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Que brota à flor da pele, será que me dá 

E que me sobe às faces e me faz corar 

E que me salta aos olhos a me atraiçoar 

E que me aperta o peito e me faz confessar 

O que não tem mais jeito de dissimular 

O que nem é direito ninguém recusar 

E que me faz mendigo, me faz suplicar 

O que não tem medida, nem nunca terá 

O que não tem remédio, nem nunca terá 

O que não tem receita 

O que será que será 

Que dá dentro da gente e não devia 

Que desacata a gente, que é revelia 

Que é feito uma aguardente que não sacia 

Que é feito estar doente de uma folia 

Que nem dez mandamentos vão conciliar 

Nem todos os ungüentos vão aliviar 

Nem todos os quebrantos, toda alquimia 

Que nem todos os santos, será que será 

O que não tem descanso, nem nunca terá 

O que não tem cansaço, nem nunca terá 

O que não tem limite 

O que será que me dá 

Que me queima por dentro, será que me dá 

Que me perturba o sono, será que me dá 

Que todos os tremores me vêm agitar 

Que todos os ardores me vêm atiçar 

Que todos os suores me vêm encharcar 

Que todos os meus nervos estão a rogar 

Que todos os meus órgãos estão a clamar 

E uma aflição medonha me faz implorar 

O que não tem vergonha, nem nunca terá 

O que não tem governo, nem nunca terá 

O que não tem juízo 

CHICO BUARQUE DE HOLANDA 
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RESUMO  
 

O QUE NÃO TEM REMÉDIO, NEM NUNCA TERÁ: 

UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA PSICOLOGIA EM SUA RELAÇÃO 

COM A MEDICALIZAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO SOFRIMENTO HUMANO 

 

Este estudo discute em obras de T. W. Adorno e M. Horkheimer as condições históricas, 

sociais e subjetivas propiciadoras da medicalização psiquiátrica do sofrimento humano, 

tais como o progresso do esclarecimento, formação cultural, autossacrifício, individuação, 

mitificação da ciência e fetichização da técnica. Entende-se aqui que o neologismo 

medicalização decorre das transformações históricas e políticas da modernidade e, dentro 

desse contexto, da importância atribuída às tecnologias científicas pelo homem. Com o 

intuito de entender como a Psicologia tem registrado a interferência dessa prática da 

Psiquiatria, foram selecionados em sites de publicações científicas, segundo critérios 

específicos, dezenove artigos de autores com formação acadêmica em Psicologia. 

Identificaram-se os periódicos, instituições e referências bibliográficas que mais têm 

contribuído para o tema da medicalização psiquiátrica nos últimos 10 anos e evidenciaram-

se os temas que aparecem com maior frequência nas publicações – cientificismo, 

tecnicismo, formas de anulação e produção de subjetividades, patologização e biologização 

do sofrimento humano, controle social, anestesiamento e silenciamento dos sujeitos e 

possíveis formas de resistência. Analisado com base nas proposições dos dois teóricos 

críticos citados, percebeu-se que o conteúdo da amostra dos artigos revela elementos que 

fortalecem uma racionalidade dominadora da natureza humana e, contraditoriamente, 

como o esclarecimento o é, apresenta críticas frente aos pensamentos hegemônicos 

presentes na contemporaneidade. Notou-se, sobretudo, que quando a Psicologia nomeia 

esse fenômeno como medicalização mostra-se, pelo menos em suas produções teóricas, 

crítica para aspectos regressivos do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Palavras-chave: Psicologia – Teoria Crítica – Individuação – Medicalização Psiquiátrica –

– Sofrimento Humano. 
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ABSTRACT  

 

WICH DOES NOT REMEDY, NEITHER EVER WILL HAVE: 

A STUDY ABOUT SCIENTIFIC PRODUCTION OF PSYCHOLOGY IN HIS RELATION 

WITH PSYCHIATRIC MEDICALIZATION OF HUMAN SUFFERING  

 

This study identified in works of T. W. Adorno and M. Horkheimer the conditions 

historical, social and subjective which had propitiated to psychiatric medicalization of 

human suffering, such as the progress of enlightenment, cultural formation, self-sacrifice, 

individuation, mythicizing of science  and fetishism of technique. It Is understood here that 

the neologism medicalization stems from the historical transformations and politics of 

modernity and, inside this context, of the importance assigned to scientific technologies by 

the man. With intention of understanding how the Psychology registered the interference 

of this psychiatric practice, have been selected in sites of scientifics publications, according 

to specific criteria nineteen article of  authors with academic formation in Psychology. It 

were identified periodic, institutions and bibliography references which more has 

contributed to the theme of psychiatric medicalization at the last 10 years and that has 

evidenced the themes which appear most frequently in publications – the scientism, 

technicism, shapes of annulment and production of subjectivities, pathologization of 

human suffering, social control, numbing and muting of the subject and possible forms of 

resistance and comprehension biologicist of the human being. Analyzed based on 

propositions of the two critical theorists cited, it was realized which  the content of sample 

of the articles reveals elements that strengthen a rationality of the human nature and 

contradictorily, as the enlightenment how it is, presents critics to the hegemonic thoughts  

contemporary.  It was noticed, above all else, that when Psychology appoints this 

phenomenon  how medicalization shows up, at least in their theoretical productions, 

critique to regressive aspects of the scientific and technological development. 

 

Key words: Psychology – Critical Theory – Individuation – Psychiatric Medicalization – 

Human Suffering. 
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INTRODUÇÃO 
 

Jornais noticiaram, em início desse ano, duas reportagens já conhecidas pelo 

público: Calmante Rivotril vira febre em Minas Gerais1 e SP aumenta em 55% entrega 

gratuita da “droga da obediência2. Mais que o conteúdo das notícias, o que causa espanto 

é o fato de terem se tornado corriqueiras, assimiladas sem nenhum assombro pela maioria 

das pessoas. Os títulos das reportagens reiteram o Relatório Mundial sobre Drogas da 

Organização das Nações Unidas (ONU)3 publicado em junho de 2011. Nesse relatório há 

dados referentes ao ano de 2010, que revela a tendência de aumento no uso de drogas 

prescritas no Brasil e no mundo. No setor público, como nos atuais Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), psicólogos observam que a maioria da clientela que procura a 

instituição desconsidera o tratamento psicoterápico em função do psiquiátrico. O interesse 

de alguns – denominados por alguns trabalhadores em saúde mental de usuários crônicos 

dos medicamentos psiquiátricos – é exclusivamente adquirir uma receita para continuar 

“consumindo” antidepressivos ou ansiolíticos. Como resultado desse aumento do uso e da 

preocupação de profissionais das áreas de saúde e educação, criou-se no ano de 2010 em 

São Paulo um Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Seus principais 

objetivos, dentre outros, são ampliar e democratizar o debate sobre a questão e construir 

estratégias que subvertam a lógica medicalizante. O Manifesto integral do Fórum está 

contido no Anexo. 

Questionamentos diversos surgem quando psicólogos tentam entender tal 

evidência. A Psicologia não produz resultados a contento? Se assim fosse, qual seria a 

deficiência da Psicologia e dos psicólogos? Por que os clientes não aderem ao tratamento 

psicoterápico tanto quanto ao psiquiátrico? A possibilidade de resolução rápida dos 

problemas pessoais por meio de medicamentos é assim tão mais sedutora ou necessária que 

                                                 

1
 Recuperado em 27 de janeiro de 2013 de 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/25/interna_gerais,345881/calmante-rivotril-vira-febre-em-

minas-gerais.shtml. 
2
 Recuperado em 20 de janeiro de 2013 de http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-01-15/sp-aumenta-em-

55-entrega-gratuita-da-droga-da-obediencia.html. 
3
 Publicado originalmente com o título The non-medical use of prescription drugs, policy direction issues, 

recuperado em 22 de junho, 2011, de http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/non-

medical-use-prescription-drugs.html. 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/25/interna_gerais,345881/calmante-rivotril-vira-febre-em-minas-gerais.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/25/interna_gerais,345881/calmante-rivotril-vira-febre-em-minas-gerais.shtml
http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-01-15/sp-aumenta-em-55-entrega-gratuita-da-droga-da-obediencia.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-01-15/sp-aumenta-em-55-entrega-gratuita-da-droga-da-obediencia.html
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/non-medical-use-prescription-drugs.html
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/non-medical-use-prescription-drugs.html
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o tratamento psicoterápico? Há uma dependência permanente de tais medicamentos? Como 

tratá-los, se o diagnóstico for o de dependência de drogas legais? 

Esses questionamentos já estavam presentes no início dos estudos sobre essa 

temática, em princípio de maneira informal no trabalho em um Centro de Atenção 

Psicossocial4 e depois formalmente em uma pós-graduação na Universidade Federal de 

Lavras (UFLA)5. 

Pode-se dizer que o precursor dos estudos sobre a medicalização da existência foi 

Ivan Illich (1975), no livro A expropriação da saúde – Nêmesis da Medicina, em que faz 

uma crítica à ciência, à técnica e à medicina moderna. O filósofo discute a ciência e seus 

desdobramentos, problematiza o processo de medicalização social (ou iatrogênese social), 

que se deu com a expansão das intervenções médicas na vida humana, apropriando-se de 

comportamentos antes tidos como naturais, colocando-os como problemas a serem sanados 

pela medicina. Illich argumenta que a medicina institucionalizada era uma ameaça à saúde, 

pois o tratamento médico (com sua tecnologia médica, diagnóstica e terapêutica) pode 

causar danos aos indivíduos. O dano não se circunscreve apenas ao indivíduo, porque ao 

medicar aspectos da vida como o nascimento, o sexo, a morte, gera uma desarmonia entre 

o meio e o indivíduo, diminuindo sua possibilidade de ação e de controle desse meio. 

Como menciona o título do livro, com a medicina institucionalizada tem-se uma 

expropriação da saúde enquanto responsabilidade do indivíduo, aprisionando-o em um 

papel apassivado e doente, dependente da autoridade médica e do remédio. Esse conjunto 

de expropriação destrói o potencial cultural e as maneiras tradicionais de enfrentar, de 

forma autônoma, a dor e a doença. 

Para o autor, as ciências da saúde podem impedir que a pessoa produza novas 

relações, seja com os outros, consigo mesmo ou com os médicos, como também podem 

diminuir as possibilidades de transformar a si mesmo e seu contexto. No livro, Illich (1975, 

p. 3) ressalta a questão sociocultural da dor e do sofrimento, como denota o seguinte 

trecho: a dor pode ser chance de envolvimento mais íntimo do doente consigo mesmo, seu 

meio, sua vida. Tal envolvimento pode ser – e amiúde é – terapêutico; dele pode a pessoa 

                                                 

4
 O trabalho realizado foi o de psicóloga concursada no CAPS de Perdões/MG, no período de 2000 a 2007 e 

na Secretaria de Saúde de Santo Antônio do Amparo/MG, no período de 2002 a 2004. 
5
 Pós-Graduação lato sensu em Educação oferecida pelo Departamento de Educação dessa Universidade. A 

apresentação do trabalho final, cujo título foi O que tem possibilidades, remediado não está: Reflexões sobre 

a medicalização psiquiátrica entre os professores a partir da Teoria Crítica da Sociedade, foi em julho de 

2009. 
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sair mais forte, mais autônoma mais responsável por si mesma e perante a vida e o 

sofrimento dos outros. 

O termo medicalização é entendido, por alguns autores e pelos profissionais que 

compõem o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, como um processo 

que reduz questões sociais e políticas em individuais e transforma questões humanas a 

problemas a serem sanados pela medicina. Sob a tutela do saber médico, todo 

comportamento humano teria um equivalente biológico que o explicaria e qualquer desvio 

teria um diagnóstico, cujo tratamento seria apenas o medicamentoso. Nessa perspectiva, 

fatores sociais, psicológicos, históricos, econômicos e culturais que interferem no 

comportamento humano são desconsiderados. Nesse contexto de medicalização da 

existência, insere-se a medicalização psiquiátrica. 

A compreensão do neologismo medicalização dessa dissertação se refere somente à 

psiquiátrica, abarca a definição acima e indica que a mesma decorre de transformações 

históricas e políticas da modernidade e, dentro desse contexto, da importância atribuída às 

tecnologias científicas pelo homem. A medicalização para esse estudo, portanto, não diz 

respeito somente à hegemonia da prática médica, mas está inserida no interior das práticas 

mercantilizadas de troca humana no mundo moderno, como afirma Guarido (2008, p. 23). 

Fundamentada em análises de Gori e Del Vogo, presentes em La Santé totalitaire: essai 

sur la médcalisation de l’existence, Guarido mostra que a medicalização deve sua 

existência, origem e função à cultura moderna e às formas elaboradas pela humanidade 

para lidar com seu mal-estar. Ou seja, esse fenômeno está entrelaçado com a constituição 

do homem na modernidade – como ele lida com seu corpo e subjetividade. Entende-se 

nesse estudo, sobretudo, que a medicalização psiquiátrica está subordinada à percepção 

tecnificada que o homem tem de si mesmo. 

Como dizem os títulos das reportagens citadas no início dessa Introdução, a 

medicalização psiquiátrica abrange a todos (adultos, idosos, crianças, homens, mulheres) e 

ao indivíduo especificamente (ao procurar maneiras de atenuar seu sofrimento). Muito 

embora se saiba que a medicalização seja da sociedade, optou-se por não denominá-la 

dessa maneira – não se pretende desconsiderar o indivíduo em sua particularidade. Em lado 

oposto, acredita-se que entender a medicalização como sendo do indivíduo, negligencia-se 

o poder da coerção social a que todos estão submetidos. Como sociedade e indivíduo 

procuram minimizar seu sofrimento e a racionalidade tecnocientífica oferta os 

medicamentos psiquiátricos, denominar medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 
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faria mais justiça ao indivíduo, tanto em seus aspectos singulares e quanto como parte de 

uma coletividade. 

