais é do que o 
sujeito do individual” (p. 213). É possível conceber uma continuidade 
entre o individual e o coletivo na medida em que o Outro está sempre 
presente na vida mental do sujeito, constituindo-o e inserindo-o 
no campo do simbólico e do desejo. Na teoria lacaniana, o Outro, 
termo que media a dialética sujeito-outro, não é o semelhante, o 
parceiro imaginário. O Outro é um lugar que se sobrepõe à ordem da 
linguagem e é anterior à existência do sujeito e à toda diferenciação 
primária do mesmo.

De acordo com Freud ([1921] 1980), a identificação é “(...) a mais 
remota expressão de um laço emocional com outra pessoa” (p. 133). 
A identificação depende do Outro mesmo quando esse Outro, em sua 
suposta unidade, ainda não é reconhecido e sim imposto. Segundo 
Lacan, é exatamente a imposição do Outro que estabelece o campo 
da realidade, do sujeito, do objeto e do social. Dessa forma, o laço 
emocional ao qual Freud se refere pode ser pensado como o embrião 
do laço social.

Na história individual, o suporte lógico, protótipo da identificação 
que se processa na origem – na vivência das primeiras experiências de 
satisfação – situa-se na fase oral primitiva, sob a forma de incorporação 
do seio. Essa identificação é uma construção mítica, útil na proporção 
em que permite pensar a constituição do sujeito e na medida em 
que funciona como matriz das futuras identificações, observáveis em 
seus efeitos na reedição da identificação originária no narcisismo, no 
complexo de Édipo e no grupo social.

A estruturação subjetiva se dá, primordialmente, com a passagem 
do registro da necessidade para o registro do desejo, mediada 
pela demanda. O recém-nascido, em estado de total desamparo e 
dependência, necessita do Outro para sua sobrevivência material 
e simbólica. É pela mediação de uma demanda significada e 
imposta pelo Outro – que, nessa situação, é encarnado pela mãe, 
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objeto primordial –, bem como por seu fundamento lógico, a falta, 
que o recém-nascido irá confrontar-se com a ordem da perda. A 
identificação se dá a partir da perda do objeto primordial, que 
será, então, introjetado, erigido e restabelecido no sujeito. Nesse 
momento originário da identificação, o que ocorre é a introjeção 
do significante, inscrito pelo Outro sob a forma de traço unário, 
marca do simbólico. Para Lacan, a identificação ao significante é o 
ato inaugural do sujeito. Do encontro do ser vivente com o Outro 
emerge o sujeito barrado pelo significante, alienado ao discurso e ao 
desejo do Outro e dividido entre o desejo e o ideal.

Portanto, a identificação que se processa na vivência das primeiras 
experiências de satisfação é marcada pela introjeção do significante 
instalado no campo do Outro. O significante faz sua inscrição via o 
nome próprio e pela designação do lugar familiar e social determinado 
para a criança, antes mesmo de seu nascimento. Além disso, a 
identificação que se processa nesse momento estrutural é também 
marcada pelo desejo, que surge no registro de uma relação simbólica 
com o Outro e pelo desejo do Outro, portanto, subjugado aos 
imperativos do mesmo. E, mais ainda, por essa identificação originária 
inscreve-se o ideal, sustentado pelo desejo inconsciente da mãe. É sob 
a forma de ideal do Outro, encarnado na função materna, que se 
pode dizer que o pai está presente desde a origem, em sua forma 
impessoal, metaforicamente designado na expressão simbólica do 
desejo da mãe, antes mesmo de ser conhecido pelo sujeito. A mãe, 
Outro primordial, situa o pai como emergência do significante a partir 
de seu inconsciente, preparando o caminho para a identificação ao 
pai, que se dá no nível simbólico.

Ao longo do desenvolvimento libidinal, as pulsões auto-eróticas 
que, no decorrer da fase oral primitiva, coexistiam de modo anárquico 
e sem objeto específico, reúnem-se numa unidade, numa primeira 
ortopedia, e dirigem-se para um objeto: o eu. De acordo com Freud, o 
eu não existe desde o início. A constituição do eu se dá no narcisismo 
primário, pela assunção da imagem unificada do corpo próprio e 
pelo investimento libidinal no corpo. Conforme Lacan, a assunção 
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da imagem produz uma importante transformação no sujeito: a 
constituição do eu, que surge cindido entre eu real e eu ideal. O 
eu ideal é o outro especular do eu real; é uma projeção imaginária. 
Ao identificar-se ao eu ideal, a criança identifica-se a um duplo de si 
mesma, a uma imagem que não é ela própria, mas que lhe permite 
reconhecer-se, antecipando sua própria maturação.

Nessa situação, a criança identifica-se com um lugar para o qual 
se orientam plenamente seus investimentos: a imagem unificada 
do corpo próprio. Tal imagem é fornecida à criança pela lógica do 
espelho, mas, para que ela possa apropriar-se dela, é preciso um sinal 
de assentimento do Outro, presentificado pelo nome próprio, que 
autentifica a imagem. O sinal de assentimento acompanha o olhar da 
mãe. Por um lado, a mãe olha para a criança e a nomeia. Por outro lado, 
a mãe olha para outro lugar, distante da imagem especular. O desvio 
do olhar da mãe para outro ponto, assim como sua ausência perante 
a criança, aponta para o pai: é para ele que está originalmente voltado 
o desejo da mãe. O pai aparece como o outro, o rival, introduzindo a 
criança no enigma do falo. 

Para Lacan, a razão do desejo da mãe é o falo. Se o desejo da 
criança é uma projeção do desejo do Outro, ao qual está radicalmente 
assujeitada, ela se identifica ao falo para corresponder ao desejo 
materno, ou seja, a criança é colocada no lugar do objeto desejado 
pela mãe e que é suposto lhe faltar. O falo é, portanto, significante 
do desejo e significante da falta. Nesse momento, é na mãe que será 
localizada a questão do falo e é onde a criança deve descobrí-la. O 
pai é, estruturalmente, o termo lógico introduzido na relação mãe-
criança, porque o falo é o elemento significante que lhe é atribuído, 
marcando sua função simbólica.

O afastamento do narcisismo primário se dá pela formação da 
instância ideal do eu, que requer um deslocamento do investimento 
narcísico para o investimento objetal. Além disso, requer também 
a idealização do objeto e o concomitante investimento libidinal 
nos ideais, formados a partir dos objetos amados (engrandecidos 
e exaltados) na primeira infância e transpostos na vida adulta, pela 
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exigência da lei, para os membros da sociedade, em busca da felicidade 

no amor, mesmo que inibido em sua finalidade sexual, como é o caso 

do enlaçamento social. Enfim, o ideal do eu é a instância responsável 

pela passagem do eu especular para o eu social e pela introdução da 

criança na vivência do complexo de Édipo.
De acordo com Lacan, no primeiro tempo do Édipo, a criança 

é introduzida pela mãe na significação fálica. O pai aparece de 
forma velada, como emergência do significante, por meio do desejo 
inconsciente da mãe. No segundo tempo do Édipo, o pai aparece 
como interditor, terrível e onipotente, menos velado, mas ainda não 
revelado. Surge através do discurso da mãe, como o outro, como um 
objeto fálico – em sua conotação imaginária –, igual e rival junto ao 
desejo da mãe. 

É no terceiro tempo do Édipo que o pai simbólico se consolida. O 
pai ascende do lugar de pai imaginário para o lugar de pai simbólico 
ao ser investido como aquele que supostamente tem o falo; e, por isso, 
nessa situação, o pai é, conforme Lacan, mais preferido que a mãe. Para 
que o pai opere no registro simbólico, é preciso que ele ocupe o lugar 
de significante, previamente inscrito (via identificação primária), e que 
esse significante seja, explicitamente e sem ambiguidade, referido a 
um terceiro termo, marcado em sua diferença sexual com relação à 
mãe, pela incidência da castração.

Em síntese, a criança passa de uma posição em que está identificada 
com o falo da mãe para uma posição em que se identifica, ainda de 
forma imaginária, com o pai suposto ser o falo, rival junto ao desejo 
da mãe e, finalmente, para a posição de identificação com aquele 
suposto tê-lo.

A passagem do ser ao ter decorre de uma operação simbólica – 
a castração – que diz respeito a um objeto imaginário: o falo. Por 
essa operação, o falo é elevado à condição de falo simbólico. Com 
a incidência da castração simbólica, a criança constata que o falo se 
pode ter e perder, mas não se pode ser. A castração simbólica instala a 
lei paterna, a lei da proibição do incesto, que provém de uma ordem 
exterior ao sujeito, ou seja, do Outro.
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No decorrer da situação edipiana, a criança renuncia a ser o 
objeto do desejo da mãe, renunciando assim ao ideal de completude 
e perfeição da fase primitiva da infância (renúncia à identificação ao 
eu ideal), e se identifica com o pai, sob a forma de ideal do eu, numa 
tentativa de recuperar o eu ideal e restabelecer a auto-satisfação do 
narcisismo originário. No final da situação edipiana, a identificação 
ao pai idealizado, o pai do amor, resulta na constituição da instância 
psíquica ideal do eu. Além disso, no final da situação edipiana, ocorre 
também uma identificação com o pai severo e cruel, representante 
da lei da proibição do incesto, que culmina na formação do supereu.

O pai que proíbe o incesto, que proíbe a satisfação sexual com 
a mãe, primeiro objeto de amor, é também o pai do amor, doador e 
permissivo, que possibilita a satisfação sexual com outras mulheres. 
A lei paterna, se, por um lado, castra e limita a criança, em seus dois 
desejos primordiais – incesto e parricídio –, por outro lado, possibilita 
o acesso a outros objetos, substitutos do objeto perdido. 

Os traços que provêm do pai do amor permitem, via identificação, 
a assunção dos traços da masculinidade e da feminilidade. A assunção 
do sexo, associada à proibição do incesto, permite o enlaçamento 
amoroso com o outro, fora do meio parental. Aqui, vale ressaltar que 
é pela exigência da lei da proibição do incesto que o ideal do eu se 
desliga das figuras parentais, voltando-se para objetos substitutos, no 
seio da sociedade, dando origem às relações amorosas fora do âmbito 
parental.

As insígnias do pai do amor permitem, também, o enlaçamento 
social com o outro, que é objeto das pulsões inibidas em sua finalidade, 
por meio da amizade, do afeto e da solidariedade, possíveis a partir da 
identificação ao ideal do eu, que no grupo social se expressa na figura 
do líder. É o pai do amor que estrutura o grupo.

No final da situação edipiana, a criança, atingida pela interdição, 
renuncia aos intensos investimentos objetais que depositou em seus 
pais, substituindo-os por identificações com os mesmos em seus 
aspectos de proibição e de ideal, que comporão, respectivamente, o 
núcleo do supereu e do ideal do eu. Trata-se de um duplo processo, 
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estruturante, pois “(...) inscreve-se no psiquismo em duas instâncias 
permanentes: aquela que recalca chama-se supereu, e a que sublima, o 
ideal do eu” (LACAN, [1938] 1981, p. 51). Se, por um lado, o supereu 
representa a instância psíquica que limita o relacionamento entre os 
homens, por outro, o ideal do eu representa a instância psíquica que 
possibilita o enlaçamento social.

Concluindo, na história individual, a idealização é o meio 
necessariamente utilizado para proceder ao exame das condições 
inconscientes da produção do laço social. Inicialmente, na vivência 
das primeiras experiências de satisfação, de forma embrionária e 
apagada, calcada no real e sustentada pelo registro simbólico, através 
do ideal do Outro. Em seguida, no narcisismo, de forma ainda velada, 
sustentada pelo registro imaginário, através do eu ideal. E, finalmente, 
de forma plena, através do ideal do eu, instância simbólica que se 
consolida na situação edipiana, e que será a base para a criação da 
comunidade social.

A leitura que fizemos do texto freudiano nos permite concluir que, 
enquanto as identificações e os investimentos objetais estão centrados 
nos pais, até o final da situação edipiana, as tendências agressivas e 
eróticas se acham fundidas. No entanto, no final do Édipo, quando a 
lei da proibição do incesto se impõe, ocorre uma “desfusão pulsional” 
que produz uma modificação estrutural no aparelho psíquico: a 
formação do supereu, que assume a agressividade (as influências dos 
pais que contêm as ameaças de castigo) e a formação do ideal do eu, 
que encampa a libido (as influências dos pais, no que concerne às 
provas de amor).

Após a formação do supereu, que marca o declínio do complexo 
de Édipo, essas pulsões voltam a se fundir, a se mesclar, uma vez que 
o supereu passa então a ser o veículo do ideal do eu. Em A dissecção 
da personalidade psíquica ([1933/1932]a 1980), Freud afirma que 
“(...) o supereu é para nós o representante de todas as restrições 
morais, o advogado de um esforço tendente à perfeição” (p. 86), ou 
seja, a realização do ideal do eu está sujeita às restrições do supereu, 
passando pelo crivo de sua censura.
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Segundo Lacan ([1948] 1998), “(...) a identificação edipiana 
é aquela através da qual o sujeito transcende a agressividade 
constitutiva da primeira individuação subjetiva (...) [e] realiza-se toda 
uma assunção afetiva do próximo” (p.120). Os efeitos identificatórios 
e sublimadores, decorrentes da crise edipiana, estão na origem da 
subordinação cultural do homem. A primeira forma de organização 
social ocorreu com uma renúncia à pulsão, imposta pela proibição do 
incesto e do parricídio, e com a idealização do pai, instituindo dessa 
forma os laços amorosos e sexuais fora do grupo parental, originando 
novas famílias e os laços de amizade e solidariedade, necessários ao 
grupo social. O pai idealizado é o fundamento do enlaçamento com o 
outro, por intermédio do Outro.

Embora a necessidade de compreensão do coletivo se manifeste 
desde o início de sua obra, é em Totem e tabu ([1913/1912-1913] 
1980) que Freud apresenta, pela primeira vez, de forma consistente, 
os elementos principais e necessários para a compreensão do coletivo: 
a hipótese da horda primeva e da morte do pai primevo, que culmina 
na proibição do incesto, lei primordial, colocada na origem da 
estruturação individual e na origem da organização social e cultural. 
De acordo com Freud, Totem e tabu seria sua primeira tentativa de 
“(...) aplicar o ponto de vista e as descobertas da psicanálise a alguns 
problemas não solucionados da psicologia social” (p. 17).

A hipótese da horda primeva, suporte lógico da identificação ao 
ideal, merece ser reproduzida na íntegra, uma vez que descreve com 
clareza a constituição do coletivo a partir da proibição do incesto, da 
idealização do pai e da identificação entre os membros da comunidade:

Um pai violento e ciumento que guarda todas as 
fêmeas para si próprio e expulsa os filhos à medida 
que crescem. (...) Certo dia, os irmãos que tinham sido 
expulsos retornaram juntos, mataram e devoraram o 
pai, colocando assim um fim à horda patriarcal. Unidos, 
tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem-sucedidos 
no que lhes teria sido impossível fazer individualmente. 
(...) O violento pai primevo fora sem dúvida o temido 
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e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos; e, 
pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com 
ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força. 
(...) Odiavam o pai, que representava um obstáculo tão 
formidável ao seu anseio de poder e aos desejos sexuais; 
mas amavam-no e admiravam-no também. Após terem-
se livrado dele, satisfeito o ódio e postos em prática os 
desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo 
esse tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se 
sentir e assim o fez sob a forma de remorso. (...) O pai 
morto tornou-se mais forte do que o fora em vida (...). 
O que até então fora interdito por sua existência real foi 
doravante proibido pelos próprios filhos (...). Embora 
os irmãos se tivessem reunido para derrotar o pai, todos 
eram rivais uns dos outros em relação às mulheres. 
Cada um quereria, como o pai, todas as mulheres 
para si. A nova organização terminaria numa luta de 
todos contra todos (...). Assim, os irmãos não tiveram 
outra alternativa, se queriam viver juntos, (...) do que 
instituir a lei contra o incesto, pela qual todos, de igual 
modo, renunciavam às mulheres que desejavam e que 
tinham sido o motivo principal para se livrarem do pai. 
Dessa maneira, salvaram a organização que os tornara 
fortes (...). Garantindo assim a vida uns dos outros, os 
irmãos estavam declarando que nenhum deles devia ser 
tratado por outro como o pai fora tratado por todos em 
conjunto (pp. 169-174).