A respeito do sofrimento humano, entende-se que tomá-lo como algo a ser 

extirpado por profilaxias diversas tende a manter intactas as condições que o geram e, 

contrária a essa perspectiva falaciosa, há de se considerar que nunca se terá recurso técnico 

da Psicologia que contribua para a liberdade e felicidade humana. À Psicologia cabe 

conhecer os limites desta prisão e ter como atividade pensar o existente e suas 

possibilidades traídas e esquecidas (Franciscatti, 2002, p. 137). 

Como a Psiquiatria é um saber intrincado ao da Psicologia, há uma interferência 

recíproca dessas duas áreas do conhecimento científico. Para além dos questionamentos 

levantados em conversas informais e em movimentos organizados como o do Fórum 

citado, causa interesse como a Psicologia tem registrado essa interferência da prática da 

Psiquiatria em suas produções acadêmicas. 

Vidal (2006, p. 68), em “A mais útil de todas as ciências” – configurações da 

Psicologia desde o Renascimento tardio até o fim do Iluminismo, afirma que no 

desenvolvimento da Psicologia a psicologização e o desenvolvimento da psicologia 

empírica como disciplina estavam ligados organicamente, uma subsidiava a outra. Dentre 

as consequências desse processo está a de que a Psicologia, enquanto prática profissional, 

tornou-se um instrumento de normatização de comportamentos, endossando formas de 

autoridade que passavam ao largo de sua intenção original de trazer liberdade ao homem – 

projeto esse que se delineou no século do Iluminismo (XVIII). O autor afirma que essa 

“utilidade” da Psicologia, a de ser um instrumento de controle, é a forma que esse 

conhecimento científico se apresenta hoje. Já que a produção científica da Psicologia é 

referência para a prática dos psicólogos em seus diversos espaços de abrangência, analisar 

a maneira como os psicólogos abordam a interferência da prática médica em seu âmbito 

profissional pode revelar o potencial de criticidade da Psicologia para com as formas de 

controle e para com os discursos difundidos amplamente na sociedade, que nesse estudo é 

o da biologização da existência. Ou então, em sentido contrário, a análise das produções da 

Psicologia pode ratificar o que afirma Vidal. 

Diante do exposto, esta pesquisa tomou como objeto de estudo a produção do 

conhecimento da Psicologia em sua relação com a medicalização psiquiátrica do 

sofrimento humano e como objetivo geral analisar um recorte dessa produção na forma de 

artigos teórico-científicos. A hipótese que norteou esta investigação é a de que se há um 
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pensamento hegemônico – que tem como propulsores as pesquisas das neurociências, a 

indústria farmacêutica e os meios de comunicação de massa – que compreende e trata o 

homem como um sistema biológico a ser consertado, essa tendência hegemônica, 

amparada pela racionalidade tecnocientífica, acaba tendo a adesão de toda uma sociedade, 

seja profissionais da área ou leigos. Todavia, quando a Psicologia nomeia em sua produção 

científica esse fenômeno com o termo medicalização, tende a adotar uma perspectiva 

crítica em relação a essa hegemonia e à preponderância dessa racionalidade. 

A investigação partiu inicialmente da identificação, em algumas obras de Max 

Horkheimer e Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno, das condições históricas, sociais e 

subjetivas propiciadoras da medicalização psiquiátrica do sofrimento humano para por fim, 

analisar, fundamentado no legado crítico, a produção teórico-científica da Psicologia. 

Montero (1996, p. 107) identifica, nas pesquisas realizadas até o ano da publicação 

de Paradigmas, corrientes y tendencias de la Psicologia Social finisecular, uma 

pluralidade de paradigmas para a pesquisa em Psicologia Social. Recorrendo a Guba, 

expõe os quatro paradigmas que estão acontecendo ao mesmo tempo nessa disciplina: o 

Positivista, o Post-Positivista, a Teoría Crítica e o Construccionista. Percorrendo alguns 

dos referenciais teóricos de Montero, Alves-Mazzotti (1999/2004) ao discutir o método nas 

ciências sociais, e em diálogo com o mesmo autor, também descreve três dos mesmos 

paradigmas atuais: o construtivismo social, o pós-positivismo e a teoria crítica. A autora 

apresenta a noção de paradigma com base em Thomas Kuhn, como um sistema de crenças 

que guiam a ação. Embora os três paradigmas tenham sido rotulados como paradigma 

qualitativo, guardam diferenças relevantes no processo do conhecimento.  

Alves-Mazzotti (1999/2004, p. 116) explana que a Escola de Frankfurt trouxe 

importantes contribuições à Teoria Crítica, elencada como um dos paradigmas 

contemporâneos. O termo “escola” não tem o significado tradicional que costuma ter, mas 

um grupo de intelectuais e uma teoria social específica, de inspiração marxista, cuja 

contribuição maior e de maior influência para as pesquisas ainda hoje são os aspectos 

políticos de seus questionamentos. O pensamento crítico procura a superação das 

dicotomias entre saber e agir, sujeito e objeto, ciência e sociedade, enfatizando os 

determinantes sócio-históricos da produção do conhecimento científico e o papel da 

ciência na divisão social do trabalho (p. 117).  

O paradigma teórico crítico apresentado pelas referidas autoras é uma das vertentes 

da Teoria Crítica, referencial teórico adotado para realizar a análise do objeto de estudo 
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proposto, que será feita à luz dos escritos de Horkheimer e Adorno. Aqui, o termo Teoria 

Crítica advém de um ensaio de Horkheimer intitulado Teoria Crítica e Teoria Tradicional 

cujo conteúdo lançou os fundamentos da produção teórica dos representantes dessa teoria 

social, que congregou filósofos, economistas, historiadores, psicanalistas, cientistas 

políticos e sociais – membros do Instituto para Pesquisa Social vinculado à Universidade 

de Frankfurt, Alemanha. O objetivo de seu fundador e financiador, Felix Weil, era 

institucionalizar um grupo de trabalho para a documentação e teorização dos movimentos 

operários na Europa (Freitag, 1986/1994, p.10).  

Segundo Freitag (1986/1994) e Matos (1993/1995), o Instituto foi fundado 

oficialmente em 1923 e estendido até meados de 70.  Os movimentos operários alemães, 

ascensão do nazismo, as duas grandes guerras, o stalinismo e o milagre econômico do pós-

guerra foram o contexto da época. Carl Gruenberg foi o primeiro diretor e editor da 

primeira revista do Instituto – Arquivo da História do Socialismo e do Movimento 

Operário. As investigações científicas tinham como temática principal o que o próprio 

nome da revista indica e buscavam descrever as mudanças estruturais na organização do 

sistema capitalista (Freitag, 1986/1994, p.11). 

Max Horkheimer assumiu a direção em 1930 e criou um novo veículo de 

informação, a Revista de Pesquisa Social, que perdurou até 1941, publicando pesquisas de 

seus filiados e análises críticas dos problemas do capitalismo moderno. Enquanto que sob a 

direção de Gruenberg as investigações eram voltadas para a materialidade da sociedade – 

sua infraestrutura –, com Horkheimer atentou-se mais para superestrutura6 da sociedade. E 

assim o Instituto passou a assumir as feições de um verdadeiro centro de pesquisa 

(Freitag, 1986/1994, p. 11). Foi o filósofo também que teve o mérito de agregar em torno 

do Instituto intelectuais como Friedrich Pollock, Georg Lukács, Erich Fromm, Theodor W. 

Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, dentre outros que contribuíram regularmente 

com artigos, ensaios e resenhas para a Revista. Esses três últimos, no entanto, filiaram-se 

ao Instituto posteriormente.  

Afirma Freitag (1986/1994) que em 1933 o Instituto para Pesquisa Social foi 

transferido para Genebra e em 1934 seus membros, quase todos de ascendência judaica, 

                                                 

6
 Infraestrutura e superestrutura são conceitos de Marx. Segundo Quintaneiro (1995/2007, p. 37), a base 

econômica gera, além da estrutura material da sociedade, produtos não materiais, que correspondem à 

superestrutura: as ideologias políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais, de 

ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de sentimentos, 

ilusões, modos de pensar e concepções de vida diversos. 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

7 |  

emigraram para os Estados Unidos. Nesse país o Instituto se vinculou à Universidade de 

Colúmbia, Nova York, mantendo a mesma autonomia financeira que havia em relação à 

Frankfurt. A produção bibliográfica dessa época expressa, além das preocupações 

intelectuais dos autores, como a tentativa de salvaguardar a reflexão dialética frente à 

tendência positivista e empirista nas ciências sociais, o impacto da cultura americana – 

personificação do capitalismo moderno. 

A transferência do Instituto para Pesquisa Social para sua cidade de origem se deu 

em 1950, com Adorno e Horkheimer somente, já que alguns intelectuais preferiram 

permanecer em solo americano e outros foram para outros países, como a extinta 

Alemanha Oriental (Freitag, 1986/1994, p. 16). Nesse retorno à Alemanha quem assume a 

direção do Instituto é Horkheimer, tendo Adorno como codiretor. Este assume 

integralmente a direção do Instituto após a aposentadoria de seu parceiro em 1967, 

introduzindo o tema da cultura e desenvolvendo sua teoria estética. Adorno faleceu 

prematuramente em 1969, ainda na direção do Instituto. 

De inspiração marxista, Horkheimer e Adorno não eram ortodoxos, pois, com o 

proceder filosófico buscavam indicar os limites dos pensadores que os antecederam – nesse 

sentido traziam algumas ressalvas quanto à teoria elaborada por Karl Marx. Entre outros 

aspectos, conservaram de Marx o método dialético de interpretação da história e dos 

movimentos sociais. Adorno (1931/1991) afirma que toda investigação não deveria se 

guiar, como se faziam anteriormente os filósofos, pela intenção de apreender a totalidade 

da realidade, pois assim se perderia seu caráter fragmentário e contraditório. Ao procurar 

por conceitos gerais e invariáveis e verdades imutáveis, o pensamento oculta a falsidade do 

todo e não identifica os interesses do particular. O autor sugere, então, que se levante 

problemas de pesquisas a partir de elementos isolados da realidade e a construção da 

resposta, que é também a interpretação da realidade, equivale a transformação e superação 

do problema levantado. Desse modo, Adorno vai além do entendimento da dialética como 

tese, antítese e síntese. 

Outra contribuição com quem alguns membros do Instituto dialogam, 

especialmente Adorno, é a obra de Sigmund Freud. Esse pensador, ao analisar a vida 

psíquica de seus pacientes formulou a psicanálise, cujo objeto era o estudo do inconsciente; 

não cessou de reformular sua teoria, ora abandonando alguns conceitos, ora reformulando-

os ou criando outros. Alguns são amplamente divulgados e conhecidos, como o id, o ego e 

o superego – instâncias psíquicas –, pulsão de vida e pulsão de morte, libido, dentre outras 
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contribuições para o entendimento do homem. Rouanet (1978/1998, p. 11) mostra que a 

psicanálise para a Teoria Crítica da Sociedade não é somente uma influência, mas parte 

integrante de sua constituição, que permite pensar a cultura e até mesmo o pensamento de 

Freud, pois se a escola de Frankfurt é crítica da cultura e da ideologia, o é, em grande 

parte, através de Freud, mas também contra Freud. Os teóricos críticos concordam com 

Freud em relação à teoria das pulsões sexuais, mas discordam dele ao entender o homem 

como uma mônada – essas afirmações estão explanadas nos capítulos seguintes a essa 

Introdução. 

Existem vários pesquisadores no mundo todo que têm como referencial teórico as 

obras dos teóricos críticos, percorrendo seu legado, formulando novas reflexões e 

dialogando com temas prementes. O capitalismo moderno ou capitalismo tardio – no 

aprimoramento da racionalidade que o conduz – contribui para a permanência e o 

acirramento dos antagonismos da estrutura social, econômica, cultural e política da época 

da produção bibliográfica de seus maiores representantes, Horkheimer e Adorno. Essa 

conjunção é geradora da destruição dos homens nas guerrilhas hodiernas, das mazelas 

sociais e psíquicas, impondo a totalidade social por sob a individualidade, como também 

renova os obstáculos à felicidade. Essas evidências mostram que as proposições teóricas de 

Horkheimer e Adorno e o diálogo estabelecido com toda tradição do pensamento ocidental 

na qual se inscrevem não só Marx e Freud, como Spinoza, Kant, Nietzsche, Sade, Weber, 

Durkheim, dentre outros pensadores, continuam atuais. 

Matos (1993/1995) menciona que Horkheimer, no texto Teoria Crítica e Teoria 

Tradicional, contrapõe o método investigativo de René Descartes, centrado em 

formulações de conceitos universais ao da Teoria Crítica. A teoria tradicional, que se 

estende do pensamento cartesiano à filosofia e ciências modernas, entende que o homem, 

por meio da técnica, deveria se tornar senhor da natureza. Pelo pensamento, o homem 

transformaria o mundo exterior em ideia abstrata para quantificação e em entidade 

semelhante ao sujeito que irá conhecê-lo, pois o que é racional no sujeito do conhecimento 

deve apreender a racionalidade contida no objeto, sua identidade. E assim, homem e 

natureza, sujeito e objeto se bifurcam (Matos, 1993/1995, p. 40). Seja pela dedução, seja 

pela indução, o pensamento privilegiado pela teoria tradicional conduz o desconhecido a 

algo já conhecido. Ao defender o princípio da identidade, a teoria tradicional exclui a 

contradição do objeto a ser investigado. Para essa teoria, um fato será sempre um exemplo 
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de conceitos universais ou subordinar-se-á a uma lei geral, sem haver diferenças temporais 

em sua investigação. 

A Teoria Crítica, fundamentada em Marx, contrapõe-se ao método cartesiano ao 

apreender a dimensão histórica dos fatos, dos fenômenos, dos indivíduos ou sociedades. 