A ambivalência fica clara no ódio que os irmãos nutriam em 
relação ao pai, obstáculo ao anseio de poder e aos desejos sexuais, 
e também no amor e admiração que sentiam por ele, expressos pelo 
remorso sentido por todo o grupo. Os irmãos mataram o pai e, para 
superar a rivalidade que se instaurou entre eles e garantir suas vidas, 
proibiram sua morte e renunciaram ao desejo incestuoso. O pai é, 
então, reconhecido, amado e idealizado. Mas é preciso ressaltar que 
a idealização do pai se dá após ter sido morto. Enfim, cada um dos 
irmãos renunciou a seu ideal de adquirir a posição do pai para si e de 
possuir a mãe (renúncia ao eu ideal). 
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A renúncia à identificação ao eu ideal é seguida pela identificação 
ao ideal do eu, que remete ao pai, na sua vertente do amor. Assim 
como o eu pode tornar-se objeto de amor, apropriando-se das 
características dos objetos amados, pelo ideal do eu, a cultura pode 
apropriar-se do amor e redirecioná-lo para os laços amorosos e sociais, 
assim como para os ideais culturais. Dessa forma, o “ideal do eu 
cultural” proporciona uma satisfação narcísica, nos moldes daquela 
proporcionada pelo “ideal do eu individual”.

A infra-estrutura lógica do mito freudiano é o pai real, o pai 
tirano da horda primeva; aquele que desfruta de todas as mulheres; 
aquele que reserva para si um gozo sexual e, por isso, permanece sem 
vínculos; aquele que goza e impede o gozo aos filhos; aquele que não é 
castrado, ou seja, é anterior à lei que enuncia a proibição e a castração. 
O gozo sem limites do pai tirano reflete sua onipotência e seu poder 
absoluto. O pai real, não-castrado e gozador, situa o gozo fora da lei, 
portanto, fora do significante, do discurso, da ordem simbólica. As 
noções de pai real e de gozo absoluto são construtos que visam uma 
aproximação do real, do impossível, do inefável, onde se localizam 
como exceção. Daí, o caráter mítico dessas noções.

O mito de Totem e tabu além de ser uma referência básica à 
essência conceitual da noção de função paterna, enuncia uma tese 
clara sobre a origem da sociedade e de suas instituições fundamentais. 
Com a hipótese do assassinato primordial, Freud procura explicar a 
instauração da cultura por meio da proibição do incesto e seus efeitos 
inconscientes, e o laço social como determinado pela identificação 
recíproca dos irmãos, a partir da idealização do pai. 

 O tempo do mito da horda primeva é um tempo anterior ao 
tempo do mito de Édipo; é um tempo em que o gozo é absoluto 
porque não se distingue da lei. A partir da concepção do pai primevo 
como exceção, torna-se possível pensar o assassinato do mesmo, 
que, por sua vez, inaugura um tempo histórico, o tempo do mito de 
Édipo, a partir do qual gozo e lei tornam-se distintos. O mito da horda 
primeva promove a transformação do pai real em pai simbólico, que 
encarna a lei da proibição do incesto. É preciso a intervenção do pai 
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simbólico, do “Nome-do-Pai”, para que o gozo desmedido se ordene. 
De acordo com Lacan ([1959-1960] 1991), “(...) o assassinato do pai 
não abre a via para o gozo que sua presença era suposta interditar, 
mas ele reforça sua interdição. (...) O obstáculo sendo exterminado 
sob a forma do assassinato, nem por isso o gozo deixa de permanecer 
interditado, e ainda mais, essa interdição é reforçada” (p. 216). 

Com a instituição da lei da proibição do incesto todos os homens 
ficam castrados. Mediante a proibição do incesto e a conseqüente 
renúncia ao gozo sem limites todos passam a ter direito ao exercício 
da sexualidade, de acordo com a regra comum. Se, por um lado, o 
gozo do Outro é sem medida, por outro, o gozo fálico é limitado, pois 
já é uma regulação do gozo absoluto.

Em Psicologia das massas e análise do eu ([1921] 1980), Freud 
afirma que “(...) o grupo nos aparece como uma revivescência da 
horda primeva” (p. 156). Nesse texto, deposita a essência do grupo 
no vínculo libidinal inibido em sua finalidade, responsável pelos laços 
permanentes e duradouros entre as pessoas. Para esclarecer a natureza 
dos laços que unem os membros do grupo, recorre à noção de 
identificação. Segundo ele, o laço existente entre os membros de um 
grupo é da natureza de uma identificação, baseada numa importante 
qualidade emocional comum, que reside na natureza do laço com o 
líder. A partir desses elementos, enuncia a fórmula para a constituição 
libidinal dos grupos, que retomamos aqui: “Um grupo primário (...) é 
um certo número de indivíduos que colocaram um só e mesmo objeto no 
lugar de seu ideal do eu e, conseqüentemente, se identificaram uns com os 
outros em seu eu” (p. 147 – grifos do autor). Todos almejam o amor do 
líder e, só assim, podem vencer a hostilidade mútua. Essa é a situação 
descrita no mito do pai primevo, ou seja, os membros do grupo se 
identificam uns com os outros a partir do elemento recalcado, comum 
a todos.

Em O mal-estar na cultura ([1930/1929] 1980), Freud prossegue 
sua análise do coletivo, esboçada sobretudo em Totem e tabu e Psicologia 
das massas e análise do eu, no sentido de comprovar que existe uma 
conformidade quase completa entre o individual e o coletivo, e que o 
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desenvolvimento da cultura constitui um processo comparável ao do 
desenvolvimento do indivíduo. Para caracterizar tais processos, Freud 
emprega a fórmula da luta entre Eros e pulsão de morte e, no que 
se refere à cultura, afirma que o seu programa é ampliar a unidade 
cultural e restringir a satisfação das pulsões. 

Ao se referir aos fundamentos da vida comunitária, atribui a Eros e 
Ananke (amor e necessidade) a paternidade da cultura. Eros, o poder 
do amor, que se esforça na busca de objetos, no sentido de preservar 
a espécie, e Ananke, que visa à preservação do indivíduo. Segundo 
Freud ([1930/1929] 1980):

O amor que fundou a família continua a operar na 
cultura, tanto em sua forma original, em que não 
renuncia à satisfação sexual direta, quanto em sua forma 
modificada, como afeição inibida em sua finalidade. Em 
cada uma delas, continua a realizar sua função de reunir 
consideráveis quantidades de pessoas, de um modo 
mais intensivo do que o que pode ser efetuado através 
do interesse pelo trabalho comum. (...) O amor com 
uma finalidade inibida foi de fato, amor plenamente 
sensual, e ainda o é no inconsciente do homem. (...) 
O amor genital conduz à formação de novas famílias, 
e o amor inibido em sua finalidade, a ‘amizades’ que 
se tornam valiosas, de um ponto de vista cultural, por 
fugirem a algumas das limitações do amor genital, 
como por exemplo, à sua exclusividade (p. 123 – grifo 
do autor).

Por outro lado, ainda nesse artigo, Freud não reluta mais em 
atribuir à destrutividade, energia da pulsão de morte, seu quinhão 
nessa paternidade. Para ele, 

(...) a inclinação para a agressão constitui, no homem, 
uma disposição pulsional original e auto-subsistente, e 
(...) que ela é o maior impedimento à cultura. (...) Essa 
pulsão agressiva é a derivada e a principal representante 
da pulsão de morte, que descobrimos lado a lado de 
Eros e que com este divide o domínio do mundo (pp. 
144-145).
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A agressividade originária dos seres humanos é o maior 
impedimento à cultura. Esta exige, então, que o homem renuncie 
à satisfação das pulsões agressivas, assim como das pulsões sexuais. 
Ao levantar a questão de como procede a cultura para inibir a 
agressividade que se lhe opõe, responde: “(...) sua agressividade é 
introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta para 
o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio 
eu” (p. 146), apontando o surgimento do supereu, a tensão que se 
instaura entre ele e o eu, e o surgimento do sentimento de culpa como 
resultado dessa tensão. “Esse conflito é posto em ação tão logo os 
homens se defrontem com a tarefa de viverem juntos” (p. 156). Tal 
como o indivíduo, a comunidade humana também desenvolve um 
supereu. O supereu cultural estabelece exigências e severas punições 
para o não cumprimento das mesmas.

Se, por um lado, Freud aponta as semelhanças entre o processo 
de desenvolvimento do indivíduo e o processo civilizatório, por outro 
lado, assinala a distinção entre eles. No primeiro, impera o princípio 
do prazer, em busca da felicidade. Mas, em face do desamparo e da 
dependência absoluta, no sentido da sobrevivência, o sujeito precisa 
se integrar e se adaptar à comunidade. Para ele, 

(...) o desenvolvimento do indivíduo nos parece ser 
um produto da integração 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’. (...) No processo de desenvolvimento 
individual (...) a ênfase principal recai sobretudo na 
premência egoísta (ou a premência no sentido da 
felicidade), ao passo que a outra premência, a que pode 
ser descrita como ‘cultural’, geralmente se contenta 
com a função de impor restrições (p. 165 – grifos do 
autor). 
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No processo civilizatório, o que importa é a união entre os 

indivíduos, formando uma grande comunidade humana. O objetivo 

da felicidade é relegado ao segundo plano. A felicidade do indivíduo 

é um valor desprezível do ponto de vista da cultura: “(...) a felicidade 

(...) é algo essencialmente subjetivo” (p. 108). Freud prossegue então:

(...) o indivíduo humano participa do curso do 
desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo 
que persegue o seu próprio caminho na vida. (...) as 
duas premências, a que se volta para a felicidade pessoal 
e a que se dirige para a união com os outros seres 
humanos, devem lutar entre si em todo indivíduo, e 
assim também os dois processos de desenvolvimento, o 
individual e o cultural, têm de colocar-se numa oposição 
hostil um para com o outro e disputar-se mutuamente a 
posse do terreno (pp. 165-166).

Não há como eliminar as pulsões agressivas. Pode-se, no entanto, 
de acordo com Freud, minimizar seus efeitos contrapondo-lhe seu 
antagonista, Eros, no sentido de favorecer o estreitamento dos laços 
emocionais entre os homens. Esses laços emocionais podem ser de 
dois tipos: os laços amorosos, com sua finalidade sexual, e os laços 
sociais, com sua finalidade sexual inibida, decorrentes da identificação 
ao ideal.

Se por um lado, Freud ([1930/1929] 1980) aponta como uma 
das tendências da cultura ampliar a unidade cultural, pelo amor, seja 
ele em sua forma natural e direta, o amor sexual, ou em sua forma 
modificada, inibido em sua finalidade; por outro lado, aponta para 
uma segunda tendência da cultura: restringir a satisfação das pulsões, 
tanto as sexuais quanto as agressivas. 

A restrição da pulsão sexual é traduzida, em última análise, pela 
proibição do incesto. Segundo Lacan ([1959-1960] 1991), “(...) o 
desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o fim, o término, 
a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura 
mais profundamente o inconsciente do homem” (p. 87). Em outras 
palavras, a realização do incesto retiraria, se assim podemos falar, o 
homem da cultura.
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A restrição da pulsão destrutiva é, por sua vez, traduzida pela 
proibição de matar e pela exigência ideal de “amar ao próximo como 
a si mesmo”, imperativo que funciona como freio à agressividade 
e que, por mais paradoxal que possa parecer, decorre de um outro 
muito mais temível que se traduz no desejo de destruir o próximo. 
Em Ansiedade e vida pulsional ([1933/1932]b 1980), Freud afirma que 
“(...) parece necessário que destruamos alguma outra coisa ou pessoa, 
a fim de não nos destruirmos a nós mesmos, a fim de nos protegermos 
contra a impulsão de autodestruição” (p. 132). Em outras palavras, 
a agressividade originária tem que ser satisfeita, para fora ou para 
dentro: ou destruo o próximo, ou me destruo.

A agressividade, incluída numa série com o masoquismo originário, a 
pulsão de morte e o supereu, constitui a base de toda relação de afeto e 
de amor entre as pessoas. Segundo Freud ([1930/1929] 1980), “(...) essa 
característica indestrutível da natureza humana seguirá a cultura” (p. 136).

Como vimos, o ideal do eu surge como um substituto de um 
anseio pelo pai amado e admirado, tanto na história individual como 
na história da humanidade, no processo de organização social e 
cultural. Na história individual, é com o surgimento do ideal do eu 
que se dá a passagem do eu especular para o eu social. Na história 
da humanidade, é pela idealização do pai que se dá a passagem da 
horda ao grupo. É a partir do ideal do eu que, tanto para o homem 
primitivo quanto para a criança civilizada, se abre a possibilidade do 
enlaçamento afetivo (amoroso e social) com o outro, promovido pelo 
Outro.

Mas, para que o pai seja idealizado, é preciso que os irmãos da 
horda, assim como as crianças civilizadas, reconheçam a lei que edita 
a proibição do incesto. Dessa forma, a constituição tanto do individual 
quanto do coletivo se dá a partir da proibição do incesto, incorporada 
pelo supereu, instância do aparelho psíquico e que também se estende 
à cultura, sob a forma de “supereu cultural”. É a interdição que permite 
a idealização do pai e o enlaçamento social pela identificação.

Portanto, o individual e o coletivo possuem uma origem comum, 
localizada no assassinato do pai da horda primeva, o qual, ao instituir 
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o complexo de Édipo, fez surgir, ao mesmo tempo e pelo mesmo 
movimento, a proibição do incesto, o desejo e o sentimento de 
culpa, abrindo vias à identificação, à idealização e sublimação, e ao 
enlaçamento social.

Concluindo, uma comunidade se institui pela força coercitiva da lei 
e pelos laços emocionais entre seus membros. A lei é a força coercitiva 
de uma comunidade. O que ocorre é uma substituição da violência de 
um indivíduo pela violência da comunidade. Por sua vez, a união dos 
membros da comunidade, em torno de sentimentos e ideais comuns, 
favorece o estabelecimento de laços emocionais (amorosos e sociais), 
que são também uma poderosa fonte de força da comunidade.
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Psicanálise e Assistência Social: 
perspectiva da atuação do psicanalista 
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Assistência Social - CRAS1
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Quando se pensa em Psicanálise e Assistência Social 
parece inimaginável a relação entre essas duas áreas de 
trabalho. Talvez a maior dificuldade seja criada por falta de 
conhecimento tanto de Psicanálise quanto da Assistência 
Social. O trabalho do CRAS, como bem descreve Laura Freire 
(2010, p. 25), 

(...) é constituído por serviços burocráticos, 
visitas domiciliares, atendimentos descontínuos, 
dificuldade em obter recursos e repasse de 
verbas e intervenções feitas em locais inusitados 
que convocam os psicólogos e psicanalistas para 
‘fora’ do setting tradicional dos consultórios.

1 O presente texto foi originalmente apresentado no IV Seminário Saúde e Educa-
ção: Psicologia, Escola e Universidade, realizado na Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ), no dia 10 de maio de 2010.
2 Psicanalista. Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social de São João 
del Rei. Mestranda em Psicologia pela UFSJ.
3 Psicanalista. Doutor em Filosofia pela UFSCar. Professor do Mestrado em 
Psicologia da UFSJ.
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Muitas vezes, o trabalho do psicanalista na Política Pública é visto 
como inviável e essa concepção é reforçada pelo próprio profissional 
que aparentemente não interpreta bem a teoria Psicanalítica passando 
uma idéia de impossibilidade de trabalho. As críticas mais comuns se 
referem aos profissionais que estabelecem uma forma de trabalho 
clínico individual, que se limita a sessões de tempo x e que mantém 
uma fila de espera que pode levar anos. 

As críticas mais comuns ao trabalho na Assistência Social se referem 
ao assistencialismo que mantém uma forma de exclusão em que o 
sujeito recebe assistência sem potencializar sua busca por meios para 
prover-se. Muito dessa visão se deve à história da Assistência Social 
que se originou na caridade, filantropia e na solidariedade religiosa. 

De acordo com o texto da Capacitação Regional de Conselheiros 
Estaduais e Municipais de Assistência Social, disponível no site do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (2000), no Brasil, a 
Assistência Social funcionou como ajuda filantrópica até a década de 
1940, quando foi criada a Legião Brasileira de Assistência – LBA, que 
deveria atender às famílias dos pracinhas combatentes da 2ª Guerra 
Mundial. A princípio, o atendimento se limitava ao auxílio materno-
infantil e, posteriormente, passou às “demandas do desenvolvimento 
econômico e social do país”. 

Com o crescimento da população e o processo de democratização, 
a partir de 1985, tornou-se necessária uma discussão a respeito de 
práticas inovadoras que atendessem a real demanda da Assistência 
Social. Em 1988, “(...) a Constituição Federal dedica, no capítulo 
da seguridade social, uma seção específica para a Assistência Social, 
prevendo as diretrizes a serem adotadas em sua política” (BRASIL, 
2000). Em dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) foi sancionada pelo Presidente Itamar Franco. 

A implementação da LOAS passou a ser buscada como “(...) 
forma de validação e legitimação da política de assistência social 
como política claramente definida e relacionada a outras políticas 
setoriais” (BRASIL, 2000). A LOAS trouxe como premissa os direitos 
sociais de cidadania e uma assistência social que deveria ser prestada 
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com eficiência pelo Estado. Enquanto política pública, a Assistência 
Social torna-se direito do cidadão deixando de ser oferecida de forma 
paternalista, descontínua e sem preocupações com a qualidade do 
que era oferecido. A Assistência Social, antes da implementação da 
LOAS, era usada como apoio político eleitoreiro ou como forma de 
controle sobre os grupos pobres e marginalizados.

Sob esse ponto de vista, o trabalho do psicanalista pode ser 
enriquecedor de maneira a aproximar a escuta analítica a número 
maior de pessoas e ampliar o campo de aplicação e investigação da 
Psicanálise. O que se pretende, neste texto, é abordar brevemente 
possíveis articulações da Psicanálise e da Assistência Social, tendo 
como premissa a escuta do sujeito dentro da realidade de trabalho no 
CRAS, como possibilidade de criar um espaço em que a singularidade 
possa ser enfatizada para que algo do desejo possa aparecer.

O CRAS surgiu dentro da política pública conhecida como 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O SUAS, criado a partir 
da IV Conferência Nacional de Assistência Social, é definido como 
um sistema público, descentralizado, que organiza os serviços 
socioassistenciais no Brasil. Os esforços e recursos dos três níveis de 
governo são articulados com um modelo de gestão participativa, por 
meio da execução e financiamento da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), de forma que envolva as estruturas e marcos regulatórios 
nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.  

O atendimento do SUAS se divide em duas formas de atuação: a 
proteção social básica e a proteção social especializada. O CRAS trabalha 
com a proteção social básica que se destina à prevenção de riscos 
sociais e pessoais. Os usuários do CRAS, em sua maioria, apresentam 
vulnerabilidade social e participam de projetos, programas, serviços 
ou recebem benefícios. Esses usuários são cadastrados no serviço que 
corresponde à sua área de abrangência. Nesse cadastro, devem conter 
dados pessoais e familiares de todas as pessoas da família. Todos os 
membros que estejam relacionados no cadastro podem se beneficiar 
com os serviços do CRAS, como: participar de oficinas, projetos ou 
receber serviços de acordo com a necessidade. Junto a esse cadastro, 
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consta uma ficha de acompanhamento técnico, em que os serviços 
prestados ou a queixa, apresentada pelo usuário, é registrada pela 
técnica que o atendeu. Essa ficha de acompanhamento técnico 
funciona como um histórico familiar, que dá ao profissional uma 
dimensão do trabalho que o CRAS tem realizado com a família.

As famílias chegam ao CRAS espontaneamente, mas pode ocorrer 
a busca ativa por meio de visitas domiciliares. As visitas são solicitadas 
pelos usuários ou se fazem necessárias quando há denúncias ou 
solicitação de acompanhamento do judiciário, principalmente de 
famílias que tenham, entre seus membros, menores em situação 
de risco social ou para averiguar a necessidade de alguns recursos 
solicitados pelos usuários.

Durante as visitas, a situação da família é averiguada em relação 
às necessidades materiais mais urgentes, as pessoas são orientadas 
e convidadas a comparecerem ao CRAS para que sejam tomadas às 
devidas providências ou encaminhamentos. O trabalho não se limita 
ao atendimento assistencial, apesar de muitas vezes necessário. As 
famílias são acompanhadas e, quando há interesse dessas pessoas, 
ocorrem encaminhamentos para vagas de emprego ou mesmo a 
inserção em programas que possam ajudar a melhorar a renda. Assim, 
para que se possa alcançar o objetivo maior, que é fortalecer o vínculo 
familiar e comunitário entre essas pessoas, torna-se necessário um 
acompanhamento que potencialize as famílias a resolver as dificuldades 
que geram os problemas que trazem em suas queixas. 

As pessoas também procuram o CRAS para solicitar encaminha-
mentos como, por exemplo, a providência de documentos, auxílios 
eventuais, internação em clínica para dependentes químicos ou 
regularização da situação de recebimento de benefícios.

Um dos objetivos da equipe do CRAS é acompanhar as famílias 
que recebem o benefício Bolsa Família para que possam cumprir as 
condicionalidades. Bolsa Família é um programa do governo federal 
de transferência direta de renda com condicionalidades. O programa 
apresenta três eixos principais: a transferência direta de renda; as 
condicionalidades; e os programas complementares. Para receber o 
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benefício, a família precisa apresentar uma renda per capita de ¼ do 
salário mínimo. As condicionalidades são compromissos que as famílias 
assumem para que possam receber o benefício. O Ministério do 
Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS) estabelece como 
condicionalidades acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento 
e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As mulheres na 
faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, 
se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o 
acompanhamento da sua saúde e do bebê. Na educação, todas as 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente 
matriculados e com freqüência escolar mensal mínima de 85% da 
carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter freqüência 
de, no mínimo, 75%. 

Os programas complementares funcionam como uma forma de 
promover as famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família a fim 
de que melhorem suas condições de vida e se tornem capazes de prover 
sua subsistência. Tais programas, de acordo com o MDS, abrangem 
diferentes áreas, como educação, trabalho, cultura, microcrédito, 
capacitação e melhoria das condições habitacionais.

Assim, o acompanhamento oferecido pelo CRAS deve ajudar à 
família a superar as dificuldades enfrentadas, para que possam cumprir 
as condicionalidades e continuar a receber o benefício. Para tanto, 
o serviço desenvolve programas e projetos que atendem pessoas 
de todas as idades, incluindo crianças acauteladas nas Casas Lares. 
A equipe básica é composta no mínimo por dois técnicos de nível 
superior, um Assistente Social e um outro técnico, preferencialmente, 
Psicólogo, dois profissionais de nível médio e um coordenador com 
nível superior. A composição da equipe depende do número de famílias 
referenciadas que estão na área de abrangência do CRAS, sendo 
definida a capacidade de atendimento anual. Por exemplo, para que 
a equipe seja composta, como foi citado acima, são necessárias 2.500 
famílias referenciadas, com capacidade de atendimento anual de 500 
famílias. À medida que o número de famílias referenciadas aumenta, a 
equipe é também aumentada.   
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De acordo com o Manual de Orientações Técnicas do Centro de 
Referência de Assistência Social (2009), o perfil dos profissionais da 
equipe técnica deve reunir as seguintes características: experiência 
de atuação em atividades socioassistenciais, bem como “(...) 
conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência 
social; domínio sobre os direitos sociais; experiências de trabalho em 
grupo ou atividades coletivas; experiência em trabalho interdisciplinar; 
conhecimento da realidade do território; boa capacidade relacional e 
de escuta das famílias” (MDS, 2009).

A Psicanálise tem muito a contribuir para o trabalho da Assistência 
Social e do CRAS. Freud ([1918] 2006), pouco antes do fim da Primeira 
Guerra Mundial, em um Congresso Psicanalítico em Budapeste, 
proferiu o texto intitulado Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, 
em que manifestou a preocupação com o lugar da Psicanálise na 
sociedade humana. Tratando as neuroses como problema de saúde 
pública, comparado a tuberculose e doenças que necessitam de 
cirurgia, Freud desperta para a necessidade que o pobre tem de receber 
assistência psíquica e que esse cuidado não poderia ser deixado sob 
responsabilidade de impotentes indivíduos. Vislumbra a necessidade 
de aliar a psicanálise ao suporte material oferecido pelo Estado. A 
respeito disso afirma: 

Quando isso acontecer, haverá instituições ou clínicas 
de pacientes externos, para as quais serão designados 
médicos analiticamente preparados, de modo que 
homens que de outra forma cederiam à bebida, 
mulheres que praticamente sucumbiriam ao seu fardo 
de privações, crianças para as quais não existe escolha a 
não ser o embrutecimento ou a neurose, possam tornar-
se capazes, pela análise, de resistência e de trabalho 
eficiente. Tais tratamentos serão gratuitos. (...) Não 
tenho dúvidas de que a validade das nossas hipóteses 
psicológicas causará boa impressão também sobre as 
pessoas pouco instruídas, mas precisaremos buscar as 
formas mais simples e mais facilmente inteligíveis de 
expressar as nossas doutrinas teóricas (FREUD, [1918] 
2006, pp. 180-181).
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A escuta analítica possibilita apreender a demanda psíquica 
apresentada pelo sujeito que vem, muitas vezes, substituída por uma 
demanda material por meio, por exemplo, de um benefício eventual. 
Através da denúncia, o sujeito pede ajuda para si. Em outros casos, 
aquele que se coloca ou é colocado por outrem como vítima na 
denúncia mantém uma posição que alimenta a situação da queixa. 
Os usuários do CRAS, em sua maioria, apresentam pouca instrução, 
condições de moradia bem precárias e outras dificuldades, em grande 
parte devido a sua condição social. A posição do psicanalista deve 
ser de pronta escuta do discurso, evitando tomar posturas diante de 
expressões, comportamentos ou observações.  

Freud ([1918] 2006) esclarece sobre o atendimento do psicanalista 
a pessoas que apresentam diferença social, cultural, racial, educacional 
ou de perspectiva de vida. Ele afirma que, para elas, “(...) há que se 
combinar a influência analítica com a educativa; mesmo no caso 
da maioria, vez por outra surgem ocasiões, nas quais, o médico é 
obrigado a assumir a posição de mestre e mentor” (p. 178). Todavia, 
esse autor recomenda que o sujeito “(...) deve ser educado para liberar 
e satisfazer sua própria natureza” (p. 178), e não para assemelhar-se 
com o psicanalista.

Nas visitas domiciliares, o discurso apresentado, freqüentemente, 
aponta a complexidade do entrelaçamento social. Cada sujeito, em 
sua singularidade se manifesta enquanto participante ativo na rede de 
problemas. 

Lacan ([1949] 2003), falando sobre as defesas do eu, momento 
da conclusão do estádio do espelho, descreve a respeito da passagem 
do “eu especular para o eu social”. Assim, quando se conclui o estádio 
do espelho é inaugurada a “dialética”, que desde então, “liga o eu 
a situações socialmente elaboradas” por meio da identificação com 
a imago do semelhante e pelo drama do ciúme primordial. Lacan 
se refere a esse estádio como período em que a criança vivencia a 
descoberta de sua imagem no espelho. 

O estádio do espelho ocorre entre os seis e os dezoito meses, 
em que a criança experimenta uma série de gestos, de forma lúdica, 
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em que vê seus movimentos duplicados com seu meio refletido pela 
imagem. É no momento da conclusão do estádio do espelho que o 
“(...) saber humano se faz bascular para a mediatização pelo desejo 
do outro” (LACAN, 1949, p. 101). Assim, é por meio da concorrência 
de outrem, ou seja, de uma intermediação cultural, que os objetivos 
do sujeito são constituídos numa equivalência abstrata, contribuindo 
para uma maturação natural, necessária para a normalização. 

A escuta psicanalítica se torna essencial no trabalho que se 
desenvolve no CRAS, pois, além de possibilitar que fantasias e afetos 
emerjam, quando o analista repete para o sujeito o seu próprio discurso, 
este é capaz de associar, elaborar e ter sua queixa transformada. 

Os usuários do CRAS, em sua maioria, trazem uma história de 
frustração/privação, o que costuma repercutir nas suas respostas 
à adesão aos programas desenvolvidos. A adesão dos usuários aos 
programas e projetos, a princípio, não se apresenta como tarefa fácil, 
pois, em sua maior parte, os projetos só trarão resultados, a médio e 
longo prazo, o que pode provocar o receio de se sentirem frustrados em 
suas expectativas e, em muitos casos, este sentimento provoca evasão. 
Programas e projetos alimentam expectativas e, freqüentemente, 
vêm acompanhados de limites, que se devem à própria condição dos 
planos diante do que é o ideal do sujeito. A expectativa é produzida 
por meio do que é idealizado, do que deveria ser, por isso, o que 
pertence ao ideal traz conflito. No caso, da realidade que se encontra 
no CRAS, o sujeito traz uma história de dominação e descaracterização 
dos seus direitos. O psicanalista, porém, por meio da escuta, permite 
que o sujeito manifeste tanto sua expectativa quanto o sentimento de 
frustração, que possa advir daquela, não objetivando propriamente 
efeitos terapêuticos ou adesão ao programa. Muitas vezes, entretanto, 
essa adesão é maior ou o sujeito sente outros efeitos do processo, no 
sentido de repensar sua condição. 