Não tenta encaixar uma realidade dada a conceitos preestabelecidos ou universais: a teoria 

crítica procura integrar um dado novo no corpo teórico já elaborado, relacionando-o 

sempre com o conhecimento que já se tem do homem e da natureza naquele momento 

histórico (Freitag, 1986/1994, p. 39). 

Busca uma relação intrínseca entre o sujeito e o objeto do conhecimento e 

estabelece a necessidade de um sujeito histórico. Assim, essa teoria não se pretende neutra 

quanto às relações sociais, toma a própria sociedade e o sujeito como objetos e rejeita a 

ideia de produção intelectual independente de uma ordem social em vigor. Além disso, 

entende a realidade e o objeto do conhecimento como contraditórios. Em escrito posterior, 

Horkheimer diria que a Teoria Crítica não propõe rejeitar o pensamento cartesiano, mas 

incorporá-lo à teoria de fundamentação marxista, tensionando-o com o momento presente. 

Dialética do esclarecimento, de Horkheimer e Adorno (1947/2006)7, publicado 

pela primeira vez em 1947, é considerado uma crítica bem fundamentada a respeito da 

civilização ocidental por tratar em seus capítulos do entrelaçamento entre pensamento e 

realidade social e do elemento que é inerente a esse entrelaçamento, natureza e dominação; 

aborda também a relação ambígua entre mito e esclarecimento. Nesse mesmo ano houve 

também a publicação de Eclipse da razão, reunião de palestras proferidas por Horkheimer 

para apresentar alguns temas da teoria desenvolvida com Adorno, como a forma que a 

razão assumiu na modernidade. Embora o livro seja da autoria de Horkheimer 

(1947/2007a, p. 8), o autor afirma no prefácio a unidade das proposições da parceria 

intelectual – seria difícil dizer quais ideias se originaram na mente de Adorno e quais na 

minha propriamente: a nossa filosofia é uma só. 

Temas básicos da sociologia, coletânea de conferências e palestras destinadas a 

programas de rádio realizados por ambos e alguns ensaios, foi publicado em 1956. No 

livro, alguns conceitos sociológicos – Ideologia, Indivíduo, Grupo, Sociedade, Cultura, 

Civilização e Empiria – são apresentados de forma reflexiva. 

                                                 

7
 A editora Jorge Zahar publicou-o pela primeira vez em 1985. A obra que será citada no corpo desse texto é 

a reimpressa em 2006, com nova paginação e capa, sem alterações de conteúdo. A tradução é de Guido 

Antonio de Almeida. 
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Minima moralia, de Adorno (1951/1993), escrito na década de 40 e publicado em 

1951, revela as fissuras da modernidade no nível social, individual e cultural. A forma de 

escrita, diferente dos outros livros, é o aforismo. O livro Actualidad de la filosofia, reúne 

textos de Adorno mas não organizados pelo próprio. A coletânea aborda relações entre a 

sociologia e a psicologia, entre história e natureza e a pertinência da filosofia e possui 

textos que foram comunicados e publicados em 1931, 1932, 1955 e 19738. Esses livros 

mencionados fazem parte do corpus deste presente estudo e terão suas ideias apresentadas 

detalhadamente nos capítulos seguintes a essa Introdução. 

Após a publicação dos trabalhos mais significativos de Horkheimer, Adorno, 

Marcuse, Benjamin, o grupo foi denominado também de Escola de Frankfurt, indicando 

uma localização geográfica inexistente de seus representantes, uma vez que moravam em 

cidades e até em continentes diferentes após a Segunda Guerra Mundial. Teoria Crítica da 

Sociedade é outro nome dado ao grupo na década de 60 pelos movimentos estudantis da 

época, como relata Freitag (1986/1994). Como se pode perceber, essa caracterização como 

escola ou como um grupo homogêneo, dando a entender uma síntese do trabalho dos 

intelectuais, foi dada posteriormente por teóricos não pertencentes ao Instituto. Vale 

ressaltar que essa síntese é equivocada, pois os autores apresentaram diferenças relevantes 

em suas formas de compreender seus objetos de estudo, até mesmo quando eram comuns, 

como Ciência, Razão, Estado, Civilização e Cultura. Demonstraram distinções também na 

epistemologia adotada e nas estratégias políticas. Como bem alerta Freitag (1986/1994, p. 

33), o termo Escola de Frankfurt ou a concepção de uma ‘teoria crítica’ sugerem uma 

unidade temática e um consenso epistemológico teórico e político que raras vezes existiu 

entre os representantes da Escola. 

Muito embora haja diferenças, existem pontos de convergência entre os autores, o 

que Freitag (1986/1994, p. 34) denominou fio vermelho que perpassa a obra desses autores: 

é a análise e identificação das fraturas e crises do pensamento ocidental. Refletem também 

criticamente acerca de toda e qualquer teorização adotada, a metodologia dialética e o 

questionamento da finalidade da produção tecnológica e do caminho percorrido pela 

ciência. 

                                                 

8
 As citações literais realizadas no corpo do texto referentes aos textos La actualidad de la filosofía (Adorno, 

1931/1991) e La idea de historia natural (Adorno, 1932/1991) foram traduzidas pela autora e cotejadas com 

as traduções de B. Pucci (recuperadas em 14 de outubro de  2012 de 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm e de  http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm). Em nota de rodapé 

foram transcritos os trechos citados tal como nas versões em espanhol consultadas. 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm
http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm
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Os autores avaliam o potencial da razão para a emancipação humana, como 

também lançam dúvidas sobre a capacidade do desenvolvimento científico e tecnológico 

para conduzir a humanidade à autodeterminação e liberdade. Indagam-se por que a mesma 

razão geradora de condições de um mundo justo foi e continua sendo, paradoxalmente, 

pródiga em irracionalidades, como a opressão do homem e a destruição do planeta. 

Importante dizer que os autores não são contra o desenvolvimento da razão, mas criticam 

as formas assumidas por ela, como afirma Freitag (1986/1994). Além desse eixo comum, 

há também investigações sobre Cultura e Indústria Cultural, Estado e suas formas de 

legitimação – temas recorrentes nos trabalhos dos representantes. 

Como nas formulações desses autores é proeminente a crítica sobre como a ciência 

pode reafirmar a ideologia vigente, essas formulações se constituem em um importante 

fundamento para se questionar as produções da ciência psicológica – finalidade deste 

trabalho. Como a Psicologia percebe a medicalização psiquiátrica do sofrimento psíquico? 

Sua postura tem sido crítica ou tem aderido à lógica biologicista de compreensão da 

experiência humana? Como percebe os aspectos constitutivos do homem? Quais são os 

recursos e fontes de conhecimento que se utiliza para entender e tratar as pessoas que 

procuram ajuda? Como a Psicologia apreende o sofrimento psíquico? Qual é a leitura que a 

Psicologia faz das tecnologias científicas? Todos esses questionamentos constituem os 

objetivos específicos que podem elucidar o questionamento principal. 

Antes de se empreender uma discussão acerca desses questionamentos, é necessário 

se ter elementos para tal procedimento. Portanto, foram investigados, com base nas 

proposições teóricas de Horkheimer e Adorno, a formação do indivíduo na sociedade 

moderna, noções de sofrimento humano e os tipos de tratamentos propostos ao indivíduo 

na atualidade. Com essa tríade – indivíduo, sofrimento e tratamento – pretende-se traduzir 

nos termos conceituais da Teoria Crítica a problemática da medicalização psiquiátrica do 

sofrimento humano como também iluminar o objeto de estudo dessa dissertação. 

Além dessa, esse estudo também elege outra tríade para ressaltar aspectos que se 

inscrevem na constituição do homem moderno, marcas da natureza histórica que aparecem 

como se fossem cicatrizes feitas pela filogênese em todo homem que necessariamente deve 

recapitulá-la em sua história individual: a renúncia e a astúcia, comportamentos que o 

homem lança mão para sobreviver e, tendo garantida a vida, evitar o desprazer e busca a 

felicidade. Da mesma forma que aquela tríade guiou a investigação do marco teórico e as 

análises dos artigos, pode-se dizer que essa tríade (renúncia, astúcia e procura pela 
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felicidade) conduz o homem em uma relação de mútua determinação, recíproca com a 

história que vem antes dele, a da humanidade. Viver sob o ditame da autoconservação 

acentua a renúncia, a astúcia e por consequência o sofrimento por não se obter nem 

felicidade e nem liberdade. Os autores frankfurtianos, como será visto na análise dos 

artigos, apontam os obstáculos à felicidade humana, denunciam o que reforça o sofrimento 

humano e indicam resistências a esse processo. Com esse posicionamento reflexivo, a 

Psicologia pode quebrar, por assim dizer, o aspecto invariável e, portanto, ideológico 

atribuído à natureza do humano e de seu sofrimento. Posicionamento reflexivo que 

também traz a inquietação inspirada pela canção de Chico Buarque, com ênfase na frase, 

citada no título dessa dissertação, o que não tem remédio, nem nunca terá: exatamente por 

não haver remédio, há possibilidades de realização da natureza humana. 

Para que a discussão entre a Teoria Crítica e a Psicologia fosse possível, optou-se 

por selecionar artigos que abordassem o tema da medicalização, cujos autores tivessem 

formação em Psicologia. Os critérios para a escolha dos artigos estão descritos 

detalhadamente no Capítulo 3. A partir da construção do referencial teórico e da 

investigação temática contida na amostra dos artigos selecionados, foi possível fazer uma 

análise pertinente acerca das produções teórico-científicas da área da Psicologia sobre a 

medicalização psiquiátrica do sofrimento humano. As contribuições dos autores que 

realizaram investigações anteriores e importantes ao tema dessa dissertação – como Michel 

Foucault, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Adriano Amaral de Aguiar, Joel Birman, 

Elisabeth Roudinesco e Georges Canguilhem e que dão suporte para o entendimento do 

tema medicalização – estão contidos nesse capítulo. Como os autores analisados discutiram 

as fontes bibliográficas existentes até o momento sobre a temática, optou-se então, a fim de 

que não houvesse repetição de temas em dois capítulos diferentes, por posicionar o marco 

temático no mesmo capítulo da análise dos artigos. As teses apresentadas por esses 

pensadores e vários outros autores foram devidamente apresentadas e discutidas. 

Na introdução do livro Dialética do esclarecimento, Horkheimer e Adorno 

(1947/2006) atribuem um núcleo temporal ao conhecimento. O conhecimento 

desenvolvido nesta dissertação está entrelaçado com as contingências atuais, pois mostra o 

que tem se produzido pelos estudiosos da Psicologia sobre o tema da medicalização 

psiquiátrica durante um período de tempo com alguns dos recursos teóricos disponíveis da 

atualidade. Portanto, a crítica empreendida será vinculada, inexoravelmente, com o 

momento histórico atual e suas contradições, bem como perpassada pela acuidade ou 
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miopia do olhar para o desenvolvimento tecnológico e as produções científicas de nosso 

tempo. Tal como uma câmera fotográfica que capta um dado momento, foi feita uma 

fotografia da produção científica psi com a lente da Teoria Crítica, que poderá ser 

contestada, como fizeram os frankfurtianos a respeito das escolas de filosofia que o 

antecederam. 

Atentou-se também para o que há de conservação da liberdade humana e a 

dilatação de seus indícios nas contribuições dos autores dos artigos que se empenham em 

investigar a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano. Entende-se que a ação de 

criticar é uma forma de apontar também na direção de uma Psicologia fértil em felicidade e 

liberdade, ainda que no solo árido do imediatismo e dos dispositivos de facilidade dos 

tempos modernos. 

Outros assuntos que permeiam a relação da Psicologia com a medicalização 

psiquiátrica e que também merecem investigação maior são os diagnósticos de 

hiperatividade, transtorno de déficit de atenção (TDA) e de transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade (TDAH). Esses psicodiagnósticos, assim como os de depressão, 

transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade não serão especificados, pois este 

estudo os compreende como integrantes da lógica das classificações internacionais que 

abarcam todos os segmentos da sociedade, não só a criança, o adolescente ou o adulto, e 

que subsidia a medicalização psiquiátrica. 

A análise dos efeitos adversos, quiçá nefastos, das invenções tecnológicas está 

aquém de seu desenvolvimento e profusão na sociedade atual. Representantes dos direitos 

humanos no mundo tentam balizar o velho e saudável embate entre a ética e a tecnologia 

de ponta. A investigação que ora se apresenta, ainda que não contemple profunda e 

plenamente e nem tenha conclusões definitivas sobre os medicamentos psiquiátricos e a 

sociedade, insere-se na análise contínua e sempre necessária da produção acadêmica. 

Desse modo, o capítulo que dá início a esta dissertação – Constituição do sujeito: 

possibilidades para a individuação ou caminho para a nulidade? –, discute-se a relação 

dialética entre o processo civilizatório e a constituição do indivíduo – primeiro eixo da 

tríade delimitada nessa pesquisa que também fornece elementos aos outros dois eixos: o 

sofrimento e seus possíveis tratamentos. Para que tal relação fosse esclarecida, dividiu-se o 

capítulo em três tópicos. No primeiro, resgataram-se os vestígios do homem encontrados 

na literatura ocidental citada por Horkheimer e Adorno: Odisséia de Homero; esse tópico 

lança os questionamentos para a impossibilidade do indivíduo se realizar e se tornar 
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autônomo perante as condições socioculturais existentes. No segundo tópico, os obstáculos 

para tal realização são explicitados, tensionando sempre o sujeito com a mediação social 

que o constitui. No terceiro tópico o segundo eixo da tríade – sofrimento – será discutido 

de maneira mais acentuada, lançando luz às causas do sofrimento humano, ao 

enclausuramento da felicidade como condição histórica do gênero humano. 