Scarparo e Poli (2007), citando Rosa (2002, p. 42), comenta que 
um discurso desubjetivado tem seus efeitos, devido à dupla exposição 
do sujeito “ao risco de confrontação com o traumático”. O sujeito, “sem 
inscrição no discurso social, e sem a proteção do discurso familiar”, se 
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encontra com poucos recursos para a elaboração do trauma diante 
do real. Poli e Scarparo, enfatizando Rosa, completam afirmando que 
a escuta psicanalítica pode trazer efeitos subjetivos e intersubjetivos 
diante da pobreza extrema, possibilitando uma reflexão que separe 
o que pertence ao sujeito e pode ser trabalhado, e o que é efeito da 
dominação. 

A escuta, de acordo com Rosa (2002), que pensa as diferenças 
culturais e no sofrimento, não exclui, seja apontando falta de 
demanda seja tomando como preconcebida a pobreza intelectual ou 
emocional. A escuta, assim, é realizada tomando como premissa a 
resistência inicial em falar que pode provir de uma condição em que 
o sujeito foi inquirido apenas “do ponto de vista da marginalidade” 
(SCARPARO & POLI, 2007, p. 9). Essa escuta não se restringe ao 
setting do consultório. Mesmo que o trabalho não seja individual, 
o que está em jogo é a singularidade. Singularidade é diferente de 
individualidade. A escuta no espaço social deve se pautar em “um 
ideal comunitário transformador” (p. 9), em que não prevaleça uma 
concepção individualista, em que se trabalha com a idéia de uma 
culpabilização do sujeito como “desadaptado ao sistema” (p. 09), sem 
que seja questionada a ordem do sistema vigente. A própria rotina de 
encaminhamentos no atendimento público necessita ser revista sob a 
lógica da escuta do sujeito, sem se pautar por impressões que se tem 
dele. A partir dessa escuta, o encaminhamento se torna mais efetivo, 
mas sem ser desacreditado ou provocar danos ao sujeito. 

Os programas do governo, através de benefícios eventuais ou 
continuados funcionam como uma solução parcial, compensatória. 
Já em situações emergenciais, os benefícios amortecem o estado 
de privação excessiva. A respeito do discurso de vitimização que 
atribui uma responsabilidade ao Estado, Scarparo e Poli (2007, p. 8) 
esclarecem:

O discurso da vitimização coloca a responsabilidade 
no outro, no Estado, dificultando ao sujeito o 
reconhecimento de seu sintoma como impedimento 
de seu lugar desejante. E, pela via de identificação, a 



Que País é Este ?192

impotência desanima. Já foram idealizados e apontados 
como solução parcial, compensatória, os programas de 
renda mínima. É fato, que para situações emergenciais 
e eventuais de crise, como calamidades, sinistros, 
enfermidades incapacitantes ou desemprego, este 
recurso financeiro cumpre a função de resguardar 
a não entrada ou permanência numa situação de 
insustentável excesso de privação. Mas, para situações 
onde a repetição do descaso, descrédito, da impotência 
paralisante se impõe, ou nos casos onde a dor e o 
sofrimento tomam a dimensão de condição relacional, 
sem que haja uma busca de saída para esta condição, é 
neste lugar que a escuta é emergente.

A escuta da equipe de trabalho também é importante. As 
percepções ou as diferentes formas como os usuários se remetem a 
cada membro da equipe contribuem para dimensionar como o sujeito 
enfrenta sua frustração e convive com o sentimento da castração. 
Os membros da equipe, freqüentemente, trazem questões que são 
conseqüência de uma escuta, de uma visita ou devido aos próprios 
limites do trabalho, que se manifestam por meio de um sentimento 
de impotência proveniente da impossibilidade de solução imediata. O 
papel do psicanalista na escuta da equipe está em orientar, de maneira 
que possa esclarecer o que se passa. Expor as limitações do trabalho é 
essencial. É importante esclarecer que há algo que pertence ao sujeito 
e cabe só a ele escolher. A rotina do trabalho torna a visão amortecida 
ou conformada diante do que se escuta ou se vê. 

Um psicanalista é formado para fazer a escuta do sujeito em sua 
singularidade, com seus sintomas. Num serviço como o CRAS, há um 
número e uma diversidade de pessoas, mas o ponto de partida deve 
ser a escuta do sujeito. Qualquer “interpretação fora do atendimento 
e da transferência é mera cogitação” (SCARPARO & POLI, 2007, p. 
13). Num serviço como esse, a demanda por diagnósticos é grande 
por parte dos usuários, e “o rigor da psicanálise quanto a diagnósticos 
é essencial” (p. 13). É importante deixar claro que o diagnóstico é 
um instrumento de trabalho do psicanalista para que este possa dar 
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uma direção ao tratamento, ou mesmo encaminhamento para outro 
profissional, sem, no entanto, marcar o sujeito com um rótulo que 
possa gerar conseqüências prejudiciais e desnecessárias.  

Freud ([1918] 2006), se referindo a uma possível psicossíntese 
sugerida a ele, após a análise de um paciente, comenta que a síntese 
significaria uma frase vazia, exploração de um nome. “Um nome é 
apenas um rótulo aplicado para distinguir uma coisa de outras coisas 
semelhantes, não um sílabo, uma descrição de seu conteúdo ou uma 
definição” (p. 174). A dificuldade de rotular é comparar dois objetos 
por possuírem um único ponto comum, podendo ser diferentes um 
do outro em tudo o mais. Freud afirma que “aquilo que é psíquico, 
é tão único e singular, que nenhuma comparação pode refletir sua 
natureza” (p. 174).

A supervisão se faz premente, pois junto ao supervisor tomam-se as 
melhores decisões e o que torna o trabalho oneroso pode ser escutado 
por outro, que não está inserido no contexto. A supervisão desde os 
primórdios da psicanálise é estabelecida como base de trabalho para 
o psicanalista, junto a outras como a análise e o estudo da teoria. Um 
espaço de trabalho como o CRAS, em que os limites e atendimentos 
apresentam grande diversidade, demanda acompanhamento do 
profissional pelo supervisor para que situações de conflitos e impasses 
possam ser esclarecidos. 

O psicanalista, como outros profissionais da equipe de trabalho, 
deve enfrentar e compreender os conflitos em que é participante. 
O estudo também deve ser mantido pelo psicanalista que trabalha 
no CRAS. Principalmente o estudo da Psicanálise. A constância no 
contato com os textos psicanalíticos básicos, aliado a textos atuais 
que abordam a Psicanálise e a Assistência Social faz com que o 
profissional se mantenha informado sobre o que tem sido realizado no 
campo da Assistência Social. A busca pelo conhecimento e a relação 
do psicanalista com a Psicanálise se relacionam fortemente com a 
resposta do paciente ao processo psicoterapêutico. O desejo do 
psicanalista deve estar envolvido com o trabalho que ele desenvolve, 
independente do contexto apresentado. 
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A Psicanálise, enquanto campo teórico, não está pronta. Ela se 
faz no um a um da singularidade apresentada pelo sujeito. O fazer do 
psicanalista no âmbito da Assistência Social tem muito a ser construído. 
Entretanto, o que se tem produzido demonstra que a contribuição é 
pertinente, principalmente o que é desenvolvido no CRAS, bem como 
nas políticas públicas em geral. Neste breve texto, o que se pretendeu 
foi apresentar um pouco do que é realizado por um psicanalista no 
CRAS, mas há muito a ser feito.   
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Eric Hobsbawn (1995) caracterizava o séc. XX como a 
“Era dos Extremos”. Pode-se dizer que o cenário deste sécu-
lo continua marcado pelos extremos, bem como pelas incer-
tezas em relação aos destinos da sociedade contemporânea, 
marcada pela complexidade, pela imprevisibilidade, pela ins-
tabilidade e pelo conflito de valores. Nele são valorizadas as 
singularidades, as individualidades e continuam a se gestar 
identidades, pessoais e profissionais (ULUP, 2004).

O universo de trabalho do psicólogo, não importa qual 
seja a área, não poderia deixar de ser afetado por esses fa-
tores. Portanto, como pensar sua formação e atribuições 

1 As questões abordadas neste artigo foram objeto de um minicurso, oferecido a 
estudantes, sobretudo de Psicologia, durante o IV Seminário Saúde e Educação: 
Psicologia, Escola e Universidade, realizado na Universidade Federal de São João 
Del-Rei (UFSJ), no dia 27 de agosto de 2010. Os objetivos do curso eram: a) refletir 
sobre as relações entre psicologia e educação, articulando proposições contempo-
râneas para as práticas do psicólogo escolar; b) dimensionar as necessidades desse 
profissional em relação à sua formação.
2 Psicóloga, mestre em Filosofia da Educação; especialista em Psicologia Pedagó-
gica; supervisora de estágio em Psicologia Escolar. E-mail: lilianulup@gmail.com
3 Bacharel em Psicologia, mestranda do Programa em Pós Graduação em Psicolo-
gia IP / UFRJ; ex-estagiária e ex-assistente de estágio em Psicologia Escolar DPA / IP 
/ UFRJ. Email: robertabrasilino@gmail.com
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profissionais sem nos perguntarmos sobre:
;- a configuração da sociedade e as relações de trabalho vigentes;
- as políticas públicas de saúde e de educação;
- a educação que está sendo oferecida nas escolas;
- ;que escola é essa (que professor, que aluno e que família partici-
pam do ambiente escolar)?
Quando pensamos e falamos de educação brasileira, constatamos 

que a situação continua muito difícil e pouco promissora. As condi-
ções de trabalho e de formação inicial e continuada dos professores 
são precárias; os alunos, desinteressados e seus resultados escolares, 
sofríveis. A escola é cobrada pelas famílias; a responsabilidade pelo fra-
casso escolar, imputada, sobretudo, aos alunos; as famílias, especial-
mente aquelas de baixa renda, deixadas à própria sorte. Constata-se 
que a escola abdicou de seu papel formador, abriu mão da transmis-
são dos valores éticos.

Diante desse cenário, podemos nos perguntar: “O que nós, psicó-
logos, temos a ver com isso?” Na nossa visão, temos muito a ver com 
a Educação – no passado, no presente e no futuro.

A escola vem cumprindo importante papel na humanização dos 
indivíduos, na constituição de subjetividades e, justamente, sua im-
portância política continua residindo na função de socialização do 
conhecimento – representa um locus onde existe a possibilidade de 
apropriação do saber sistematizado pela humanidade. Mas é preciso 
entendê-la em seu sentido polissêmico: há uma multiplicidade de sen-
tidos para alunos e professores, em permanente construção no fazer 
cotidiano. Entender a escola como espaço sócio-cultural (DAyRELL, 
2006) significa valorizar o papel do sujeito na trama social constituinte, 
na construção de significados, de conhecimentos científicos básicos. 
Ela pode representar espaço de reflexão e ampliação das experiências 
culturais e dos projetos dos alunos e de transmissão dos valores éticos 
e morais às novas gerações.

É por continuar acreditando nisso que defendemos o trabalho do 
psicólogo na área educacional e discutiremos, aqui, brevemente, as 
relações entre Psicologia e Educação, suas fronteiras e a formação do 
psicólogo.
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Relações entre psicologia e educação

A Psicologia, por muitas décadas, foi considerada a ciência-mãe 

em relação à Educação. A realidade social era entendida como indivi-

dual, o trabalho do psicólogo baseava-se no modelo clínico de atua-

ção e as dificuldades escolares eram psicologizadas.  

Essa configuração de cenário, na verdade, atendia aos interesses 

de ambas as áreas: para o campo da Educação, interessava o recurso 

à aplicação dos estudos e experimentos desenvolvidos pela Psicologia, 

ou seja, a garantia de cientificidade (ANTUNES, 2004; 2006). Já para 

esta última, a Educação era um campo fértil para suas pesquisas. 

Tratava-se, pois, de uma parceria “interesseira”. Patto (1984) estabele-

ceu a seguinte periodização das relações entre as duas áreas:

1. De 1906 a 1930, a Psicologia era praticada em laboratórios 

anexos às escolas, desenvolvendo experimentação segundo moldes 

europeus; 

2. Entre 1930 e 1960, o ideário do trabalho do psicólogo na área 

educativa era biologizante e patologizante das dificuldades de apren-

dizagem. A fonte dos problemas estava na criança, sua família ou con-

dições de vida. Centrava-se em diagnóstico e, secundariamente, no 

tratamento da população escolar. O objetivo era participar da seleção 

dos mais aptos e, para tal, se impunha amplo recurso às práticas psico-

métricas: uso de testes psicológicos, avaliação da prontidão e do nível 

intelectual dos alunos para ajudar a constituir turmas homogêneas e 

a descartar os incapazes. Seguindo o mesmo paradigma, o psicólogo 

passou também a dedicar-se à orientação vocacional de jovens; 

3. Após a década de 1960, a Psicologia praticada nas escolas pas-

sou a atingir, direta ou indiretamente, maior contingente da popula-

ção escolar de 1º grau (atual ensino fundamental). Nos anos 1970, 

o Brasil enveredou pela teoria da carência cultural para explicar as 

dificuldades escolares da população de baixa renda, teoria essa já so-

bejamente contestada em pesquisas realizadas nos Estados Unidos, 

onde havia surgido anos antes. 
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Em meados da década de 1970 e anos 1980, surgem as primeiras 
críticas à inadequação histórica desse modelo de atuação, que deti-
nha a hegemonia nos discursos e práticas dos psicólogos escolares. O 
artigo de Sylvia Leser de Mello (1997a), publicado originalmente em 
1975, representou um marco importante nesse sentido. Ao discorrer 
sobre a formação profissional dos psicólogos, Mello apontava a ne-
cessidade de uma revisão crítica da ciência psicológica. Ressaltava o 
fato de que a formação vinha caminhando no sentido de desvincular 
o psicólogo dos laços que o ligavam às demais ciências humanas, for-
talecendo uma perspectiva da Psicologia como ciência do indivíduo, 
sem considerar sua inserção sócio-histórica. 

No campo da Psicologia escolar, essa crítica é reforçada pelos tra-
balhos de Patto (1984; 1996; 1997a; 1997b), especialmente a par-
tir da publicação de seu livro Psicologia e Ideologia – uma introdução 
crítica à Psicologia Escolar, de 1984. Naquele momento, “de fato se 
abriu definitivamente o espaço teórico e filosófico para uma crítica 
mais aprofundada da inadequação histórica da atuação do psicólogo 
no contexto educacional” (MEIRA, 2000, p. 55). 

De lá para cá, é crescente o número de estudiosos que têm desen-
volvido reflexões nessa direção, debruçando-se sobre as relações entre 
Psicologia e Educação, procedendo a uma revisão crítica da primeira 
e de suas propostas de ação no terreno educativo; têm também sur-
gido contrapropostas de atuação na direção de uma Psicologia críti-
ca (PATTO, 1997a; 1997b; MEIRA, 2000; 2003a; 2003b; MACHADO, 
1997; 2003; 2006; 2008; MARTINS, 1996; TANAMACHI, 2000), que, 
pautadas por outro paradigma, procederam a uma mudança de foco: 
ressaltam a diferença entre dificuldade de aprendizagem e de escola-
rização – que tem a ver com diferenças culturais e processos escolares 
– e passaram a questionar a generalização do conceito de “dificuldade 
de aprendizagem” e suas tradicionais soluções. Propõem analisar o 
processo de escolarização, o cotidiano da vida escolar e as relações 
entre os atores em questão. Valorizam a importância de se conhe-
cer a história escolar da criança para melhor compreensão do que se 
passa com ela: suas relações com os professores, colegas e família, 
aspectos centrais na avaliação da queixa escolar e no planejamento da 
intervenção. 
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Os objetivos das práticas do psicólogo escolar, segundo uma visão 
crítica, seriam principalmente: 

1. Romper com sua postura de detentor do saber e problematizar 
os multideterminantes das dificuldades dos alunos, professores e 
pais, compartilhando as responsabilidades com os demais atores 
na instituição educativa;
2. Desenvolver o olhar de estranhamento, no outro e em si mes-
mo, em relação às situações rotineiras; 
3. Agir como um agente provocador em relação aos demais atores; 
4. Lidar com os conflitos, transformando-os em problemas a se-
rem equacionados (BLEGER, 1992); 
5. Demonstrar que o lugar do psicólogo é onde se dão as relações 
entre as pessoas, não havendo um espaço físico delimitado; 
6. Promover a circulação dos discursos na instituição. 

Formação inicial e continuada do psicólogo

O que é formar?
A resposta a essa questão pode-se guiar por 2 paradigmas:
1. do funcionamento da formação como uma “fábrica de interio-

res” (BAPTISTA, 2000), baseada na exclusão da realidade social, das 
transformações históricas, políticas e sociais; em modelos de pensa-
mento individualizantes, cuja ênfase recai nas práticas teórico-técnicas;

2. da formação pautada por vetores de não-conformismo, de re-
flexão crítica, de tomada de posição diante das situações, de descons-
trução da figura do psicólogo onipotente.

Optando pela segunda perspectiva, diríamos que formar é, nas 
palavras de Mello e Patto (2008, p. 593), “não (...) ensinar a seguir 
as instruções de manuais de aplicação de instrumentos de medida 
da psique ou a atender clientes com base em concepções da men-
te humana, do senso comum”, mas trabalhar no sentido de garantir 
aos estudantes uma compreensão interdisciplinar da realidade, com-
preensão essa que se impõe como uma nova maneira de conhecer 
o mundo, como uma tentativa de superação dos reducionismos, 
das simplificações e da parcelização na abordagem da realidade.                                                                 
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A Psicologia sozinha não é bastante para uma compreensão suficiente 
da realidade, nem tampouco do homem. É preciso que ela saia de seu 
isolamento e se associe às demais ciências e à filosofia para conhecer 
o homem real, a criança concreta, em suas múltiplas determinações. 
O conhecimento tem que ser construído em estreita vinculação com a 
realidade, rompendo com a visão de natureza humana (BOCK, 2000). 
A racionalidade técnica não dá conta do cenário sócio-histórico e do 
planejamento das atuações do profissional comprometido com a mu-
dança; não contribui para que se perceba que a prática é uma cons-
trução coletiva e solidária, e que se deve a todo momento exercitar 
uma atitude investigativa face à realidade concreta; não assegura o 
entendimento de que o cotidiano também implica o não-cotidiano, o 
incomum no rotineiro, valorizando o componente artístico (criativo) 
presente no dia-a-dia escolar. E é nesse cotidiano que o supervisor-
-formador, junto com os estagiários constrói a supervisão. 

Psicologia escolar

Os alicerces desta proposta estão assentados no enfoque nos pro-
cessos psicossociais e não nos aspectos individuais do cenário escolar, 
entendendo-se o sujeito como histórico-culturalmente constituído: a 
psicologia sócio-cultural e a psicologia institucional de Bleger (1992). 

A abordagem da realidade se realiza por meio da observação par-
ticipante do cotidiano escolar (MARTINS, 1996) e da escuta ativa dos 
sujeitos envolvidos; para tal o psicólogo precisa ser “autorizado” pelo 
outro a ser seu ouvinte (KUPFER, 1997). 

O psicólogo escolar é entendido como parceiro do professor, ator 
coadjuvante no cenário educativo; promotor de saúde psíquica e de 
práticas solidárias; agente de mudança; auxiliar na promoção da re-
flexão crítica, na ruptura de discursos naturalizados, na circulação das 
falas, na explicitação do implícito (KUPFER, 1997); colaborador nos 
processos de constituição de profissionais reflexivos (incluindo a si 
mesmo).  

Seu olhar deve voltar-se para a instituição como um todo e as re-
lações sociais em questão, ressaltando as de implicação fortalecedoras 
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dos vínculos entre os sujeitos; não deve enfocar unicamente as pesso-
as, mas interferir no ciclo de sua patologização. A atuação pode se dar 
nas esferas familiar e infantil, e também nos processos de formação 
continuada da equipe educativa. Dessa forma, o psicólogo estará con-
tribuindo para: 

1. A construção de uma gestão democrática, envolvendo a parce-
ria escola-família; 
2. A consolidação de práticas não-discriminatórias; 
3. O aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem,  por 
meio dos conhecimentos psicológicos.

O processo de formação – uma experiência

Durante o processo formador, os estudantes têm que cumprir ex-
tensa carga horária de estágio, o que resulta na necessidade de mui-
ta dedicação a essas atividades e, freqüentemente, desemboca numa 
série de questionamentos acerca da escolha profissional realizada. 
Relatos sobre a importância desse momento são comuns, especial-
mente entre aqueles que ingressaram precocemente no meio acadê-
mico desconhecendo a profissão escolhida. Por isso, pode-se afirmar 
que iniciar um estágio representa um marco no percurso universitário. 

Abordaremos, aqui, brevemente, alguns aspectos da experiência 
coletiva de supervisora e estagiários do Instituto de Psicologia/UFRJ4, 
que foi assumindo contornos mais nítidos ao longo dos anos, e que se 
consolidou na proposta de atuação apresentada acima.

Já no momento da entrada dos estagiários estudantes nas escolas, 
logo chegavam a eles as primeiras queixas dos professores, os primei-
ros pedidos de ajuda e também as primeiras frustrações. O que fazer 
diante do pedido de socorro de uma professora com quem você está 
tentando estabelecer uma relação de parceria? Recusar a demanda? 
Atendê-la? Quais as atribuições do estagiário (e do psicólogo escolar), 
afinal? 

4 Referimo-nos ao estágio de Psicologia escolar, no segmento da educação infantil, oferecido a 
estudantes do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), durante 
10 anos, em creches particulares, comunitárias e institucional.
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Aos poucos eles foram percebendo, na prática concreta, quais as 
contribuições que a Psicologia tinha a oferecer e “qual o lugar a ocu-
par na escola”. Mas como representantes do saber psi, eram alterna-
da ou simultaneamente colocados no lugar de “fiscal”, “salvador”, 
“bombeiro”, “sabe-tudo” e, até mesmo, “confessor”. 

Diante desse quadro, o que fazer? Dizer não àqueles com quem 
mantinham relações em que se mesclavam desconfiança e dependên-
cia? Fugir desse papel de especialista, onipotente, tão sedutor? 

Paralelamente, as discussões durante as supervisões teóricas avan-
çavam na direção do que não seria papel do psicólogo escolar e da 
construção e compreensão da proposta de atuação. Não caberia à 
Psicologia, comprometida com um modelo de atuação não-clínico, 
naturalizar o homem e seus aspectos psíquicos, fazer psicodiagnósti-
co, contribuir para a produção de estereótipos, de rótulos, ou mesmo 
tratar dos problemas de aprendizagem. Foi ficando mais claro que 
os psicólogos escolares devem estar atentos ao que produzem, seja 
por meio de laudos, atendimentos, orientações e até mesmo recusas, 
silêncios e desconhecimentos, operados e criados por pessoas, que 
atualizam crenças, saberes, formas de proceder e produzem subjetivi-
dades. (MACHADO, 2008).

A experiência de estágio vista por estudantes

Reproduzimos a seguir trechos de relatórios de conclusão de es-

tágio elaborados pelos participantes desta experiência, nos quais co-

mentam o modo como se defrontaram com o ambiente educacional 

e com essa proposta de atuação em Psicologia escolar, de cuja cons-

trução participaram, e sua importância para sua formação profissional 

e desenvolvimento pessoal. 

“O estágio foi riquíssimo no que se refere a unir teoria e prática. 

Fomos vendo o quanto ainda é necessário buscar espaço, desmistificar 

o nosso trabalho, clarificar nossa atuação” (2002)5.

“Fui aprendendo a conter a minha ansiedade e a perceber que 

existem questões que extrapolam a prática do psicólogo. (...) foi um 
5 Esses registros indicam o ano em que o estágio foi realizado.
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estágio importante para minha formação por ter contribuído para mi-

nha prática como psicóloga e ter-me feito pensar sobre o nosso papel 

na instituição escolar” (2001).

“O aprendizado adquirido é de difícil mensuração. Habilidades 

como saber lidar com as relações dentro de uma instituição; entender 

o psicólogo como um profissional coadjuvante no contexto da edu-

cação; perceber como é possível trabalhar pela promoção da saúde, 

afastando-se da abordagem clínica; negar a ilusória onipotência do 

profissional de Psicologia; analisar a criança a partir de sua realidade 

concreta, não me baseando apenas nas teorias que não dão conta de 

sua complexidade; incomodar os que estão acomodados e interagir 

com pais e responsáveis de maneira produtiva começaram a ser de-

senvolvidas por mim nessa experiência” (2006).

“(...) o estágio favoreceu significativamente minha capacidade crí-

tica (...) no que se refere à compreensão das possibilidades de atuação 

do psicólogo no cenário escolar e aos mitos existentes. Pude descons-

truir a imagem de um psicólogo fechado numa sala aplicando testes; 

a de um ortopedista social que estimula a dependência no lugar da 

autonomia e alimenta a imagem do mágico que faz os problemas 

desaparecerem; e a do psicólogo como clínico, já que na escola a atu-

ação deve envolver um enfoque psicossocial, centrado nas relações e 

não no indivíduo” (2009).

“A realização do estágio em Psicologia escolar é uma das grandes 

responsáveis pela postura crítico-reflexiva que aprendi na universida-

de. Independente da área de atuação, acredito que antes de tudo é 

função do psicólogo estranhar, problematizar e esse estágio me ensi-

nou a realizar intervenções orientadas por essa visão” (2007).

“Nas sessões de supervisão da prática um pressuposto fundamen-

tal era que todos os estagiários eram responsáveis pela reflexão sobre 

determinada situação vivenciada pelo colega e, assim, responsáveis 

também pela contribuição na elaboração de formas de intervenção. 

Desse modo, foi nos possibilitando uma aprendizagem, troca de expe-

riências, e uma construção coletiva do conhecimento” (2003).
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“Por mais que tivesse um pouco de medo à medida que as situ-

ações apareciam, sempre me senti bastante amparada pela equipe, o 

que me proporcionou um aprendizado incrível” (2007).

“Pude perceber que é necessário abordar a realidade concreta 

para propor e realizar trabalhos com responsabilidade, que não há 

receitas e propostas eternas e imutáveis, e que tudo depende dos con-

textos e das possibilidades com as quais nos deparamos” (2003).

Considerações finais

Como vimos pelos depoimentos acima apresentados, supera-
dos os momentos de intenso desconforto e crise, nos quais muitos 
estudantes mergulhavam, o estágio passava a ter outro significado. 
Passaram a perceber que foi somente por “estar aqui e ali”, circulando 
pelo espaço escolar, que conheceram minimamente a dinâmica da 
instituição, a realidade única construída a partir das relações estabele-
cidas entre os diferentes atores. Foram entendendo melhor que toda e 
qualquer intervenção, pautada em um modelo que se quer alternativo 
ao clínico, requer um conhecimento teórico sedimentado e também 
amplo da teia ímpar formada no dia a dia escolar.

Outras conexões teórico-práticas também foram fundamentais 
nesse processo de formação profissional. Estar presente no cotidiano 
escolar é essencial para conhecê-lo e atuar sobre ele. Ainda que o olhar 
do psicólogo esteja atento às relações institucionais, produtoras da 
realidade escolar, suas ações podem estar voltadas ao atendimento de 
uma questão que se apresenta ou mesmo à prevenção, para que essa 
ou outras não surjam. Mais do que “apagar incêndios” ou preveni-los, 
o psicólogo deve preocupar-se em criar espaços voltados à promoção 
da saúde e bem-estar entre os membros da instituição.

À medida que os estagiários encarnavam de forma mais efetiva 
seu papel, aumentaram as solicitações da equipe em relação a eles. 
Dessa forma, um verdadeiro movimento em espiral foi se constituindo, 
uma vez que tais solicitações só vinham a contribuir mais e mais para 
que eles percebessem as possibilidades de atuação naqueles espaços. 
Paralelamente a esse processo de conscientização profissional, pôde-se 
notar o surgimento de algumas rachaduras entre a equipe em relação 
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à qualidade das demandas dirigidas à Psicologia. Começava, então, 
a se construir uma parceria verdadeira entre Educação e Psicologia 
(ULUP & SADDy, 2007).
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O que há de excepcional na educação: 
o processo de inclusão no ensino 
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Certamente, não haveria espaço aqui para analisar todos 
os complexos processos por meio dos quais se realiza o trân-
sito histórico da produção da exclusão para a produção da in-
clusão por meio de políticas sociais; entretanto, é importante 
mencionar o papel desempenhado nesse percurso, por alguns 
fatores, dentre eles as duas revoluções – a Revolução Política 
Francesa (1789 – 1792) e a Revolução Industrial Inglesa 
(1780) – trazendo como conseqüências alguns fenômenos, 
como: a decadência da nobreza, a migração de artesãos e 
camponeses para as cidades, a constituição do trabalho assa-
lariado e do proletariado, a industrialização, a urbanização e a 
reorganização da vida social. 

Em tal contexto de intensas transformações, a burguesia 

1 Neste artigo são sintetizadas as principais questões tratadas no minicurso desen-
volvido durante o IV Seminário Saúde e Educação: Psicologia, Escola e Universi-
dade, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), no dia 27 de 
agosto de 2010.
2 Graduada em Serviço Social - Doutora em Ciências Sociais pela École de Hautes 
Études em Sciences Sociales - Paris/FR. Professora Colaboradora do Instituto de 
Psicologia/UFRJ. Integrante do Núcleo Rio de Janeiro da Abrapso - Regional Rio.
3 Psicóloga - Mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia do Instituto 
de Psicologia / UFRJ. Integrante do Núcleo Rio de Janeiro/ Abrapso - Regional Rio.
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foi porta-voz do sonho humano de um mundo igualitário, fraterno 
e livre, disseminando a crença de que este sonho se concretizaria na 
sociedade industrial capitalista liberal, cujo inimigo seria a imobilidade 
social do sistema monárquico, que deveria ceder lugar a um sistema 
democrático e republicano, que proporcionaria a todos a igualdade de 
oportunidades e traria o fim das castas. Segundo essa visão de mundo, 
o sucesso dependeria fundamentalmente do indivíduo (HOBSBAWM, 
1982; PATTO, 1996).

Nesse cenário, de promessas de igualdade social, entre as institui-
ções que surgem (fábrica, escola, hospital, prisão), a escola se apresen-
ta como instituição estratégica a serviço da igualdade social. A escola é 
valorizada como instrumento real de ascensão e prestígio social: possi-
bilidade de assegurar uma sociedade igualitária, em tese.

Não tardou, porém, para se apresentar um novo problema aos 
educadores: explicar as diferenças de rendimento da clientela escolar 
e justificar o acesso desigual dessa clientela aos graus escolares mais 
avançados. Essa tarefa, que vai se constituir em desafio para a concre-
tização dos ideais iluministas, será progressivamente assumida pelas 
ciências humanas e sociais, pautadas na concepção de uma razão que 
tudo pode explicar.