O Capítulo 2 – Traçados sobre uma vida tecnificada foi construído por dois 

tópicos, sendo o primeiro responsável por contextualizar a mitificação da ciência na 

atualidade. Na sequência, relatou-se sobre a fetichização da técnica na modernidade, a 

relação que o homem tem estabelecido com a técnica. Reflexões sobre a Psicologia e sua 

relação com os pensamentos hegemônicos e reificadores ao homem foram explanados, 

bem como possibilidades de resistência frente a esses pensamentos. No item Ideologia, em 

que constam as contribuições de Adorno e Horkheimer para o tema, indica os fatores que 

propiciam que notícias como as evidenciadas no início dessa Introdução (o fato de 

medicamentos psiquiátricos serem consumidos por cada vez mais pessoas) não causem 

admiração em quem as lê. Embora o destaque desse capítulo esteja no tema tratamento, as 

instâncias eleitas para a iluminação do objeto de estudo (a relação da produção científica 

da Psicologia com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano) estão de tal 

maneira entrelaçadas que não é possível uma separação muito nítida entre elas. Para tentar 

manter o método dialético proposto pela Teoria Crítica, foi necessário a constante busca 

pelo tensionamento entre os elementos que compõem a tríade – indivíduo, sofrimento e 

tratamento. 

Como exposto, os critérios de seleção e análise dos artigos, bem como o marco 

temático estão presentes no Capítulo 3 – A medicalização psiquiátrica do sofrimento 

humano e o legado de Ulisses. O caminho percorrido até o universo de dezenove artigos 

para análise das noções da Psicologia acerca da medicalização psiquiátrica do sofrimento 

humano está explicitado no primeiro tópico. Em seguida, no segundo tópico, foram 

identificados os periódicos, instituições e referências bibliográficas que mais têm 

contribuído para o tema da medicalização psiquiátrica. Em seguida, esse capítulo se 

encerra evidenciando os temas que aparecem com maior frequência nas publicações – 

cientificismo, tecnicismo, formas de anulação ou produção de subjetividades, 

patologização e biologização do sofrimento humano, controle social, anestesiamento e 

silenciamento dos sujeitos e possíveis formas de resistência. 
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A forma de citação eleita é a da American Psychological Association (APA). 

Seguindo essa normatização, os sobrenomes dos autores aparecem em ordem alfabética nas 

Referências. No corpus da dissertação todos os livros citados foram mencionados a data de 

sua primeira publicação e a data da edição estudada a fim de explicitar a época em que a 

obra foi originalmente publicada. Optou-se por separar os capítulos contidos nos livros e 

colocar-lhes letras para o leitor identificar a qual texto do livro a citação se refere. Em 

relação aos textos publicados em espanhol, sua citação ao longo da dissertação foi sempre 

em português e o texto original será apresentado em nota de rodapé. Como esses textos 

possuem uma tradução disponível na internet, mas que se encontra até o momento sem 

publicação editorial, foi feito um cotejamento entre a tradução da autora e a tradução 

desses textos recuperados na internet. 
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CAPÍTULO 1 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: POSSIBILIDADES PARA A 

INDIVIDUAÇÃO OU CAMINHO PARA A NULIDADE? 
 

Qual a natureza do homem? Cabem-lhe certezas? Somente lhe resta o conserto, a 

remediação? O que acomete ao homem à sua revelia? Que caminhos o levam ao 

sofrimento tão perene e intensificado como na modernidade? Que busca impele o homem a 

produzir bens que tanto lhe causam satisfação como o seu contrário? 

Segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006a), desde o início dos tempos, o homem 

passou por situações hostis em que teve que provar sua coragem e persistência até que se 

formassem os contornos do eu, cujos traços contêm características viris. Essas provações 

são repetidas em toda criança para que a coesão do eu o acompanhe e lhe dê um mínimo de 

segurança. O processo civilizatório se repete na constituição de cada indivíduo, do início 

de sua vida até a velhice e associa-se ao desenvolvimento rígido da instância egóica. A fim 

de conservar seu eu e manter a sensação de perda o mais distante possível, o homem abre 

mão de realizar os indícios históricos de felicidade e de liberdade – renúncia que traz 

consigo a expressão de sofrimentos desnecessários. Todo esse esforço deixa marcas 

tenazes na natureza humana. 

Ainda que essas marcas tragam consigo a inscrição de uma violência desnecessária, 

o indivíduo, objeto primordial da psicologia, não pode ser pensado e nem realizado sem a 

mediação social que o constitui. Toda (...) pessoa é, como entidade biográfica, uma 

categoria social.  Ela só se define em sua correlação vital com outras pessoas, o que 

constitui, precisamente o seu caráter social (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 48). 

O homem, portanto, é, antes de quaisquer considerações, herdeiro de todas as 

realizações que lhe assinalam o percurso ancestral percorrido. Os fatores físicos, sociais, 

psíquicos e emocionais que o compõem, delineando a existência humana, têm as suas 

matrizes determinadas no caminho trilhado pela humanidade. Os elementos do pretérito 

marcam o ser em formação, modelando-o conforme os elementos que se encontram na 

cultura. 

Apesar do caráter eminentemente social de sua constituição, os autores 

frankfurtianos não negligenciam o caráter biológico da constituição do indivíduo, sua 

natureza histórica. Orientam que as ciências humanas para serem verdadeiramente críticas 
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devem se pautar também por esse aspecto e não esquecê-lo ou deixá-lo em último lugar, 

para evitar a idolatria da comunidade social (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 51). 

Da mesma forma que pode haver um exagero quanto às explicações sociais sobre o 

homem, há que se atentar para não incorrer em explicações exclusivamente biologicistas: 

os conceitos de individuação é tão abstrato e indeterminado que não pode expressar, de 

maneira completa e apropriada, o que os indivíduos realmente são (p. 51). Ou seja, ainda 

que investigações científicas intencionem traduzir comportamentos humanos em sinapses 

neuronais ou descobrir o funcionamento dos sentimentos em bases orgânicas – como 

intencionam as pesquisas da neurociência – strictu sensu “indivíduo” significa algo que 

não é apenas, a rigor, a entidade biológica (p. 52; aspas no original).  

Ao se separarem da natureza, os homens lançaram mão dos comportamentos 

mimético, mítico e metafísico, que foram um após o outro, forçosamente superados pelo 

projeto de esclarecimento. Da mesma forma que o esclarecimento imprimiu sua força para 

superá-los, também deixou marcas da violência empreendida, fracassando em seu intento e 

propagando a própria continuidade de tais comportamentos ao mitificar a racionalização do 

mundo e acentuar a dominação da natureza humana. Os vestígios da natureza permanecem 

na consciência da humanidade e o menor indício de recair nesses comportamentos é se 

tornar novamente parte da natureza indistinta, a despeito do pavor que tal regresso causa. 

Mesmo que a natureza foi e continua sendo alienada do homem com esforço e sob penas 

indizíveis, a lembrança dos tempos passados e comportamentos arcaicos não foi totalmente 

extirpada da consciência dos homens. 

Pelo próprio entendimento sobre o conceito de indivíduo e sobre seu processo de 

constituição – a formação cultural –, características de pesquisas que se encontram no 

âmbito da Psicologia Social, nesse capítulo foram ressaltados os aspectos históricos, 

sociais e psíquicos da constituição do homem. A forma como o indivíduo se entrelaça com 

a sociedade e como ambos se relacionam com a natureza e a cultura são temas 

desenvolvidos nos tópicos que o compõem. Eles sustentam os argumentos que apontam 

para as dificuldades da formação cultural na modernidade, fornecem elementos que 

problematizam o que causam o sofrimento humano, bem como facultam entendimentos 

sobre a noção de indivíduo e de sofrimento: dois elementos da tríade dirigente do marco 

teórico são, portanto, elucidados. Também a segunda tríade (renúncia, astúcia e procura 

pela felicidade) terá neste capítulo o local de seu destaque. 
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1.1. VESTÍGIOS DO HOMEM NA HISTÓRIA: ULISSES E A 

INTROVERSÃO DO SACRIFÍCIO E DA RENÚNCIA 

Para se compreender a definição de indivíduo para Horkheimer e Adorno, faz-se 

necessário recorrer ao personagem Ulisses, herói de Odisseia, livro creditado a Homero 

(VIII a.C./1954). Horkheimer e Adorno (1947/2006b) lançam mão desse livro, considerado 

a primeira obra da literatura ocidental (especula-se que foi escrito no século VIII antes de 

Cristo, na Grécia Antiga), porque as aventuras do protagonista, seus estratagemas para 

sobreviver aos perigos e retornar à sua Ítaca revelam o processo contraditório do 

esclarecimento: se por um lado representa o percurso da soberania do intelecto, por outro 

contém elementos potencialmente hostis à própria humanidade. 

A epopeia, a homérica ou a de outros escritores, relata feitos de homens reais ou 

imaginários, remete-se por vezes a fatos históricos – no caso da Odisseia, a Guerra de 

Tróia – e eterniza lendas seculares preservadas até então pela tradição oral (Homero, VIII 

a.C./1954)9. O mito, que procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, a origem do 

homem e do mundo por meio de deuses e heróis, guarda semelhança com a epopeia, na 

medida em que ambos tentam, por meio de representações, controlar, dominar e explorar a 

natureza externa e a natureza ínsita ao homem. Nas palavras dos autores, nenhuma obra 

presta um testemunho mais eloquente do entrelaçamento do esclarecimento e do mito do 

que a obra homérica (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 49).  

As aventuras ulisseanas simbolizam os riscos e dificuldades que constituem o 

caminho para o sucesso. O protagonista da Odisséia vive de acordo com o princípio 

primordial e formador da sociedade burguesa: escolher entre o próprio êxito ou sua ruína. 

O sucesso em detrimento do malogro de outros marca a razão. Esta, assim, trai sua função 

primeira, que é trazer liberdade e felicidade aos homens e traz em si de forma imanente, a 

irracionalidade. 

Indo de encontro ao que se convencionou dizer que o início da burguesia se dá ao 

término da era feudal, os autores buscam os indícios históricos que caracterizam não só 

essa classe social, como também os contornos da razão, do liberalismo e do indivíduo tal 

como se apresenta hoje, desde o início dos tempos, elegendo a obra homérica como 

testemunho desse fato e Ulisses como o protótipo do indivíduo burguês (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006b, p. 47). Ou seja, Ulisses representa os traços primordiais de um 

projeto inacabado do indivíduo contemporâneo. Importante ressaltar que os vestígios que 

                                                 

9
 Essa explicação se encontra no Prefácio do livro citado, feita por Prof. Silveira Bueno. 
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se lêem no título desse capítulo se trata dos indícios do homem na história e não são 

sinônimos de rastros ou restos, pois se trata de um projeto não findado e que ainda contém 

potencialidade. Os autores citam alguns cantos da Odisséia – cujos temas são o canto 

enfeitiçador das Sereias, o gigante Polifemo, Posseidon e Lotófagos – para analisar 

historicamente como esses indícios se entrelaçam e redefinem o processo de constituição 

de nossa espécie e de seus membros particulares, os entraves e as potencialidades do 

processo de esclarecimento e como esse se materializa nos objetos culturais, tais como as 

noções fundantes da conceituação de indivíduo, como autoconservação, renúncia, astúcia, 

sacrifício, felicidade e gozo, relacionando-os com a sociedade moderna – elementos da 

tríade impressa na formação do homem moderno. 

O episódio entre Ulisses e as sereias serve para explicar o nascimento do herói por 

meio do casamento entre a autopreservação e auto-sacrifício (Horkheimer, 1947/2007c, p. 

134). Ulisses, herói do texto que funda a civilização ocidental é, por assim dizer, a primeira 

vítima do sacrifício que toda a humanidade, a posteriori, terá que se submeter para salvar e 

de alguma forma, perder sua vida: a história da civilização é a história da introversão do 

sacrifício. Ou por outra, a história da renúncia (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 

54). 

O protagonista da Odisséia, intencionando ouvir o canto enfeitiçador das sereias, 

que fazia os homens se atirarem ao mar e ali falecerem, ordena que seus comandados 

amarrem-no no mastro do navio e coloquem cera em seus ouvidos para não se 

enfeitiçarem. Assim, os marinheiros não conheceriam a beleza do canto, mas também não 

correriam o perigo de morrerem. Quanto a Ulisses, ouviria o canto mas não se jogaria ao 

mar – desfrutaria do canto, mas às custas da renúncia de seu prazer. As palavras de 

Homero explicitam, no Livro XII, esse episódio: 

(...) “(...) Das Sereias 

Evitar nos ordena o flóreo prado 

E a voz divina; a mim concede ouvi-las, 

Mas ao longo do mastro em rijas cordas, 

E se pedir me desateis, vós outros 

De pés e mãos ligai-me com mais força.” 

(...) De cera um disco a bronze em porções corto, 

Forte as machuco e as amoleço ao lume 

Do Hiperiônio Sol, de homem por homem 

Os ouvidos entupo; ao mastro em cordas 

Atam-me pés e mãos, e aos remos tornam. (Homero, VIII a.C./1954, pp. 170-

171) 

Essa narrativa mostra que para se preservar, o homem deve renunciar a si mesmo, 

assim como Ulisses. O herói reprime sua natureza interna, pulsional, amarrando-se ao 
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mastro do navio, ao mesmo tempo em que controla também a natureza de seus 

comandados. A dominação da natureza, portanto, implica em uma dominação entre os 

próprios homens, sendo esse processo simultâneo ao controle de si mesmo. Desse modo, a 

constituição do sujeito contém o paradoxo da razão: à medida que garante, de certa forma, 

a sobrevivência do sujeito, só a faz por intermédio do sacrifício e da renúncia, como 

repressão de seus impulsos: 

(...) o sujeito, ainda dividido e forçado a usar de violência contra a natureza tanto 

dentro dele quanto fora dele, “pune” o coração exortando-o à paciência e 

negando-lhe – com o olhar posto no futuro – o presente imediato. Bater no peito 

tornou-se depois um gesto de triunfo: com esse gesto, o vencedor exprime o fato 

de que sua vitória é sempre uma vitória sobre sua própria natureza. Esse feito é 

levado a cabo pela razão autoconservadora. (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006b, p. 215) 

A felicidade está, desde o início e ainda hoje, de mãos dadas com a contenção, 

punição e destruição do eu e, por conseguinte, da civilização. Conservar-se é também se 

afastar da felicidade, como faz Ulisses, que para sobreviver ao canto teve que ser hostil ao 

seu próprio prazer. A recusa a esse sentimento que dá cor à vida aumenta na medida em 

que cresce também o poder do homem sobre sua natureza, sobre outros homens e sobre o 

mundo ao seu redor. 