No final do século XVIII, seguindo um processo que se iniciara 
anteriormente, cuja complexidade é analisada por Foucault (1977, 
p. 131), as ciências humanas se constituem disciplinas científicas4 e 
se propõem a conhecer e a explicar as diferenças existentes entre os 
indivíduos e os grupos, mas, sobretudo, organizando um espaço ana-
lítico, com vistas ao disciplinamento; nele, “o exame está no centro 
dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto de 
poder, como efeito e objeto de saber”; trata-se de estabelecer pro-
cedimentos para “poder a cada instante vigiar o comportamento de 
cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. 
Procedimentos, portanto para conhecer, dominar e utilizar”. Dentre 

4 É relevante levar em conta aqui as reflexões de Foucault a respeito da constituição das Ci-
ências Humanas: para o autor, o surgimento das disciplinas não se relaciona apenas com a 
divisão sócio-técnica do trabalho que leva à especialização do conhecimento, mas participa 
de um movimento de disciplinamento da sociedade em que se verifica a mudança de eixo 
político do poder. A esse respeito ver: Foucault (1977; 2000); Figueiredo (2002).
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essas disciplinas (no duplo sentido que o termo implica), segundo o 
autor, estão todas aquelas que tem radical psi, como a Psicologia, mas 
não apenas elas. Entre os projetos das psicologias científicas colocou-
-se, então, o de buscar a explicação e a mensuração das diferenças 
individuais.

Entre as teorias que serão formuladas com esses objetivos temos 
algumas contribuições: a da chamada Psicologia Diferencial, que sur-
ge pretendendo investigar quantitativa e objetivamente os fenôme-
nos e propõe a Teoria da Genealidade Hereditária de Francis Galton. 
Para Patto (1996), o trabalho de Francis Galton estaria na base dos 
testes psicológicos que conhecemos hoje. Outra contribuição vem de 
Edouard Claparède que formula uma proposta para diagnosticar apti-
dões e os testes de inteligência; este autor defende a criação de classes 
especiais (uma espécie de escola sob medida) e a orientação profissio-
nal, para colocar “o homem certo no lugar certo”. 

Cabe assinalar que, em meados do século XX, muitos autores fo-
ram influenciados pelos estudos da antropologia cultural, que estavam 
baseados na “teoria de carência cultural”. Consideravam “primitivos”, 
“atrasados” e “rudes” os grupos que não participavam da cultura he-
gemônica (PATTO, 1996). Essas teorias dificilmente eram contestadas, 
pois, numa época de predomínio das matrizes racionalistas e cientifi-
cistas, se apresentavam baseadas em procedimentos técnicos e em su-
postas verdades científicas5. No plano epistemológico, as reflexões de 
Georges Canguilhem, marco fundamental nesse novo campo do saber 
humano, ainda levariam algum tempo para serem incorporadas, ou 
seja, a vontade de conhecer, distinguir e separar o normal do patoló-
gico prevalece. As ciências humanas, dentre elas a Psicologia, buscou 
responder aos problemas que se colocaram desde o final do século 
XVIII, no decorrer do século XIX e durante o século XX: explicar as 
diferenças entre aqueles que alcançam o sucesso e os que fracassam. 
Para tanto, os estudos desta época, lançaram mão de artifícios para 
identificar, diagnosticar, classificar, naturalizar e individualizar os fenô-
menos relacionados com o que constituía um grupo indiscriminado de 

5 Para um questionamento dos diversos tipos de saber, remetemos a Foucault (2000).
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anormais. A partir do desafio historicamente decisivo que é conhecer 
esse grupo, é possível estudar as condições para o aparecimento das 
diferentes instituições de correção das anormalidades e das categorias 
de indivíduos a que elas se destinam (PATTO, 1996; FOUCAULT, 2000 
& JANUZZI, 2006).

Alguns traços da institucionalização do atendimento edu-
cacional especializado no Brasil

Percorrendo os rumos da história do atendimento educacional es-
pecializado, constata-se que ele se constituiu no final do século XVIII, 
com o surgimento de instituições especializadas para surdos e cegos 
nas sociedades ocidentais. No Brasil, a expansão deste tipo de atendi-
mento ocorreu, principalmente no século XX. Porém, no período co-
lonial, havia muitos deficientes que passavam despercebidos, realizan-
do atividades simples, como trabalhos manuais e/ou na agricultura, os 
quais não exigiam a leitura e a escrita. Poucos tinham acesso à escola-
rização, o que dificultava ainda mais o reconhecimento de quem tinha 
dificuldades. Os deficientes mais graves, os que eram reconhecidos “a 
olho nu”, eram, provavelmente, recolhidos e encaminhados para as 
Santas Casas de Misericórdia (JANUZZI, 2006).

Os primeiros atendimentos oficiais no Brasil a pessoas “excepcio-
nais”, termo utilizado na época, iniciaram-se, em 1854 no Período 
Imperial, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 
atual Instituto Benjamim Constant (IBC). Em 1857, surgiu o Imperial 
Instituto para Surdos-Mudos, posteriormente chamado Instituto 
Nacional de Educação dos Surdos (INES). Ambas as instituições foram 
fundadas por D. Pedro II na Capital do Império, a cidade do Rio de 
Janeiro (LEMOS & FERREIRA, 1995; PINTO, 2007).

Com a proclamação da República, em termos de acesso à edu-
cação, pouca coisa parece ter mudado. A economia brasileira ainda 
era predominantemente rural, não exigia mão-de-obra qualificada. 
Na Constituição de 1934, ficou estabelecido que a educação deveria 
ser de competência do Estado que, para isso, deveria traçar diretri-
zes nacionais. Neste período, com base nos preceitos evolucionistas 
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influentes na ciência moderna, em consonância com o discurso liberal, 
foram criadas as primeiras classes especiais sob a supervisão da inspe-
ção sanitária para separar os “normais” e os “anormais”. O objetivo 
era homogeneizar as classes, as quais seguiam uma concepção da or-
tofrenia6, O atendimento educacional especializado se inseriu em um 
movimento de reordenação do Estado, pelo qual foram regularizadas 
e definidas as funções dos serviços públicos e das instituições privadas 
de caráter assistencial, no âmbito de um processo mais amplo de re-
formas educacionais, trabalhistas, sanitárias e previdenciárias, levado 
adiante pelo governo Getúlio Vargas. A adoção de uma concepção 
científica e neutra da deficiência contribuiu para o acobertamento das 
reais determinações do fracasso escolar. O atendimento às pessoas 
com necessidades especiais estava baseado na concepção médica de 
tratamento e correção da deficiência (JANUZZI, 2006).

Na década de 1960, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 
nº 4.024 de 1961), no que concerne ao atendimento educacional es-
pecializado, aparece pela primeira vez a preocupação com o atendi-
mento de deficientes, que deveria ocorrer, na medida do possível, na 
educação regular. Datam desta época importantes campanhas dirigi-
das a categorias específicas de deficiência, como, por exemplo, a cam-
panha nacional da educação do surdo brasileiro (1957) e a campanha 
nacional de educação do deficiente mental (1960). Foram criadas, 
também, diversas associações, como a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) e a Sociedade Pestalozzi. O surgimento des-
sas organizações da sociedade civil teve papel decisivo na constituição 
da área do atendimento especializado no Brasil (JANUZZI, 2006).

Durante o regime militar, essa movimentação culminou com a 
criação, em 1973, do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), 
transformado na Secretaria de Educação Espacial (Sespe), em 1986, li-
gada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). A criação da CENESP 
foi um marco importante, pois deu início a ações mais sistematizadas 
dirigidas à melhoria e à expansão do atendimento educacional espe-
cializado em todas as Secretarias Estaduais de Educação. Foi também 

6 Ortofrenia: corrigir as tendências morais ou intelectuais.
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neste período que o atendimento educacional especializado começou 
a se afastar do modelo médico e a adotar o modelo educacional, absor-
vendo os conhecimentos da psicologia da aprendizagem, deixando, 
assim, de enfatizar a deficiência do individuo em favor das condições 
do meio e dos recursos usados para o desenvolvimento e a aprendiza-
gem do sujeito. Cabe ressaltar, porém, que foram os médicos os primei-
ros profissionais a pontuarem a importância da escolarização de pessoas 
com necessidades especiais que, em geral, se encontravam internadas 
em hospitais psiquiátricos (JANUZZI, 2006; MAZZOTA, 1996).

Considerando os avanços anteriores, apenas na década de 1990 
foram, de fato, tomadas decisões importantes nos níveis internacio-
nal e nacional sobre o direito social à escolarização no ensino regular 
das pessoas com necessidades educacionais especiais. O fim do sé-
culo XX foi marcado pela globalização e a Organização das Nações 
Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na tentativa 
de aproximar as nações, elegeu a educação como eixo articulador, 
priorizando a universalização da educação básica e criando uma po-
lítica de educação para a paz. Como parte desta política, em 1990, a 
Unesco realizou a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. 
Neste mesmo período, havia um movimento em favor da educação 
do deficiente, que propunha a inclusão educacional dessas pessoas. 
Com o intuito de ratificar o compromisso com a Educação para Todos, 
representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais rea-
lizaram, na cidade de Salamanca/Espanha, a Conferência Mundial so-
bre Necessidades Educativas Especiais, onde foi assinada a Declaração 
de Salamanca (1994). 

A proposta de Educação para Todos, parte do pressuposto de que 
uma educação inclusiva se caracteriza como ampliação do acesso à 
educação de grupos historicamente excluídos em função de sua classe, 
etnia, gênero, idade e deficiência (Unesco, 1990; ABENHAIM, 2005). 

No caso brasileiro, houve repercussões positivas dessa Conferência 
Mundial e dos eventos que se seguiram no continente latino-america-
no, resultando na definição de políticas governamentais e na constitui-
ção de um marco legal para a inclusão. Destacam-se, dentre esses, a 
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Lei nº 9.394 (de 20 de dezembro de 1996) que fixa as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, que prevê no Art. 4º, item III, o “atendimento 
educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”; a definição 
da Política Nacional de Educação Especial, cabendo à Secretaria de 
Educação Especial (SEESP) desenvolver programas, projetos e ações a 
fim de implementá-la no país7. 

Neste estudo, o tema abordado, na perspectiva da educação inclu-
siva, foi a inclusão educacional de pessoas com necessidades especiais.

Da exclusão à inclusão: representações e práticas

Examinando o percurso histórico que nos conduz da produção 
da exclusão à produção da inclusão, aqui sintetizado, observa-se a 
complexidade dos processos sociais aqui mencionados, podendo-se 
avaliar que: por um lado, é possível constatar os progressos alcança-
dos em termos de concepções relacionadas com a educação inclusiva; 
por outro lado, se pode afirmar que ainda resta muita coisa por con-
quistar. Pode-se afirmar que no plano das definições e da elaboração 
de políticas públicas são registrados avanços significativos e mudanças 
fundamentais na forma de conceber, estruturar e organizar a educa-
ção inclusiva; é possível afirmar, também, que as sociedades contem-
porâneas são mais igualitárias que no passado; entretanto, é possível 
constatar que ainda existem desigualdades, discriminações e precon-
ceitos a superar. Tais constatações nos levam a examinar as relações 
entre representações e práticas sociais, suas diferenças e a distância 
que as separa, em termos de processos concretos. 

Para Moscovici (1984), as representações sociais (RS) são enti-
dades quase tangíveis, que circulam, se entrecruzam e se cristalizam 
sem cessar por meio de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 
universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, dos 

7 A partir dessa nova política, os alunos considerados público-alvo da educação especial são 
aqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades (su-
perdotação). Dentre as ações desenvolvidas pela SEESP, está o apoio técnico e financeiro aos 
sistemas públicos de ensino para a oferta e garantia de atendimento educacional especializa-
do, complementar à escolarização, de acordo com o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro 
de 2008.
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objetos consumidos ou produzidos, das comunicações trocadas, está 
impregnada delas. Correspondem, por um lado, à substância simbóli-
ca que entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática que produz 
a dita substância, assim como a ciência e os mitos correspondem a 
uma prática científica e mítica. 

Segundo Jodelet (2001), são sistemas de valores, idéias e práticas 
cuja função é dupla: em primeiro lugar estabelecer uma ordem que 
permitirá aos indivíduos orientar-se e dominar seu ambiente material; 
em seguida, facilitar a comunicação entre os membros de uma comu-
nidade, fornecendo-lhes um código para designar e classificar os dife-
rentes aspectos de seu mundo, de sua história individual e de grupo. 
Dessa forma as RS, são ligadas às comunicações, à prática e às ações 
humanas. As práticas exercem influência sobre as RS, assim como as 
RS exercem influência sobre as práticas. Dito de outra forma, se as RS 
se modificam, as práticas também se transformam e reciprocamente. 
Considerando as RS como uma condição das práticas e as práticas 
como um agente de transformação das RS, o desacordo entre elas 
poderia levar ao reajuste das RS no seio de cada cultura.

Assim, a mudança das práticas ou das RS se refere em última ins-
tância a processos que se desenvolvem na história e não à ação de 
variáveis descontextualizadas e monológicas, como por exemplo, os 
processos que envolvem a trajetória que transforma as RS e as práticas 
no contexto da produção da exclusão para o contexto da produção da 
inclusão. Dessa forma, faz-se necessário compreender que a influên-
cia recíproca deve ser entendida tanto como condição, quanto como 
determinação nos processos de transformação de RS e de práticas: 
condição, uma vez que as RS desempenham papel importante no de-
senvolvimento das condutas; e determinação, uma vez que as práticas 
exercem influência sobre as modalidades de conhecimento. 

Para apreendermos a relação entre práticas e RS é necessário re-
correr a outras noções, como experiência e vivência que estão dire-
tamente ligadas à subjetividade. A noção de experiência constitui um 
enriquecimento, um alargamento da relação do sujeito com o mundo, 
é construída no seio de situações concretas com as quais ele se depara. 
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Ela envolve duas dimensões, uma dimensão de conhecimento e uma 
dimensão que é da ordem do experimentado, da implicação psicoló-
gica do sujeito. A experiência é diretamente associada à dimensão do 
vivido, que pode ser considerada em níveis mais ou menos abstratos. A 
noção de experiência vivida se desenvolveu inicialmente no âmbito das 
teorias fenomenológicas do conhecimento referindo-se à consciência 
que o sujeito tem do mundo onde vive.

Segundo Jodelet (2005, p. 50), o recurso a um conjunto de sabe-
res e de experiências compartilhadas pode intervir na construção ima-
ginária da relação com um objeto que não existe ainda na experiência 
e que ainda não penetrou na trama social nem no campo de debates 
no espaço público. Por isso, para a autora “a experiência vivida tem a 
ver com a elaboração de representações que favorecem ou entravam 
a mudança social”. Essa característica, segundo ela, “abre perspectivas 
originais: a experiência vivida pode assumir uma função reveladora, 
que conduz à criação de novas representações e fazer emergir signi-
ficações novas”; a experiência, podendo ter um caráter criativo,“vai 
motivar, ao lado da prática, a compreensão da pertinência dos ele-
mentos constituintes do mundo vivido e estruturar de maneira original 
as informações distribuídas pela comunicação social”.

Práticas profissionais no contexto da educação inclusiva

A trajetória histórica aqui apresentada parece indicar que a escola 
exclui todo aquele que não corresponde a um modelo previamente 
elaborado e impossibilita o caminhar junto da diversidade. Na escola 
em que o foco é o conteúdo e não a aprendizagem, não há lugar para 
a diferença, porque se adota uma concepção de homem ideal, ao qual 
todos devem corresponder, além de um sistema de avaliação capaz de 
dizer quem está próximo e quem está distante desse modelo, ou seja, 
verifica-se quem está apto a seguir o caminho para o sucesso.  

De acordo com Marcondes (2005), o que se percebe nas práticas 
escolares é que o tempo verbal empregado para falar da criança é o 
futuro do pretérito: aquilo que a criança deveria ser e não é, o que se-
ria bom que acontecesse. Este tipo de prática desconsidera o processo 
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de produção do fenômeno, o que pode resultar na naturalização do 
que é produzido historicamente e na individualização do que é da 
ordem do coletivo. As crianças chegam às clínicas-escola e aos postos 
de saúde encaminhadas por serem rotuladas como crianças-problema 
da escola, são vistas como as mal-educadas, as indisciplinadas, as que 
não aprendem, as que “têm isto ou aquilo”. Dessa forma a prática 
profissional, que deveria buscar por meio do trabalho desenvolvido, as 
condições de produção dos fatos, as suas condições históricas, conti-
nua a reforçar a exclusão.

A área da psicologia relacionada à educação concentra, muitas 
vezes, visões e fazeres reprodutores da ideologia dominante. Alguns 
psicólogos se mostram defensores da lógica que separa: uma coisa é 
política e outra é a técnica. A formação do psicólogo costuma psicolo-
gizar o fracasso e naturalizar a existência de perdedores que devemos 
ajudar, como se os mesmos fracassassem por motivações intrínsecas, 
como vimos durante a contextualização histórica. Tem-se, portanto, 
de um lado, um discurso crítico – professores e especialistas que de-
fendem práticas democráticas, inclusivas –, e de outro lado, práticas 
cotidianas que revelam uma disjunção perigosa e alienada entre os 
discursos e as práticas (MACHADO, 2005).

A separação em criança de classe especial e criança de classe regular, 
ao ser promovida pela escola mostra uma geografia que engendra afe-
tos, que as classifica implicitamente como normais e anormais e que 
intensifica os processos de subjetivação pelos quais se passa a naturali-
zar a segregação. A divisão entre escola especial e escola regular pode 
ser encarada como uma tentativa de homogeneizar a educação a ser 
oferecida, prática que pode se tornar inviável diante da diversidade 
humana. Os alunos especiais tornaram-se alunos portadores de ne-
cessidades especiais; depois portadores de necessidades educacionais 
especiais e hoje se tornaram crianças de inclusão. A mudança no dis-
curso e na lei tornou-se uma palavra ordem com efeitos no cotidiano, 
amenizando-se assim, simbolicamente as diferenças. Porém, a exclu-
são pode acontecer de maneira velada nas classes regulares.

Na perspectiva da inclusão educacional, as classes especiais 
são formas que fixam e determinam uma série de procedimentos, 
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diagnósticos, professores especializados e segregação. Faz-se neces-
sário perante essas formas que engessam, recuperar as condições que 
produziram tais formas, as condições de possibilidades (históricas) de 
sua produção, para assim, diferenciar e produzir desvios que permi-
tam rompermos com aquilo que se tornou dominante e hegemônico 
(MACHADO, 2005).

Direções para o trabalho com crianças com necessidades 
educacionais especiais

Machado (2005) aponta algumas direções para o trabalho na 
perspectiva da inclusão. Baseando-se numa reflexão crítica, busca nas 
práticas os processos de produção de subjetividade nelas engendra-
dos. Mostra-se necessária a constituição de uma estrutura de atendi-
mento na qual as diferenças específicas de cada criança possam ser 
afirmadas, o que implica na subversão da lógica que tem dominado a 
clínica e a escola. 

Aponta também para a necessidade de realizar uma reflexão so-
bre a relação saúde-educação, não na busca de diagnósticos indivi-
dualizados no corpo da criança, mas sim visando um trabalho que 
problematize as práticas escolares para que a escola se beneficie com 
a presença dessas crianças. Nesta perspectiva, mostra-se necessária 
a discussão com a equipe escolar para refletir sobre a intensa mo-
bilização que produz a presença de uma criança com necessidades 
educacionais especiais no cotidiano escolar, assim como a reflexão 
sobre a produção da exclusão. A escola inclusiva não é aquela que 
simplesmente coloca para dentro as pessoas com necessidades edu-
cativas especiais e depois não sabe o que fazer com elas. A escola 
inclusiva é aquela capaz de trabalhar com a diversidade humana com 
qualidade. Levanta-se, então a questão de saber como a escola pode 
se preparar para lidar com a diversidade humana. Algumas experi-
ências indicam que é preciso atender às necessidades à medida que 
elas surjam, a partir da necessidade de cada sala, de cada escola. Por 
isso, ressalta-se a importância da formação continuada dos profissio-
nais de educação, que não pode ser pensada fora de um contexto 
pessoal-cultural-histórico-político-social-econômico.
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 Faz-se necessária também uma discussão sobre a maneira de se 
conceber educação, dentro de um movimento de busca de uma socie-
dade mais igualitária, onde se conceba a aquisição de conhecimento, 
como um processo que se dá no confronto com o outro.

Considerações finais

Observa-se que ao longo da história, com desenvolvimento das 
ciências humanas (séc. XIX), tornou-se natural a crença na possibilida-
de de medirmos a inteligência e a capacidade individual das pessoas 
como se estas fossem constituídas fora das relações sociais. Tornou-se 
necessário explicar as diferenças de rendimentos escolares entre os 
indivíduos. Dessa forma, podemos constatar como nos parece natural 
encaminhar a criança para um psicodiagnóstico que descubra algum 
atributo individual como justificativa de seu fracasso escolar. 

A busca de uma categoria para classificar as características que a 
criança apresenta, veicula a falsa idéia de que devemos aperfeiçoar os 
processos de diagnóstico com o intuito de definir o mais precisamente 
possível o que a criança tem. Por isso a necessidade de desenvolver 
materiais para avaliar “a criança”, enquadrando-a numa taxonomia 
previamente estabelecida. Os encaminhamentos para avaliação psico-
lógica são baseados nas idéias de: “falta”, “anormalidade”, “doença” 
e “carência”. Ouvimos relatar que a criança tem “distúrbio de apren-
dizagem”, “TDAH”, “desnutrição”, “TOD”, “distúrbio de conduta”, 
pertence a uma “família muito pobre ou desestruturada” etc. - como 
se esses conceitos não fossem produzidos historicamente. Essas idéias 
tornaram-se mitos e rompê-los é o principal desafio no trabalho com 
a educação especial, sendo fundamentais para isso as investigações 
de Canguilhem (2002) cujo trabalho contribui para desmistificar as 
noções de normal/patológico construídas e difundidas pelo senso 
comum.

Observa-se que não existem causas individuais para os fenôme-
nos sociais, pois eles são, antes, efeitos que se engendram em uma 
rede de relações. Percebe-se que efetivamente existem pessoas com 
distúrbios, lesões que prejudicam o processo ensino-aprendizagem, 
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que existe pobreza, que existem problemas emocionais e familiares. 
Existem crianças que precisam de atendimento psicoterápico, pois es-
tão sofrendo. Mas não podemos estabelecer uma relação de causa e 
efeito entre essas manifestações e a capacidade de aprender. Os fe-
nômenos são viabilizados nas relações, isto é, agimos diferentemente 
conforme as relações, e é nas relações que devemos atuar, se quiser-
mos nos responsabilizar por uma verdadeira educação inclusiva.

Considerando que no plano das concepções e das representações 
a inclusão já foi incorporada como valor social, fazendo parte das dire-
trizes políticas da educação nacional, é possível desenvolver expectati-
vas de que, no plano das práticas, ela seja totalmente realizada e que, 
dado o caráter dialético da relação entre experiência e representações, 
isso contribua para romper processos ainda pautados na exclusão.
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Déficit ou Diferença: (re)tratando a 
medicalização da vida a partir de uma 
releitura das patologias da cognição1  

Adriana Carrijo2   

 Beatriz Sancovschi3 

Introdução

Um curioso fenômeno contemporâneo tem sido a pro-

fusão de diagnósticos psicopatológicos de cunho cognitivo 

e a onipresença dos processos medicalizantes. Tais proces-

sos envolvem desde a produção de saberes que legitimam 

a intervenção médica até a modelização de terapias e inter-

venções. Como exemplo, citamos o emblemático Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em seu 

1 As questões tratadas nesse artigo foram objeto de um minicurso oferecido a estu-
dantes de Psicologia durante o IV Seminário Saúde e Educação: Psicologia, Escola e 
Universidade, realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), no dia 
27 de agosto de 2010. Os objetivos do curso articulavam as pesquisas das autoras 
nas áreas de cognição contemporânea e medicalização da vida realizadas através 
do Núcleo Rio de Janeiro/Regional Rio da Abrapso e da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro onde atualmente atuam como docentes
2 Adriana Carrijo é Especialista em Psicologia Clínica e Educacional/Escolar. Mestre 
e Doutora em Psicologia através do Instituto de Psicologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e Coordenadora do Núcleo Rio de Janeiro/Regional Rio de Janeiro 
da Associação Brasileira de Psicologia Social.
3 Beatriz Sancovschi é Professora Adjunta do Instituto de Psicologia da UFRJ. Mestre 
e Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós- graduação em Psicologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro.
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enlace indissociável: prescrição medicamentosa4, psicoterapia e ma-
nejo adaptativo/inclusivo escolar. Vale ressaltar que tais esquemas de 
tratamento e reabilitação não se sustentam desacompanhados da lite-
ratura midiática negritando a “efi-ciência” de tais práticas, através da 
constante menção aos aspectos mórbidos do transtorno e do suposto 
transtornado.  

Tendo em vista este cenário, o presente artigo pretende contri-
buir para a ampliação da reflexão a respeito dos processos de psi-
copatologização que vem ocorrendo em nossa sociedade. Nossa hi-
pótese admite que essa psicopatologização das funções cognitivas 
esteja relacionada a uma espécie de modelização etapista/desenvol-
vimentista dessas levando-nos a propor o argumento da “diferença” 
em detrimento da massificadora produção “deficitária”. As funções 
cognitivas, pensamos, expressam-se às intempéries de cada tempo, 
cabendo contextualizá-las a partir do que chamaremos de cognição 
na contemporaneidade.

  Para nós, faz-se importante agregar à discussão sobre a medi-
calização outra forma de pensar a cognição e os processos cogniti-
vos. Dessa forma, quais concepções de cognição estariam na base 
dessa engenharia nosológica, tornando-as objetos de processos de 
medicalização? 

4 A respeito das prescrições medicamentosas que derivam do diagnóstico do TDA/H, citamos 
a Ritalina (cloridrato de metilfenidato) como um estimulante do grupo dos anfetamínicos 
que visa, nesse caso, à estimulação do sistema nervoso central em pacientes portadores de 
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H). Segundo informações contidas em 
sua bula (2006): “a dose de Ritalina deve ser individualizada de acordo com as necessidades 
e respostas clínicas dos pacientes. No tratamento do TDA/H, procura-se adaptar a adminis-
tração do medicamento aos períodos de maiores dificuldades escolares, comportamentais e 
sociais para o paciente” , redundando na medicalização de uma suposta dis-função atentiva 
ou deficiência do autocontrole, baseada em critérios de intervenção discutíveis.Tal estimulante 
do sistema nervoso central passou a ser industrializado sob versão “long action”, carregando 
o nome de Concerta.

 O Concerta (cloridrato de metilfenidato) foi elaborado para “garantir a liberação do metilfe-
nidato que possibilitasse uma dose única diária associada à eficácia comparável à administra-
ção de duas ou três doses diárias de metilfenidato em formulação convencional de liberação 
imediata” (2003, p. 19). Em suma, trata-se de uma tecnologia farmacológica alternativa à 
Ritalina  orientada para o consumo diário fracionado. A formulação do Concerta está sus-
tentada na idéia de otimização cognitiva e controle dis-funcional e patológico. O Concerta, 
entendemos, até pelo significado embutido na escolha de seu nome, iconografa a importância 
da “máquina cognitiva” para o exercício do biopoder.   
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Produção social dos processos de medicalização da vida e 
do transtornado 

Através dos séculos, o corpo humano vem sendo modelizado 

como espaço de investimentos, exames e doutrinações. Das diferenças 

entre sexos ou fases do desenvolvimento, o corpo da criança e o cam-

po da infância vêm se afirmando como objeto das mais mirabolantes 

tecnologias de cuidado, revelando-se como “corpo investimento” aos 

processos de otimização de funções que atenderiam às demandas de 

cada sociedade.

A partir dessa afirmação, situamos o fenômeno da medicalização 

da vida como correlato à “capitalização” das funções cognitivas, qual 

seja, movimento que reduz comportamentos a escalas de desempe-

nho e déficit, distinguindo pretensamente aquilo que se produz social-

mente como saúde ou doença.

Alain Ehrenberg (1991), em sua obra “Le culte de la performan-

ce”, analisa a relação que se estabelece entre as demandas de uma 

sociedade potencialmente capitalista e a “héroïsation” (p. 212) (he-

roização/otimização)  do indivíduo. A capitalização como expressão 

política de nossa época carrega, para esse autor, a marca do consumo. 

Assim, consumir torna-se um vetor de realização pessoal estimulando 

cultos performáticos de individualização, redundando num indivíduo 

incerto e sofrido, permeável aos processos de medicalização.
A esse respeito, discorre Ehrenberg:

Le caractere massif de la consommation de médicaments 
psychotropes,la multiplicité des problèmes auxquels ele 
est supposée répondre pour les individus suggèrent 
qu’une logique de modification d’états de conscience 
à la fois très étendue et nouvelle soit à l’ouvre dans la 
société. (...) Les dopants de la société concurrentielle 
sont des drogues d’integration sociale et relationelle 
(Ibid, p. 259).

Quando ancoramos no campo da infância, observamos que da 
catequese ao mapeamento cerebral, regimes de verdades e práticas 
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de subjetivação podem ser revelados como estratégias de “integração 
social e relacional” como mencionara Ehrenberg. 

Dispositivos biopolíticos evidenciam a onipresença da idéia de dis-
função (e déficit) na construção da Psicologia como campo científico 
e a complexidade de uma ‘engenharia’ assistencial agenciada por seus 
‘fundamentos’. Nesse sentido, vale a ampliação do conceito de medi-
calização. Tal processo não se sustenta apenas no uso de um medica-
mento, mas pelo abuso do poder (biopoder) exercido por médicos e 
“terapeutas” clivados pelo modelo clínico.   

Constatando uma proliferação de discursos psicopatológicos em 
vários campos do saber a agenciar intervenções cada vez mais pre-
coces, queremos agora refletir sobre a função histórica e social dessa 
engrenagem em torno da infância, a partir da emergência de uma ex-
periência subjetiva e cognitiva de aspecto seriado e produzido. Nossa 
escolha pela infância é justificada pela importância conferida pela ins-
tituição escolar às funções cognitivas, o que acentua a produção so-
cial do transtornado cognitivo: o desatento, o impulsivo, o disléxico, 
dentre tantas outras bioidentidades.