Ao se sujeitar a inúmeros sofrimentos (como trabalhos desumanos, lazeres escassos 

e todas as atividades que supostamente garantem uma boa vida), a humanidade acredita se 

ver livre do sacrifício, mas se vê cada vez mais presa no emaranhado de suas teias.  

Horkheimer e Adorno (1947/2006b) observam que o entrelaçamento entre mito, 

dominação e trabalho já se anunciava no encontro de Ulisses com as sereias, que é uma 

metáfora da relação estabelecida entre o proprietário e seus operários. Como Ulisses não 

pode ceder à tentação de se abandonar e correr o risco de ser seduzido pelo canto das 

sereias, renuncia também a participar do trabalho que os comandados executam: o de 

remar e fazer com que o navio se locomova. Os trabalhadores, por sua vez, possuem uma 

proximidade e intimidade com o trabalho em sua execução, todavia, não desfrutam do 

resultado de seu esforço, já que há uma coação à sua ação e, a exemplo de sua audição, 

uma mutilação de seus sentidos. Enquanto o servo permanece subjugado no corpo e na 

alma, o senhor regride (Horkheimer e Adorno, 1947/2006a, p. 40) em seus sentidos e na 

possibilidade de conhecer o mundo pelos sentidos e por seu intelecto o mundo. Esse é o 

valor pago pelo poder do senhor em que a dominação da natureza e dos homens impede de 

reverter essa relação limitadora dos sentidos corporais e emocionais pelo trabalho. 
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A técnica rudimentar de Ulisses e a invenção de máquinas cada vez mais 

sofisticadas a posteriori não trouxeram maior liberdade à humanidade, mas maior 

desenvolvimento da maquinaria da dominação, que equivale ao desenvolvimento do poder 

e da influência de alguns homens – que poderiam ser chamados de Ulisses da atualidade – 

e ao mesmo tempo o aumento do aprisionamento nas engrenagens da dominação e 

distanciamento da felicidade. Esse progresso do poder, como se pode verificar, não é 

democrático, já que o paradoxo entre as mazelas sociais e o acúmulo de bens materiais é 

realidade pungente. As injustiças sociais existentes, a despeito das tentativas de suplantá-

los, mostram que esses não são resultados do malogro do progresso, mas exatamente o 

progresso bem-sucedido que é culpado de seu próprio oposto. A maldição do progresso 

irrefreável é a irrefreável regressão (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 41). 

Tal qual uma via de mão dupla, o curso do progresso é o mesmo da regressão. 

Ainda que cresça a capacidade de suplantar toda a miséria do planeta e com ela esperança 

de dias melhores, cresce, contraditoriamente, na mesma medida, a miséria. Ainda que se 

tente quebrar esse processo, com qualquer que seja o representante das classes sociais, a 

sociedade industrial e a própria ilusão do progresso zelam para a permanência, ad 

infinitum, desse paradoxo do progresso da técnica e da produção de bens, seja tangíveis ou 

intangíveis. 

A regressão da natureza humana de Ulisses é também a da humanidade. Regressão 

que diz respeito às sensações, atrofiadas pelo cerceamento de suas possibilidades, e 

também do intelecto, já separado dos sentidos para submetê-los ao seu poder. Intelecto e 

sentidos apartados significa o empobrecimento de suas funções e limitação à dominação, 

seja para com o mundo ao seu redor, seja de si mesmo, visando sempre a adaptação à 

sociedade industrial:  

(...) quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem social, econômica e 

científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de 

produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz. (Horkheimer 

& Adorno, 1947/2006a, p 41) 

Os modos de trabalho e de produção material geram uma crescente eliminação das 

qualidades e especificidades humanas e sua conversão em funções, cuja finalidade é nutrir 

o sistema econômico. O “espírito de rebanho”, hoje tão propagado e alardeado na mídia, 

nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de 

poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que vem 

substituir as formas míticas superadas (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 41). Os 
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homens se convertem em meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na 

coletividade governada pela força (p 41). 

São as condições concretas de trabalho da sociedade moderna que compelem os 

homens a entrarem em conformidade com a engrenagem que não pode cessar e não por sua 

própria consciência ou vontade. Se tomassem consciência total das condições que os 

impelem a tal adaptação, embrutecer-se-iam ainda mais do que por ora já se apresentam. A 

consequência fatal desse processo é a impotência de todos, seja do trabalhador, seja dos 

que têm poder de mando, pois ambos têm sua natureza negada e, embora de formas 

diversas, lhes são impostos sacrifícios. Essa supressão da liberdade não é, pois, definitiva: 

está atrelada à dominação – é simultaneamente o reflexo do processo de dominação da 

natureza e seu dispositivo criador. 

As teorias econômicas que se fiam no capitalismo entendem que a necessidade de 

uns legitima o lucro de outros: a possibilidade de ruína é a justificação moral do lucro 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 59). Essa forma de entender a fragilidade e 

carência dos sujeitos diante da natureza e de outros homens estava incipiente no episódio 

em que Ulisses, desamparado perante a violência do mar, necessitava de algo seguro para 

continuar sua viagem e dessa maneira validou seu enriquecimento por ser proprietário do 

navio: sua impotência em face da natureza já funciona como justificação ideológica de sua 

supremacia social. O desamparo de Ulisses diante da fúria do mar já soa como a 

legitimação do viajante que se enriquece à custa do navio (p. 59). Os autores acrescentam 

que das trocas e astúcias de Ulisses para se enriquecer e obter êxito ao sistema econômico 

moderno o percurso da humanidade não se modificou, mas recrudesceu os obstáculos para 

a liberdade e felicidade da humanidade, já que estão todos presos às amarras do sistema 

econômico, que contém elementos irracionais desde a sua origem:   

(...) do ponto de vista econômico, o elemento aventureiro de seus 

empreendimentos (de Ulisses) nada mais é que o aspecto irracional de sua ratio 

em face da forma econômica tradicionalista ainda predominante. (...) O solitário 

astucioso já é o homo oeconomicus, ao qual se assemelham todos os seres 

racionais. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 58). 

Ulisses, na medida em que enfrenta inúmeros tormentos para garantir sua existência 

e o regresso à sua pátria com seus companheiros, representa o esclarecimento; a 

possibilidade trágica do destino, a morte, a perda de si e de seus companheiros representa o 

mito. Atravessando deuses mitológicos e forças hostis e sedutoras da natureza, a trajetória 

de Tróia a Ítaca possibilita que os contornos egoicos de Ulisses se tornem mais nítidos e o 

personagem, gradativamente, tome consciência de si como um herói astuto. 
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Os mitos presentes no mundo criado por Homero (VIII a.C./1954), como a presença 

de demônios e monstros, representam a superstição e a natureza ainda indomada que não 

só desviam Ulisses de sua trajetória rumo à sua pátria como o seduzem, obscurecendo sua 

autoconsciência e dificultando sua sobrevivência. Ora cedendo, ora combatendo, o 

protagonista experimenta os perigos da travessia e seu eu vai se configurando de forma 

rígida e dominadora como consequência dessa oposição ao que lhe é externo e hostil e por 

isso mesmo o seduz. Hostilidade e sedução caminham juntas: seduz porque é hostil, tanto 

mais hostil quanto mais sedutor. A proximidade da morte forja a fortaleza do eu, que é 

também a sua rigidez. A organização interna de sua individualidade surge devido à 

multiplicidade em que está inserido: 

(...) o saber em que consiste sua identidade e que lhe possibilita sobreviver tira 

sua substância da experiência de tudo aquilo que é múltiplo, que desvia, que 

dissolve, e o sobrevivente sábio é ao mesmo tempo aquele que se expõe mais 

audaciosamente à ameaça da morte, na qual se torna duro e forte para a vida. 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p.50) 

Os teóricos críticos acrescentam ainda que o elemento que representa o risco de 

morte é o mesmo que permite a autoconservação: Ulisses se entrega ao perigo para 

posteriormente se salvar. Astúcia é o nome desse recurso utilizado pelo protagonista da 

Odisseia, conceito fundamental da obra de Horkheimer e Adorno. Ludibriar o outro e 

utilizar a inteligência para sobrepujar os demais se relacionam com os preceitos da astúcia 

que atravessa nossa sociedade competitiva. Ao premiar os mais hábeis no exercício da 

inteligência astuciosa e da esperteza, o que é incentivado é a competitividade que se 

sustenta numa sociedade desigual e, assim, uma sociedade plena que tenha a felicidade 

como prioridade se torna cada vez mais utópica. Astúcia, elemento constituinte da tríade já 

explanada, entrelaça-se à renúncia.  

Os autores enxergam que o que precede a astúcia de Ulisses é a troca: ao oferecer 

presentes para as divindades, ele garante sua sobrevivência e acredita dominar os deuses. A 

dinâmica que permeia essas ardilosas barganhas ulisseanas é a mesma do sacrifício 

oferecido às divindades da natureza, pois ambas têm o propósito de enganar e minar a 

soberania dos deuses para submetê-los aos interesses humanos. 

Para se entender o mecanismo da astúcia, é necessário se enveredar pelos relatos de 

sacrifícios realizados pelos homens ao longo da história que são retomados pelos autores. 

No tempo em que o pensamento mágico era predominante, havia uma substitutividade 

específica. Acreditava-se que o que acontecia aos pertences ou a algum fragmento do 

corpo do inimigo, acontecia também a ele. Nas oferendas aos deuses, era o animal 
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efetivamente que era sacrificado. Posteriormente ao pensamento mágico há uma 

substituição do sacrifício à divindade, ocorrendo uma mudança do pensamento e da 

intenção: 

(...) a substituição no sacrifício assinala um novo passo em direção à lógica 

discursiva. Embora a cerva oferecida em lugar da filha e o cordeiro em lugar do 

primogênito ainda devessem ter qualidades próprias, eles já representavam o 

gênero e exibiam a indiferença do exemplar. Mas a sacralidade do hic et nunc, a 

singularidade histórica do escolhido, que recai sobre o elemento substituto, 

distingue-o radicalmente, torna-o introcável na troca. É isso que a ciência dá fim. 

Nela não há nenhuma substitutividade específica: se ainda há animais 

sacrificiais, não há mais Deus. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 22)  

A singularidade histórica do filho e da filha escolhida diferencia-o de todos os 

outros indivíduos e animais, sendo impossível a troca. É essa insubstitubilidade e 

diferenciação em relação ao todo que o esclarecimento e, por conseguinte, a ciência, 

suprime: a substitutividade converte-se em fungibilidade universal (...) e a cobaia 

atravessa, não em substituição, mas desconhecida como um simples exemplar (p. 22). 

O que o esclarecimento exige continuadamente é a destruição das qualidades 

singulares de todo ser vivente. Como não há mais especificidades, todos podem ser 

substituídos por outro exemplar do gênero. Ao tentar nivelar as diferenças dos sujeitos, 

tornando o mundo equiparável para fins seja da conservação do homem ou para seu 

domínio, faz com que tudo, sobretudo, o homem se converta num processo reiterável e 

substituível, mero exemplo para os modelos conceituais do sistema (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006c, p. 73). A única diferença permitida é aquela que serve para se igualar 

aos demais com maior segurança e menor risco. E, como não há como igualar a todos 

inteiramente, o esclarecimento sempre simpatizou (...) com a coerção social (Horkheimer 

& Adorno, 1947/2006a, p. 24). Na tentativa de diferenciação do todo e da natureza 

selvagem, que é o que a civilização desde o início tenta alcançar, o homem acaba por ser 

englobado inteiramente por essa civilização e se reduz a mais um simples elemento desse 

todo que tem a humanidade alijada de si, concretizando-se, assim, o temor mais arcaico: o 

medo da perda do eu; o medo da morte. A negação do indivíduo e de sua singularidade é 

condição sine qua non para que a coletividade manipule-o. 

O sacrifício é componente da relação do indivíduo com o mundo ao seu redor e 

elemento formador do ego. Ulisses, o primeiro homem da civilização ocidental de que se 

tem notícia e todos os outros que vieram depois dele, têm sua essência calcada no sacrifício 

e justamente por esse motivo sua substancialidade é aparência (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006b, p. 52). Mas, por que o que substancia o homem seria uma falsidade? Os 
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autores postulam que a crença na substituição da vítima ofertada aos deuses representa a 

lembrança de algo que não é um aspecto genuíno do eu, pois procede da história da 

dominação, da astúcia, do engano. Assim, o sacrifício equivale a uma inverdade, já que 

não possui a força mágica que havia na substituição da vítima sacrificada, o que acontecia 

nos rituais de nossos ancestrais. 

A perenidade do sacrifício, ainda que com componentes claramente irracionais e 

inúteis, mostra que sua prática sobreviveu à sua necessidade que talvez até fora racional e 

justificável anteriormente. A astúcia, afirmam os autores, utiliza-se da ruptura que havia de 

racional e o que há de irracional no sacrifício. Uma vez que há muito se poderia viver sem 

tantas horas de trabalho para a sobrevivência e é notório que os bens materiais já sanariam 

todas as mazelas sociais, não se justifica o sacrifício tão mais intenso nos dias atuais. Um 

dos componentes que garante a continuidade do sacrifício é a astúcia, que permite, pelo 

engano e artimanhas, a humanidade conseguir o que se persegue – seja lucro, acúmulo de 

bens considerados valiosos e status social, seja para se adaptar às situações, aderindo a 

comportamentos e pensamentos normativos. Se a irracionalidade revela a fugacidade do 

sacrifício, este se eterniza por causa da racionalidade que possui. 