A importância da educação escolar na sociedade contemporânea 
visa à performance das funções cognitivas. Trata-se de um modelo edu-
cacional conteudista e pretensamente acumulativo, modelo esse que 
não prevê a plasticidade das funções cognitivas quando pensadas de 
forma indissociável ao contexto. Nesse sentido, a atenção, a atividade 
motora e impulsiva, assim como o uso da linguagem de comunicação 
e de compreensão, convocam-nos às diferentes formas de exercerem-
-se contemporaneamente. 

O que nos interessa a partir dessa idéia é a reflexão sobre a mode-
lização da cognição, produção teórica transversalizada pelo biopoder 
exercido inicialmente através do discurso médico e tão contempora-
neamente marcado pelos discursos psicopatológicos. Assim sendo, em 
se tratando de contemporaneidade e cognição infantil, a propósito da 
saúde mental, da “melhor educação“ e do “melhor desenvolvimento 
global”, forças de subjetivação incidiriam para construir e seriar a in-
fância, retroalimentando um campo de medicalização da vida à guisa 
do controle/otimização deficitários.  
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Observamos que uma das motivações para a construção desse 
curso/estudo foi a percepção do caráter fechado, definitivo e, por ve-
zes, profético de alguns textos clínicos, fundamentados teórica e me-
todologicamente na convicção de apreensão da realidade e da cogni-
ção, seja ele/ela representado(a) como: fisiológico, neuropsicológico, 
ou farmacológico. Enfim, todos parecem estruturados para a modeli-
zação, para uma lógica.

Em entrevista recentemente cedida à jornalista brasileira Heloísa 
Villela (2011), o Dr. Allen Frances, psiquiatra e professor emérito da 
Universidade Duke e um dos maiores colaboradores da construção do 
DSM-IV, alertou médicos e pais sobre o déficit de atenção.

Acho que de forma geral o que aconteceu nos últimos 15 anos foi 
uma abertura de mercado massiva de novos remédios para a indústria 
farmacêutica para o uso de antipsicóticos, antidepressivos e estimulan-
tes para crianças e adolescentes. (...) O que a indústria farmacêutica 
conseguiu fazer foi “educar” médicos, pais, professores e muitas vezes 
as próprias crianças para reinterpretar qualquer problema que estejam 
apresentando como TDAH.  Muitas vezes isso pode ser útil, mas em 
muitos casos, foi bem além do limite. Existe um problema mundial 
hoje que é do excesso de diagnósticos e de medicalização da TDAH 
que o DSM-V vai agravar, especialmente no caso dos adultos. 

Percebemos através do que argumenta o Dr. Allen uma severa 
crítica à indústria farmacêutica. Essa “máquina”, contudo, não ope-
raria dissociada das idéias de desvio e déficit, tão bem descritas nos 
manuais de psiquiatria. 

As clínicas se entrosam, criam conceitos, estratégias e criam ob-
jetos para o consumo. No que diz respeito ao sujeito-criança de hoje, 
apontamos a escola como uma peça-chave para que os processos de 
seriação e clínica-ação complementem-se e cumpram suas funções na 
produção de subjetividade infantil. 

O que chamávamos de dispositivo-psi, conteúdo psicológico que 
tomamos como detonador de processos de produção de subjetivida-
de infantil, parece-nos que sempre foi secundário aos interesses edu-
cacionais de cada época. A passagem de um mundo letrado a um 
mundo imagético corresponde a outra configuração da capacidade 
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atentiva, e a criança passa a ter outros interesses assim como a escola. 
No bojo desse mundo incrementado pela imagem e pela exteriorida-
de, a psicopatologização, impõe-se como alternativa para que a escola 
se recoloque. Na maioria das vezes, ou encaminha muito para atendi-
mentos ou especializa-se para os mesmos. 

O conteúdo psicológico ou dispositivo-psi precisa ser pensado em 
correlação com as exigências pedagógicas e o lugar que a escola con-
temporânea vem assumindo frente à ausência das figuras parentais. 
Não é à toa que as crianças não gostam da escola, além de se senti-
rem abandonadas e enclausuradas, não compreendem grande parte 
do que aprendem, fracassam, são legitimadas como transtornadas e 
deficitárias, e quando adoecidas são tratadas com remédios. 

A clínica infantil de hoje casa com essa engrenagem e necessita 
repensar sua posição. Receamos que a apropriação do modelo médi-
co enaltecido por critérios diagnósticos, perspectivas de tratamento, 
prevenção de comorbidades e expectativa de alta contribua para a 
sedimentação cada vez maior desse cerco psicopatológico em torno 
da infância. Entretanto, sabemos que a ampliação dos processos de 
medicalização de nossa sociedade, especialmente da infância contem-
porânea, é legitimada por uma tipologia cognitiva. Por isso, coloca-
mos, nesse segundo momento, a cognição em questão.

 A cognição em questão

É interessante perceber que, nas recentes discussões sobre as pato-
logias da cognição, uma pergunta simples, porém fundamental, tem 
sido deixada de lado. Trata-se daquela que interroga sobre o que é a 
cognição. Ora, como falar em patologia, em déficit ou transtorno da 
cognição sem definir o que estamos entendendo por este processo?

Ao nos debruçarmos sobre a história da psicologia e, principal-
mente, sobre as atuais ciências cognitivas, vamos percebendo que 
existem ao menos duas grandes orientações no entendimento da cog-
nição. Cognição como um processo abstrato e invariante e, cognição 
como algo concreto e contextualizado. A opção por uma ou por outra 
não é neutra, mas política. Ela será crucial para a avaliação daquilo que 
está acontecendo com a cognição na contemporaneidade. Trata-se de 
déficit ou de diferença?
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No que diz respeito à história da psicologia, podemos localizar as 
diferenças entre estas duas orientações, por exemplo, no exame da 
epistemologia genética de Jean Piaget e da psicologia histórico-cultu-
ral de L. S. Vigotski. Embora os dois teóricos sejam classificados como 
construtivistas, o entendimento do que seja a construção da cognição 
é bastante singular em cada um.

Piaget pensa a construção da cognição a partir do mecanismo 
ação-assimilação-acomodação, sendo estes orientados pela equilibra-
ção. Isto que, a princípio, abriria a cognição para a dimensão contex-
tual, que implicaria na sua transformação e diferenciação, acaba sendo 
limitado pela forma como o pensador suíço coloca o problema. 

Partindo da biologia e tendo como horizonte a epistemologia, 
Piaget afirma que as estruturas necessárias ao conhecimento científico 
não estão presentes na criança. Lança assim o projeto da epistemolo-
gia genética que, através da psicologia genética, procura explicar o 
desenvolvimento cognitivo. 

Colocar o problema do conhecimento a partir do conhecimento 
científico faz com que a cognição seja entendida como inteligência, 
caracterizando-se, sobretudo, pela lógica. O desenvolvimento cog-
nitivo torna-se sinônimo de desenvolvimento da inteligência, sendo 
pensado como uma sucessão de estágios necessários que vão do mais 
concreto ao abstrato, do sensório-motor ao lógico formal (Piaget, 
2001). Kastrup (1999) argumenta que ao submeter o problema do 
conhecimento à lógica, Piaget deixa de enxergar a invenção na trans-
formação, concluindo que o construtivismo piagetiano é no fundo um 
“construtivismo de caminho necessário” (Ibid, p. 95). Assim, neste 
construtivismo, os aspectos contextuais e concretos acabam sendo 
deixados de lado em função de uma orientação pressuposta, a lógi-
ca. A cognição tende sempre para a mesma direção. Seguindo esta 
concepção, tudo aquilo que se desvie do caminho pressuposto seria 
patologia, desvio ou déficit. 

Vigotski, por outro lado, está interessado no desenvolvimento cul-
tural, sendo a construção da cognição conseqüência deste desenvol-
vimento. A construção aqui não resulta de uma lógica invariante ou 
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de um amadurecimento biológico, mas se faz ao longo da vida, com 
a vida e, principalmente, no encontro com os outros (SANCOVSCHI, 
2005). A ação mediada é condição para a construção da cognição, 
ou para sermos fiéis ao vocabulário vigotskiano, a ação mediada é 
condição para a construção do psiquismo. Vigotski explica a constru-
ção do psiquismo através do exemplo do gesto indicativo (VyGOTSKI, 
1931/2000). 

O gesto indicativo é, em princípio, uma tentativa fracassada de 
agarrar algo. A criança, em função de seus reflexos, estende o braço. 
A mãe aparece e interpreta o gesto da criança, atribuindo a ele um 
significado: “Ah, bebê, você está querendo pegar a mamadeira”. A 
criança passa, então, a se relacionar com o mundo a partir da signifi-
cação do gesto conferida pela mãe. Só mais tarde a criança internaliza 
a significação. 

Através do desenvolvimento cultural, portanto, Vigotski abre uma 
brecha para outra forma de conceber a cognição. Esta é resultado de 
um processo de construção que se efetua a partir da mediação e in-
ternalização. Dessa forma, destaca a importância dos encontros com 
os outros e, conseqüentemente, torna impossível definir a priori qual 
a direção que esta construção vai assumir. Não haveria um caminho 
único, dado de antemão, mas caminhos realizados a partir dos encon-
tros. Em outras palavras, vemos emergir uma definição de cognição 
mais concreta e contextualizada. Para o psicólogo russo, a forma da 
cognição hoje depende dos encontros estabelecidos ao longo da his-
tória. Neste contexto, torna-se mais complexo definir o que é e o que 
não é patologia. 

Se com Vigotski já é possível pensar numa cognição concreta e 
contextualizada, o atual campo das ciências cognitivas exige, cada vez 
mais, que atentemos para esta outra orientação no entendimento da 
cognição. Trata-se aí do problema do conhecimento corporificado (em-
bodied). Se para alguns teóricos das ciências cognitivas, como é o caso 
de Francisco Varela e Humberto Maturana, o caráter corporificado sem-
pre foi fundamental para a compreensão da cognição - vide o desenvol-
vimento da abordagem autopoiética-enativa (MATURANA & VARELA, 
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1995; VARELA, 1990; VARELA, THOMPSON & ROSCH, 2003; VARELA, 
2003) – para outros, ele se torna uma questão a partir das investiga-
ções sobre a consciência, nos anos de 1990 (SEARLE, 1998; CHALMERS, 
1995).

Segundo Ceruti (1986), é com F. Varela e H. Maturana que o 
construtivismo assume formulação radical. Graças à crítica à repre-
sentação, ou seja, à idéia de que conhecer é representar o mundo, a 
ação é enfatizada como única condição para o conhecer. Os teóricos 
chilenos ressaltam a circularidade do conhecimento. Em vez de o co-
nhecer ser a relação entre um sujeito e um mundo pressupostos, su-
jeito e mundo passam a ser efeitos de práticas cognitivas (MATURANA 
& VARELA, 1995). Apesar da aparente semelhança com as formula-
ções piagetianas, inclusive sinalizadas por Varela (2003), a abordagem 
autopoiética-enativa não estabelece um horizonte predefinido ao co-
nhecer. A cognição é efeito de uma autoprodução constante, não é 
jamais garantida ou predefinida. Não existe nada para além da cir-
cularidade. Tudo depende da ação. A ação determina os encontros 
e desencontros – acoplamentos estruturais (MATURANA & VARELA, 
1995) e breakdowns (VARELA 1990; 2003) – que serão responsáveis 
pelas transformações do sujeito cognoscente e do mundo conhecido. 
Temos assim uma concepção de cognição radicalmente concreta e 
contextualizada.  

Embora esta discussão teórica pudesse ser aprofundada e de-
senvolvida, acreditamos que o que dissemos já é suficiente para de-
fendermos nossa tese. Existem ao menos duas orientações para o 
entendimento da cognição. Para alguns a cognição é um processo 
invariante e abstrato, podendo ser predefinida. Neste caso, tudo o 
que se desvie do caminho pressuposto poderia ser encarado como 
transtorno, patologia ou déficit. Vale notar que esta tem sido a con-
cepção hegemônica da escola/educação. Isto que na primeira parte 
do texto chamamos de concepção etapista/desenvolvimentista. Para 

outros, porém, a cognição só pode ser pensada de maneira concreta 

e contextualizada. Neste caso, haveria tantas cognições quantos fos-

sem os contextos. Ou, dito de outra forma, não haveria um caminho 
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único para a cognição. Assim, como falar em transtorno, patologia 

ou déficit? Se a cognição é resultado dos encontros estabelecidos ao 

longo da vida, de co-transformações, então precisaríamos considerar 

a existência de diferentes cognições. Na contemporaneidade, esta ob-

servação nos coloca diante de uma importante questão. Será que, tal-

vez, as formas cognitivas que freqüentemente são classificadas como 

deficitárias, transtornadas ou patológicas não poderiam simplesmente 

constituir novas ou diferentes cognições?

Convocamos todos a olhar para o mundo em que estamos viven-

do. A presença de computadores, internet, celulares, ou seja, daqui-

lo que tem sido nomeado como Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (NTIC) tem se tornado constante. Diversos teóri-

cos, como é o caso de Berardi (2009), Nicolaci-da-Costa (2006) e 

Sancovschi e Kastrup (no prelo), inclusive, buscam em suas reflexões, 

examinar as alterações que as NTIC têm produzido em nossas cog-

nições5. Por tudo isto, insistimos na pergunta: Será que os inúmeros 

diagnósticos que cada vez mais classificam as cognições como trans-

tornadas, deficitárias ou patológicas não merecem ser repensados? 

Será que se trata efetivamente de funcionamentos deficitários, ou será 

que se trata simplesmente de funcionamentos cognitivos diferentes 

que merecem ser analisados mais de perto? 

5 Sobre isso sugerimos a leitura da tese defendida em 2010 “Sobre as práticas de estudo 
dos estudantes de psicologia: uma cartografia da cognição contemporânea” (SANCOVSCHI, 
2010). Aí, através da investigação das práticas de estudo dos estudantes de psicologia, deline-
amos funcionamentos cognitivos bastante singulares, sobretudo no que diz respeito à aten-
ção. Nesta ocasião, foram “diagnosticadas” as presenças entre os estudantes contemporâneos 
de uma atenção saltitante e sem ritmo, de uma atenção dividida e de uma atenção suficiente. 
No entanto, menos do que considerá-las como patologias ou mesmo idiossincrasias dos estu-
dantes, com a ajuda de autores como Sennett (2001, 2006), Eherenberg (1991, 2000), Caiafa 
(2000) e Larrosa (2004, 2003a, 2003b, 2001), mostramos como elas constituem um certo 
funcionamento cognitivo comum em nossa contemporaneidade.
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Conclusão

Os processos de medicalização da vida ancoram num certo mo-
delo de cognição que tem sido hegemônico, sobretudo no contexto 
da educação e, em especial no universo escolar. Trata-se da cognição 
abstrata e invariante. Tal fato acaba por produzir uma concepção de 
cognição etapista/desenvolvimentista que, por sua vez, impede que 
vejamos as transformações como diferenças. Tudo o que se desvia do 
previsto passa a ser lido como déficit ou transtorno.

Urge a mobilização de discussões teóricas e debates sobre as 
práticas (educacionais, psicológicas/psicoterápicas, médicas) que se 
coloquem como alternativas a esse modelo abstrato e invariante de 
cognição. A ciência psicológica requer essa re-tratação em busca de 
novos problemas (não necessariamente de soluções) que evidenciem 
a complexidade da construção subjetiva, construção essa agencia-
da pela inevitável abertura para um mundo interativo e social. Um 
mundo marcado pelos imperativos políticos de cada sociedade. Um 
mundo onde a cognição apresenta-se com e através de intensidades, 
velocidades e densidades. 
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