A credibilidade dada ao sacrifício se reedita nos dias atuais sempre que os 

indivíduos submetem a si próprios e os demais à injustiça e a toda sorte de punições. Essa 

crença é inculcada nos indivíduos a fim de que eles suportem a injustiça de que já foram 

vítimas no passado distante.  

Todo sacrifício, desde o cantado em Ulisses até o dos dias atuais equivale a uma 

tentativa de restaurar a união que havia com a natureza. Tem-se aí um paradoxo, ao 

sacrificar-se, o indivíduo acredita que estabelece uma conciliação com a natureza, mas 

efetua exatamente o contrário do que pretende: a ruptura com a natureza. 

Desse modo, das trocas utilizadas para enganar os deuses à astúcia necessária para a 

sobrevivência dos dias atuais, o sacrifício eterniza a separação do homem com a natureza 

que lhe é externa e nega a natureza dentro dele. Essa negação é o núcleo de toda 

racionalidade civilizatória e, paradoxalmente, também é a célula da proliferação da 

irracionalidade mítica (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 53). 

Como o princípio constituinte da humanidade é a negação da natureza no homem, 

ou seja, a extirpação de algo que lhe é intrínseco, o objetivo da vida humana se torna 

obscuro e o indivíduo se encontra anulado desde o seu início, como indicado no título 

desse capítulo: 
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(...) no instante em que o homem elide a consciência de si mesmo como 

natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o progresso social, o 

aumento de suas forças materiais e espirituais, até mesmo a própria consciência – 

tornam-se nulos (...). O domínio do homem sobre si mesmo, em que se funda o 

seu ser, é sempre a destruição virtual do sujeito (...); pois a substância dominada, 

oprimida e dissolvida pela autoconservação, nada mais é senão o ser vivo. 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 53, 54) 

A dominação da natureza externa e interna, o sacrifício, a astúcia e a renúncia estão 

presentes e intensificados na atualidade, ainda que desnecessários e distantes do momento 

em que talvez se fizessem necessários; prolongam-se como um animal que tem seu 

pescoço cortado e continua a debater suas pernas e asas mesmo sem o comando de seu 

cérebro. Alguns aparatos tecnológicos auxiliam nesse processo da perenidade da 

dominação, do sacrifício desnecessário e da renúncia – os medicamentos psiquiátricos são 

apenas um deles. 

Na epopeia, o destino mítico e a palavra falada coincidiam, ambos representavam 

uma coisa só, não havia ainda a distinção entre a palavra e o objeto. Com o esclarecimento, 

a palavra passou a designar o objeto, tendo influência sobre ele – intenção e expressão se 

convergem. A astúcia ulisseana explora essa distinção na medida em que, ao se prender à 

palavra, distancia-se e aumenta seu poder sobre o objeto: surge assim a consciência da 

intenção: premido pela necessidade, Ulisses se apercebe do dualismo, ao descobrir que a 

palavra idêntica pode significar coisas diferentes (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 

57, 58). Na narrativa homérica, há um episódio em que Ulisses se aproveita da separação 

nome-objeto e demonstra sua astúcia: o do encontro com o ciclope Polifemo, cujas 

características são a força física e parca inteligência.  

No retorno à Ítaca, Ulisses e seus marinheiros passaram por uma ilha cujos 

habitantes eram os ciclopes, gigantes com um único olho. Nessa ilha, Polifemo, gigante 

com quem Ulisses e seus companheiros travaram contato, mostrando sua força física, pega 

dois dos marinheiros, joga-os ao chão e retalha seus corpos e come-os. E assim o fez 

novamente na próxima noite. Diante da impotência frente ao gigante, Ulisses elaborou o 

plano de furar-lhe o olho com um galho a fim de sair ileso da ilha junto com os 

companheiros que ainda restavam. Antes, porém, ofereceu-lhe vinho. O gigante após beber 

o presente oferecido por Ulisses, disse-lhe que lhe retribuiria o presente de hospitalidade, 

dizendo-lhe que ele seria o último a ser morto. Ao ser indagado por seu nome, Ulisses 

responde “Ninguém” à Polifemo, com vistas a enganar o gigante. O diálogo de ambos, 

presente no Livro IX, assinala essa passagem da Odisseia: 
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“De carne humana estás, Ciclope, farto; 

Ora da nossa nau prova a bebida. (...)” 

Recebe a taça, com delícia a empina, 

E pede mais: “Dá-me de novo, dá-me; 

O nome teu me digas, para haveres 

Dom que te aprazirá. Nossa alma terra 

Vinho de uvas produz que orvalha Jove; 

Mas este, ambrósia é doce e néctar puro.” 

Renovo a taça ardente, que três vezes 

Néscio esgotou. Sentindo-o já toldado, 

Brando ajunto: “Ciclope, não me faltes 

À promessa. Meu nome tu perguntas? 

Eu me chamo Ninguém, Ninguém me chamam 

Vizinhos e parentes.” O ímpio e fero 

Balbuciou: “Ninguém, depois dos outros 

Último hei de comer-te. Eis meu presente.” (Homero, VIII a.C./1954, pp. 128-

129) 

Para realizar seu intento de conhecer a ilha sem a perseguição do gigante, efetua 

seu plano e fura-lhe o olho. Ao gritar de dor, os demais ciclopes acordam e questionam 

quem o agredira e Polifemo responde que “Ninguém” havia lhe ferido, concretizando, com 

sua fala, seu plano astucioso. Os ciclopes voltam a dormir e Ulisses percorre a ilha e leva 

consigo iguarias de Polifemo. Esse relato mostra que para se ver livre da perseguição do 

ciclope, o herói teve que se anular. Horkheimer e Adorno (1947/2006b, p. 63) afirmam que 

o sujeito Ulisses renega a própria identidade que o transforma em sujeito e preserva a 

vida por uma imitação mimética do amorfo. Ele se denomina Ninguém porque Polifemo 

não é um eu e a confusão do nome e da coisa impede o bárbaro logrado escapar à 

armadilha. 

Esse episódio mostra que, desde a epopeia até os dias atuais a autoafirmação tem a 

mesma força e função da autonegação. Essa identidade dúbia faz com que o homem tema o 

retorno à natureza mítica que sempre tentou dominar e se distanciar, a qual ele acaba por 

sucumbir, a exemplo de quando Ulisses revela seu verdadeiro nome: 

(...) o astucioso Ulisses não pode agir de outro modo: ao fugir, ainda ao alcance 

das pedras arremessadas pelo gigante, não se contenta em zombar dele, mas 

revela seu verdadeiro nome e sua origem, como se o mundo primitivo, ao qual 

sempre acaba por escapar, ainda tivesse sobre ele um tal poder que, por ter se 

chamado Ninguém, devesse temer voltar a ser Ninguém, se não restaurasse sua 

própria identidade graças à palavra mágica, que a identidade racional acabara de 

substituir. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 63) 

À revelia de seus amigos, que tentam impedi-lo de revelar sua artimanha, Ulisses 

escapa por pouco da ira do ciclope e das rochas arremessadas em sua direção, 

demonstrando sua desfaçatez. Assim, como a afirmação e a negação fazem parte da 

constituição do eu, a astúcia e a estupidez são os dois lados da moeda utilizada nas trocas 

efetuadas quer por Ulisses, quer por seus herdeiros ocidentais: a astúcia, que para o 
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inteligente consiste em assumir a aparência da estupidez, converte-se em estupidez tão 

pronto ele renuncie a essa aparência (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 63). 

Os autores observam que a palavra eu – o autós – só aparece na Odisseia, depois 

que a razão conseguiu dominar a natureza do homem. Ou seja, o ego é o resultado do 

domínio da natureza intra-humana. Este novo eu estremece dentro de si, uma coisa, o 

corpo, depois que o coração foi punido nele (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 215) 

Depois desse relato o protagonista passa a ter um nome, Ulisses – não mais 

Ninguém – e assim se distancia da natureza primitiva e desgovernada, representada pelo 

ciclope10. Embora Ulisses se fixe cada vez mais na seara da cultura e da razão, essa 

separação é titubeante, pois Ulisses teme voltar a ser Ninguém, natureza indiferenciada e 

contraditoriamente, natureza desejada. 

Outro episódio, do Livro IX, citado pelos autores é o que Ulisses se encontra com 

os comedores de lótus. Tal como acontece com quem escuta o canto das sereias, quem 

provava da flor sucumbia ao prazer, se esquecia de seus ideais – como a volta à pátria – e 

por causa desse abandono à própria sorte, não apresentavam nenhuma ameaça a outrem: 

(...) Dias nove 

Pelo piscoso ponto flutuando, 

No dezeno aos Lotófagos arribo, 

Que apascenta uma planta e flor cheirosa. 

Jantamos, feita aguada; envio arauto 

Com mais dous a inquirir de pão que gente  

Lá se nutria. Aos três em nada ofendem, 

Mas lhes ofertam loto; o mel provando, 

Os nossos o recado e a pátria esquecem, 

Querem permanecer para o gostarem. (Homero, VIII a.C./1954, p. 123) 

Os teóricos críticos mostram que esse momento traz uma felicidade ilusória, 

expressa uma nostalgia: o suposto prazer da indiferenciação com a natureza. Essa nostalgia 

de prazer, aliado a um estado apático e vegetativo, pobre como a vida dos animais e no 

melhor dos casos a ausência da consciência da infelicidade (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006b, p. 60), provoca em Ulisses o esquecimento de si e de sua pátria – prazer que o 

protagonista não suporta nem olhar, pois, lembra algo que ele se esforça para esquecer, sua 

condição de natureza, especificamente a promessa de prazer que se abre para além de sua 

indiferenciação, diante da qual foi preciso muito empenho para vencer e que ainda não foi 

realizado. A flor de lótus produz um distanciamento da realidade, anestesiamento do 

sofrimento real, e alivia a opressão de suportar o insuportável (p. 59), tal como o prazer 

                                                 

10
 Ter um só olho equivale ignorar, como mostra Matos (1993/1995, pp. 47-48), a tridimensionalidade do 

espaço, ou, em outras palavras, encontra-se em estado de natureza. 
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proporcionado pelos narcóticos. Assim, provar da flor de lótus equivale a retroceder à 

condição de natureza não diferenciada como também a uma fuga do sofrimento produzido 

pela diferenciação com a natureza e pela cultura que se arrasta como uma tarefa não 

concluída. Esse momento da narrativa homérica, ou o fato de o homem poder trocar a vida 

pelo prazer dos narcóticos, a razão autoconservadora não pode admiti-la entre os seus (p. 

59), a não ser de forma administrada na sua manutenção e propagação. 

Ora, por que a felicidade – tão almejada pela humanidade – é tão inadmissível ao 

esclarecimento? Porque toda felicidade encerra a verdade: a promessa de que a cultura 

encerra uma vida livre dos impositivos da autoconservação defendida pelo 

desenvolvimento da razão. Não trabalhar, exercer atividades que não tenham utilidade ou 

êxito e não estar permanentemente em luta pela sobrevivência é ultrajante aos valores 

compartilhados pela sociedade e uma ameaça à sociedade administrada. 

À análise dos lotófagos, Horkheimer e Adorno (1947/2006b) acrescentam que uma 

das mais fortes lembranças de felicidade é o momento, anterior mesmo à agricultura, pesca 

e caça, em que a humanidade dependia dos frutos da terra e do mar para se alimentar. A 

tecnologia desenvolvida para a produção de alimentos carrega em si a promessa do prazer 

de se alimentar sem se preocupar com a sobrevivência imediata. Embora atualmente 

muitos consigam fazê-lo, grande parte do planeta Terra ainda padece de fome, necessidade 

das mais elementares para a sobrevivência. Essa  

(...) lembrança da felicidade mais remota e mais antiga, que desperta o sentido do 

olfato, ainda está intimamente ligada à proximidade extrema da incorporação. 

Ela remete à proto-história. Não importa quantos tormentos os homens aí 

padeceram, eles não conseguem imaginar uma felicidade que não se nutra da 

imagem dessa proto-história. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 60) 

A felicidade, ou a lembrança dela, está relacionada com a incorporação de algo, 

seja o alimento ou substâncias narcotizantes. 

Necessário se faz ressaltar a sedução presente no episódio dos lotófagos como 

também no uso de narcóticos na modernidade. No primeiro caso, o suposto e nostálgico 

prazer da indiferenciação como natureza distinguida continha o esquecimento de si e a 

perda da dominação da natureza interna. Em relação aos usuários de narcóticos (e aqui se 

incluem os psicotrópicos), não se tem a finalidade do esquecimento de si como 

indiferenciação com a natureza, mas com vistas à autoconservação, à sobrevivência, 

acentuando a permanência da dominação da natureza interna. Tal aparente indiferenciação, 

também provoca o anestesiamento dos sentimentos e modificação dos pensamentos. Sendo 

esse movimento fruto do desenvolvimento da racionalidade e não dos que comeram a flor 
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de lótus. Entretanto, o esquecimento de si como natureza traz a dificuldade de se relacionar 

com seus pares: quem não consegue reconhecer o outro, não conhece a si mesmo. 

Há uma passagem na Odisseia que Ulisses comete um equívoco elementar para 

fazer rir Posseidon. Ao rir, a raiva do senhor dos mares se arrefece e este se reconcilia com 

o protagonista da Odisseia. Entretanto, o prazer da comicidade é destinado apenas à ira de 

Posseidon e não aos homens. O riso, desde sempre e ainda hoje, é a manifestação 

impetuosa da natureza selvagem e é, simultânea e contraditoriamente, o momento em que 

a natureza cega toma consciência de si mesma enquanto tal e se priva assim da violência 

destruidora (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b, p. 69). Já que a felicidade está sendo 

procurada a qualquer preço e seus indícios mais notórios, o riso ou até mesmo a 

gargalhada, são muitas vezes forjados por elementos ou situações artificiais externos ao 

homem, tornam-se cada vez mais diminutas as possibilidades do homem conscientizar-se 

como natureza, de perceber-se infeliz em meio aos condicionantes objetivos de sua 

natureza humana e cada vez mais distantes dos elementos que propiciam a reflexão sobre si 

mesmo. 

Ulisses sobrevive porque, assim como o esclarecimento, utiliza sua inteligência 

astuciosa para desencantar os elementos exteriores que lhe forneciam perigo e, 

inexoravelmente, desencanta a si mesmo. Para obter a vitória, tem sempre que se poupar e 

ao mesmo tempo se sacrificar: nunca provar dos deleites do caminho e trocar a vida de 

seus companheiros do navio pela sua. Suas artimanhas preservam sua vida, livra-o dos 

predadores, lhe concede a vitória, mas ao preço de sua humilhação, abdicação de seu 

desejo de felicidade e hipertrofia justamente do que quis salvaguardar – a vida. Ulisses 

desde os tempos em que não havia a palavra escrita prenuncia o que hoje está mais que 

escrito: o caminho árido da autoconservação e a possibilidade, de a qualquer momento, se 

aniquilar. 

Como os autores dos artigos selecionados compreendem o indivíduo, suas 

tentativas de sobreviver desde o início dos tempos e os recursos elaborados para tal 

empreendimento? Será que tais noções determinam o modo como os autores entendem as 

classificações internacionais de transtornos mentais? Instrumentalização necessária ao 

tratamento? Anulamento do sujeito? Potencializadoras da medicalização da existência? 
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1.2. A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO E OS OBSTÁCULOS À 

INDIVIDUAÇÃO  

Indivíduo e sociedade são inconciliáveis? A realização do indivíduo 

(autoconsciente e autodeterminado) é ainda possível ou sempre haverá uma alquimia a ser 

criada e assim seduzi-lo e aprisioná-lo? Há alívio para os aparatos coercitivos da 

civilização/cultura? 

A perspectiva da Teoria Crítica da Sociedade ressalta as dimensões social e 

histórica na composição interna do ser humano, que se apresentam de forma inexorável: 

mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes,(...), antes de poder chegar, 

finalmente, à autodeterminação (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 47). Pensar o 

indivíduo isoladamente, sem os elementos que o circundam e o determinam, é uma 

abstração que pouco contribui para o seu entendimento. Nesse sentido, os autores indicam 

a importância de situar o homem em meio às circunstâncias:  

(...) quem quisesse prescindir desse caráter funcional da pessoa, para procurar em 

cada um o seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo 

puro, em sua singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência 

sumamente abstrato que, por seu turno, adquiriria significado em relação ao 

contexto social, entendido como princípio abstrato da unidade da sociedade. 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 48) 

Crochík (2001, p. 19) mostra que, para Adorno e Horkheimer, Freud concebeu o 

indivíduo como uma mônada. A concepção do homem como uma pessoa singular, sem 

influência do exterior teve início com Leibniz, que formulou um modelo conceptual para a 

visão individualista do homem (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 46). Nessa 

perspectiva, o homem seria uma mônada e suas vicissitudes seriam consequências de sua 

essência exclusivamente e não teriam causas externas. O liberalismo cristalizou o costume 

de considerar as mônades como algo absoluto, um ser em si (p. 47). Portanto, priorizar o 

estudo do homem independente das contingências, de suas determinações sociais e 

históricas, almejando seu substrato menor não é algo particular da Psicologia ou da 

Psicanálise, mas insere-se no movimento do conhecimento sobre o homem. Essa 

teorização atesta o isolamento do indivíduo em relação à sociedade que já ocorre 

concretamente, sendo a monadologia um fenômeno secundário à cisão homem e sociedade. 

A Psicologia ou a Psicanálise, quando concebem o homem dessa forma, acabam por 

perpetuar essa divisão. 

Adorno e Horkheimer (1955/1991) afirmam que Freud, ao entender o indivíduo 

como uma mônada, identificou em suas profundezas traços da sociedade, pois o sujeito 

contém em si a totalidade social com suas contradições, pois o indivíduo para se constituir 
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introjeta elementos da cultura e é mediado por ela. Contudo, o sujeito alienado de sua 

natureza não tem consciência desse fato, o que a Psicanálise, detentora de meios 

investigatórios, poderia auxiliá-lo em sua conscientização do que o constitui e da 

dominação histórica que lhe é imposta. As forças inconscientes vindas à tona se não 

indicar a resistência pode ser um movimento resignado e adaptativo: o esclarecimento 

psicanalítico sobre o destino dado às pulsões pela burguesia deveria permitir resistência a 

essa mesma burguesia (Crochík, 2007, p. 174). 

 A Teoria Crítica alerta que o indivíduo fechado em si mesmo não deve ser cultuado 

ou exacerbado pelo conhecimento psicológico. Toda teoria psi que queira ser favorável ao 

seu objeto deve ter, para romper com o caráter monadológico do indivíduo, a consciência 

da mediação social (Crochík, 2001, p. 25). Todavia, as teorias e práticas da Psicologia 

possuem um forte adversário: os processos sociais cada vez mais acirrados no sentido de 

expropriar a conscientização que se poderia ter deles. 

Do mesmo modo que o aprofundamento no estudo da mônada entrevê a dominação 

social, permite encontrar também o que resiste a essa mesma dominação: a revelação da 

separação homem-sociedade. A resistência diz também da percepção de como o indivíduo 

se constitui atualmente sem se reconhecer na sociedade, assim como o porquê de a 

sociedade não ter entre os seus objetivos a felicidade e a liberdade individuais para que se 

encontre a relação existente entre a autonomização da sociedade em relação ao indivíduo 

e a regressão individual (Crochík, 2001, p. 26). 

Estudar a mônada significa uma forma de entender as disposições psíquicas que 

mantém e reproduz pensamentos hegemônicos, assim como auxilia na denúncia de uma 

sociedade ameaçadora da autoconservação desde sempre. A imposição da autoconservação 

é uma característica de uma sociedade não livre, que incita a existência de mônadas e do 

individualismo e assim obsta o desenvolvimento emocional e racional individuais que 

permitiriam constituir o indivíduo, por meio de experiências contínuas (Crochík, 2001, p. 

23). 

Da mesma forma que entender o homem como uma unidade independente e isolada 

incorre em equívocos, o mesmo acontece com a sociedade: o conceito puro de sociedade é 

tão abstrato quanto o conceito puro de indivíduo, assim como o de uma eterna antítese 

entre ambos (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 53). O termo sociedade é definido 

pelos autores como momentos de conjunção e separação do “homem” como uma espécie 

de individualidades biológicas por cujo intermédio os seres humanos se reproduzem, 
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controlam a natureza interna e externa, e das quais promanam, em sua própria vida, 

conflitos e formas de dominação (Horkheimer & Adorno, 1956/1973b, p. 25; aspas no 

original). Acrescentam ainda a interdependência de seus membros e o fato de que o todo 

apenas se mantém devido à parte. Os autores enfatizam que o conceito de sociedade 

abrange, precisamente, a unidade do geral e do particular (p. 36), noção que impede que 

se façam definições genéricas sobre a sociedade, esquecendo-se do singular. 

Essa relação intrincada entre a parte e o todo impele pensar o indivíduo sempre com 

a mediação que o constitui. Essa mediação, inclusive, é o meio para sua individuação – 

tornar-se emancipado inserido ao todo social, autodeterminado em meio aos bens ofertados 

pela cultura. Crochík (1998, p. 69) assinala que a proposta da cultura é peculiar porque ao 

mesmo tempo em que é determinada pelas condições objetivas da vida, aponta para a 

superação das mesmas e para que o indivíduo se assenhore delas, isto é, seja dono de seu 

destino. A possibilidade de um indivíduo emancipado, autônomo, é necessária decorrência 

do projeto da cultura. Individuar-se, portanto, promessa da cultura, é a pedra angular da 

Teoria Crítica e dessa dissertação. Equivale também a sair da menoridade, viver sem a 

tutela de outro, como propõe Kant (1784/1992). Sendo possível o indivíduo, não existiria o 

sofrimento desnecessário e nem mesmo as ciências que tentam, com suas práticas, 

minimizá-lo. E se esse padecer persiste, há que se identificar os impedimentos da 

individuação, que estão alicerçados no desenvolvimento da civilização. 

É renascentista o conceito de indivíduo. Os autores frankfurtianos salientam que 

essa consciência de se ver como diferente dos demais não existia antes do seu conceito: 

não é mero acidente fortuito que só por volta do século XVIII a palavra “indivíduo” tenha 

passado a designar o homem singular, e que a própria coisa não seja muito mais antiga 

do que a palavra (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 52; aspas no original). A ideia de 

indivíduo se delineou de forma mais nítida e cristalizada no início da era burguesa e, 

devido à unidade indivíduo e sociedade, a socialização assumiu contornos até então 

inéditos. Alcança a individuação aquele que estabelece o seu eu e eleva o seu ser-para-si, 

a sua unicidade, à categoria de verdadeira determinação (p. 52) – era esse o intento dessa 

nova classe social. Entretanto, o ideal burguês trilhou percurso diverso, conforme mostram 

os autores:  

(...) o ideal antifeudal da autonomia do indivíduo compreendia a autonomia da 

decisão política dos indivíduos; no contexto econômico, porém, transformou-se 

numa ideologia que exigia a manutenção da ordem vigente e o constante 

recrudescimento da capacidade de realização produtiva. (Horkheimer & Adorno, 

1956/1973c, p. 55) 
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No entrelaçamento do indivíduo e da sociedade, os autores inferem que essa se 

sobrepõe àquela e que a tendência da socialização dos homens é para aumentar 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973b, p. 37), sendo que esse movimento tem como 

condição sine qua non o sacrifício do particular. A absolutização da sociedade é 

acompanhada da coerção sobre seus membros, que acabam por realizar e dar continuidade 

à totalidade social: a opressão da sociedade tem sempre o caráter da opressão por uma 

coletividade (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p 31). O jugo se estende também à 

diferenciação dos sujeitos, que se apresenta cada vez mais imperceptível, diminuindo 

assim os momentos de independência e autonomia em relação ao tecido social. Reduzido 

também se torna o potencial de resistência à coletividade cerceadora: 

(...) a pressão do geral dominante sobre todo o particular, sobre os indivíduos e 

as instituições individuais, tende a desintegrar o particular e o individual, assim 

como sua capacidade de resistência. Junto com sua identidade e sua capacidade 

de resistência, as pessoas também perdem as qualidades graças às quais 

poderiam opor-se. (Adorno, 1969/1995c, p. 107) 

Se há nivelamento dos homens, o mesmo não ocorre com os antagonismos da 

sociedade, pelo contrário, há aumento dos mesmos. Essas contradições facultam a própria 

ruína da sociedade: o desenvolvimento da sociedade total faz-se acompanhar, 

inevitavelmente, do perigo de total aniquilação da humanidade (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006a, p. 40). 

A abundância de teorias que incentivam o poder da individualidade, que fomentam 

o desejo do homem como soberano frente ao meio e que colocam o sujeito como 

responsável por sua felicidade e liberdade não é arbitrária. Essa bibliografia testifica que o 

individualismo é sintoma da fragilidade do indivíduo na contemporaneidade. Os autores 

forneceram a frase angular da subvalorização da parte: quanto menos são os indivíduos, 

tanto maior é o individualismo (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 53). Se as 

possibilidades de individuação fossem realidade, diferente seria a realidade da sociedade. 

Nessa disposição, da sociedade se sobrepor ao indivíduo, a socialização se faz não 

tanto mais de forma introjetiva, de fora para dentro com a formação de um espaço interno 

distinto, mas como uma cooptação exasperada, no interior do homem. Nas palavras dos 

autores: a socialização envolve o indivíduo em sua própria interioridade (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973b, p. 41). Essa socialização no interior, que desde sempre acontece de 

forma conflituosa, faz com que os homens questionem a civilização, cujos impositivos são 

difíceis de suportar. Os autores, ao dizerem da conscientização e da possível recusa aos 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

35 |  

sacrifícios exigidos, que podem levar o homem a insurgir-se contra a civilização, retomam 

Freud:  

(...) não menos importante foi a visão profunda de Freud, ao estabelecer que, 

como as renúncias cada vez maiores impostas aos instintos não encontram uma 

saída equivalente nas compensações pelas quais o ego as aceita, os instintos 

assim reprimidos não têm outro caminho senão o da rebelião. (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973b, p. 41) 

Ter consciência dos impositivos decorrentes da socialização total e da 

possibilidade, ainda que remota, de se ter autonomia do todo não realiza, por si só, o 

indivíduo. Como o homem é mediado socialmente, essa autoconsciência passa pela 

percepção do que lhe é exterior, ou seja, o homem só pode se referir a si mesmo se inclui 

os outros, seus semelhantes. Acreditar que a consciência é independente das demais 

relações que o homem estabelece é um julgamento ilusório e falso. Igualmente, a 

competitividade que a todos abrange não coopera para que essa consciência 

imanentemente social se realize: a sociedade burguesa desenvolveu um dinamismo social 

que obriga o indivíduo econômico a lutar implacavelmente por seus interesses de lucro, 

sem se preocupar com o bem da coletividade (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 55). 

A formação do homem moderno não se restringe à sobreposição da sociedade ao 

indivíduo à revelia de sua vontade – há, incontestavelmente, implicação da parte no todo. 

No entanto, atualmente, a resistência à coletividade está cada vez mais dificultosa: a 

subjetividade do homem na atualidade adere ao todo com maior facilidade, ainda que por 

vezes tenha consciência da desumanização da coletividade e das pressões a que se submete 

para se ajustar ao estabelecido. Essa consciência é paradoxal: o homem conhece, até certo 

ponto, o que o impede de se individuar, porém mesmo o sabendo não consegue lançar mão 

desse conhecimento para se autodeterminar.  

A função da sociedade é a socialização do sujeito, entretanto a tem realizado de 

forma coercitiva e por meio do medo. O receio de ser isolado dos demais, de não ser 

amado e da exclusão faz com que os homens aceitem e reproduzam as regras sociais. A 

integração ao todo sendo coercitiva se aproxima cada vez mais da socialização total. Sua 

consequência é a transformação da socialização da espécie humana, que seria meio, em 

fim, automatizando-se. Desse modo não realizaria a promessa da civilização, uma vida 

digna. Essa automatização vai em direção oposta à individuação: o homem só atinge a sua 

existência própria, como indivíduo, numa sociedade justa e humana (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973c, p. 54). Ou, nas palavras de Crochík, quando a cultura se presta a ser 

um fim em si mesma, separada dos indivíduos, passa a ser tão ameaçadora quanto a 
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natureza que pretendeu enfrentar, pois impede que os indivíduos se reconheçam na cultura 

(Crochík, 1998, p. 70). 

Outra função da sociedade é prover aos homens representações sociais que os 

auxiliem na constituição da subjetividade. Antes de se ter consciência de si o homem deve 

sempre representar determinados papéis como semelhante aos outros. Em consequência 

desses papéis e em relação com os seus semelhantes, ele é o que é (Horkheimer & Adorno, 

1956/1973c, p. 48). O comportamento mimético (tornar-se semelhante ao meio) faz parte 

da formação da criança que posteriormente deve transcendê-los. Porém, para Horkheimer 

(1947/2002c, p. 119), a adaptação consciente e o domínio posterior substituem as diversas 

formas de mimese. Segundo o autor, adaptar-se significa fazer-se igual ao mundo de 

objetos tendo em vista autopreservação. Esse deliberado (como oposto a reflexivo) fazer-

se igual ao meio ambiente é um princípio universal de civilização. 

 Outrossim, os elementos da cultura que a criança e mesmo o adulto se apropriam 

para a construção de si foram sendo enrijecidos ao longo da história da humanidade, como 

também foram se apresentando com menor diversidade e complexidade. Desse modo, a 

composição interna do homem não adquire profundidade ou riqueza. Não refletindo sobre 

o ambiente externo e seus objetos, o sujeito não se torna mais rico, porém, mais pobre. Ele 

perde a reflexão nas duas direções: como não reflete mais o objeto, ele não reflete mais 

sobre si e perde assim a capacidade de se diferenciar (Horkheimer & Adorno, 

1956/1973d, p. 156). Dessa forma, os esquemas estereotipados do pensamento e da 

realidade, são os mesmos da desgraça (p. 158). 

Horkheimer e Adorno (1956/1973d) mostram que há um dualismo concebido pela 

modernidade de que cultura designa aspectos intelectual, moral e espiritual da humanidade 

enquanto que civilização se refere ao progresso material. Nessa perspectiva, ambas as 

definições se opõem. Entretanto, os autores entendem que civilização designa o âmbito 

geral da humanidade (p. 93) e não é contraditória à cultura: uma não poderia existir sem a 

outra; uma remete à outra. 

A distinção de cultura como algo interno ao homem e civilização como algo 

exterior a ele e a valorização da primeira em detrimento da segunda é equivocada, já que o 

valorizado não é o aspecto humano do que é produzido pelas mãos e intelecto do homem, 

mas uma suposta cultura, vazia em conteúdo: a exaltação da Cultura à custa da sociedade 

de massa, o diligente consumo de bens culturais como manifestação do próprio gosto 

superior na formação da alma, tudo isto é, justamente, inseparável do que a civilização 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

37 |  

tem de desarticulado e desagregador (Horkheimer & Adorno, 1956/1973d, pp. 97-98). 

Esse aspecto desagregador da civilização impulsiona à exaltação da cultura como um bem 

a ser consumido e à adaptação à realidade como mercado. A desagregação evidencia 

também, em seu caráter fetichista, que os bens culturais produzidos pela civilização não 

servem ao homem, mas efetuam o seu contrário: os homens já quase não são (ou não são 

de todo) senhores desse equipamento [bens culturais] mas seus servidores ou 

consumidores forçados do que a civilização produz (p. 98). 

De acordo com Horkheimer e Adorno (1956/1973d), a realização da civilização não 

se reduz à possibilidade de aquisição, tão intensa quanto fortalecida dos dias atuais, de 

bens culturais cada vez mais refinados, mas se relaciona com a superação de 

comportamentos voltados para a autoconservação: o que toda a cultura nada mais fez, até 

hoje, do que prometer, será realizado pela civilização quando esta for tão livre e ampla 

que não exista mais fome sobre a Terra (p. 99). 

A palavra civilização em seu sentido moderno se delimitou distinguindo-se da 

cultura feudal e palaciana e relacionou-se a um aumento da população e sua concentração 

urbana depois do advento da Revolução Industrial. A forma de organização feudal ou 

palaciana da sociedade cedeu lugar, em consequência da racionalização do mundo, a 

(...) um estado de superorganização, somado a uma caótica desarticulação. 

Temos, assim, uma quantidade enorme de homens que levam uma existência 

superficial, sem alma, atomizados, sem a força de uma coesão interna, cada um 

apegado às suas próprias prerrogativas e, ao mesmo tempo, vagamente cônscio 

da força dos números. (Horkheimer & Adorno, 1956/1973d, p. 94) 

Ou seja, o progresso intelectual da humanidade é indivisível do material e o que os 

autores indicam é que o projeto histórico da civilização ainda não foi realizado e nem a 

humanidade ainda não é formada de indivíduos, no sentido crítico e autodeterminado. 

No texto Teoria da semicultura, Adorno (1959/1996) sublinha outros obstáculos à 

individuação do homem, especificamente remetendo a individuação ao que diz respeito à 

formação cultural; além disso, nomeia alguns dos impedimentos conduzidos e mantidos 

pelo esclarecimento. Para o autor, a formação cultural, que corresponde à diferenciação do 

homem ao todo social ou à sua individuação, se converteu em uma semiformação 

socializada, que se caracteriza como a forma dominante da consciência atual e pela 

onipresença do espírito alienado (Adorno, 1959/1996, p. 399). A disseminação cada vez 

mais prolixa e ampla da informação não se converte, necessariamente, em uma sociedade 

esclarecida, crítica e reflexiva, pois esse movimento traz consigo as fissuras da formação, 

desenvolvimento e estabelecimento de nossa civilização ocidental, danificando a 
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possibilidade da autodeterminação por meio do conhecimento. A formação, afirma o autor, 

nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva. Porém, a 

cultura tem um duplo caráter: remete à sociedade e intermedia esta e a sua semiformação 

(p. 399). 

O termo cultura suscita inúmeras definições, muitas traem seu verdadeiro caráter; 

nesse texto, a deturpação do termo é entendida por Adorno (1959/1996, p. 389), como algo 

sagrado, um valor a ser adquirido e como um fim em si mesmo – o acúmulo de bens 

culturais traria erudição e status social. Confunde-se formação com intelectualismo, o que 

não contribui para a instrução dos homens como também limita uma possível mudança das 

gerações vindouras; antes, as restringem em sua autodeterminação e na possibilidade de 

promover, por meio do pensamento e das ações, felicidade e liberdade. Essa perspectiva de 

cultura como um bem a ser adquirido anula sua dimensão humana imanente: 

(...) tal fato não apenas indica uma consciência progressivamente dissociada, mas 

sobretudo dá um desmentido objetivo ao conteúdo daqueles bens culturais – a 

humanidade e tudo o que lhe for inerente – enquanto sejam apenas bens, com 

sentido isolado, dissociado da implantação das coisas humanas. A formação que 

se esquece disso, que descansa em si mesma e absolutiza-se, acaba por se 

converter em semiformação. (Adorno, 1959/1996, pp. 389-390) 

Esses momentos de absolutização da formação apontam para o acúmulo de bens 

culturais, desprovidos de sua finalidade humana, e para a adaptação irrefletida à totalidade 

coercitiva. 

Se formação cultural não é sinônimo de erudição, tampouco equivale à adaptação 

ou conformação ao estabelecido. À essa vertente, ancorada no pensamento de filósofos do 

iluminismo, Adorno (1959/1996, p. 390) ressalta que a ideia de formação cultural estaria 

relacionada a duas finalidades: obter a domesticação do animal homem mediante sua 

adaptação interpares e resguardar o que lhe vinha da natureza, que se submete à pressão 

da decrépita ordem criada pelo homem. A tentativa de conciliação entre a natureza do 

homem e seu aspecto social e intelectual, faz com que essa última dimensão prevaleça, 

impedindo a superação do que está dado socialmente, restando unicamente a adaptação. 

Desse modo, o predomínio da socialização e da semicultura (cultura paralisada em sua 

potencialidade de diferenciação), ao falharem na realização da natureza humana, exerce 

pressão sobre os homens, perpetuando neles a deformidade que se pensava ter se 

dominado, a agressão. Tal é, conforme Freud o vê, a razão do mal-estar que a cultura 

carrega em si (p. 390). Ou seja, a socialização do homem não apazigua e nem o reconcilia 

com sua natureza, que ainda clama por realização, e nem domestica o animal homem, pois 
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também não consegue submeter totalmente suas pulsões ao todo social. Antes, torna perene 

seu desconforto, uma vez que as pulsões são submetidas pelo irrazoável processo 

civilizatório, sendo esse um dos motivos, dentre tantos outros, da dificuldade do homem 

alcançar a felicidade e liberdade.  

Essa tentativa da cultura de conciliar ou equilibrar essas dimensões tomadas como 

antagônicas é infrutífera: como resultado e justamente em virtude da submissão, a 

natureza volta sempre a triunfar sobre seu dominador (Adorno, 1959/1996, p. 391). Além 

disso, as características do homem vistas como apartadas e estanques – homem natureza e 

homem social – enrijece e limita seu entendimento. Nas palavras do autor:  

(...) quando o campo de forças a que chamamos formação se congela em 

categorias fixas – sejam elas do espírito ou da natureza, de transcendência ou de 

acomodação – cada uma delas, isolada, coloca-se em contradição com seu 

sentido, fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva. (Adorno, 

1959/1996, p. 390) 

Nem erudição, nem conformação: a formação cultural deveria ser aquela que 

dissesse respeito, de uma maneira pura como seu próprio espírito, ao indivíduo livre e 

radicado em sua própria consciência, ainda que não tivesse deixado de atuar na sociedade 

e sublimasse seus impulsos. (...) A formação deveria ser condição implícita a uma 

sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, mais lúcido o todo (Adorno, 

1959/1996, pp. 391-392). Tais eram os anseios da burguesia, momento em que o conceito 

de formação cultural se firmou. Ao se distanciar do feudalismo e refletir sobre sua 

formação, pretendia uma sociedade livre e igualitária. 

Para Crochík (1998, p. 70), a função da formação cultural é a de socializar para 

individuar, diferenciar o indivíduo e o ambiente ao seu redor. O indivíduo, suas 

idiossincrasias e sua subjetividade se define 

(...) por um terreno interno que se opõe ao mundo externo, mas que só pode 

surgir deste. Sem a formação do indivíduo, este se confunde com o seu meio 

social e natural. Tal subjetividade se desenvolve pela interiorização da cultura, 

que permite expressar os anseios individuais e criticar a própria cultura que 

permitiu a sua formação. (Crochík, 1998, p. 70) 

Todavia, a efetivação da formação cultural se desvinculou de seus fins e de sua 

função: preponderam a imposição dos meios de sobrevivência, a falsa imediatez das 

atividades utilitaristas e os interesses particulares. O todo social se impõe por sobre o 

singular, reproduzindo cada vez mais a subjugação e acomodação do sujeito à cada vez 

mais próspera totalidade.  

Segundo os autores frankfurtianos, o desencanto do mundo já anunciado por Weber 

(1905/1967), efeito do avanço do esclarecimento no domínio da natureza, provoca um 
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rebaixamento dos sentidos e da fantasia e da imaginação, uma vez que o sujeito tem se 

reduzido cada vez mais a meio e instrumento para permanência do sistema de produção e 

não a finalidade dos esforços da cultura. Como resultado do olhar perscrutador do homem 

sobre o mundo, com o órgão do pensamento que é o mesmo da dominação, tem-se um 

estado de carência de imagens e formas, em uma devastação do espírito que se apressa em 

ser apenas um meio, o que é, de antemão, incompatível com a formação. Nada retém o 

espírito, então, para um contato corporal com as ideias (Adorno, 1959/1996, p. 397). O 

desencantar do mundo desencanta também a vida. Esta, reduzida à reprodução de si 

mesma, reiterando indefinidamente o estabelecido, fixa implacavelmente exigências aos 

sujeitos de maneira que individualmente ou em grupo, seja em militâncias ou lutas, não 

conseguem suplantar os impositivos do todo social e do medo de perder, a qualquer 

instante, a própria vida ou o que acumulou durante a existência. 

À existência empobrecida de sentido restam as imagens vazias, oferecidas pelos 

meios de comunicação de massa, possíveis devido à cultura da semiformação: as canções 

de sucesso com suas letras e seus títulos irradiam um brilho igualmente calculado 

(Adorno, 1959/1996, p. 399), assim como os semblantes femininos, muito cuidados e 

quase sempre de uma beleza estonteante, explicam-se por si mesmo como pictogramas da 

semiformação (p. 400). Imagens fugazes e inócuas em sensações ou experiências para o 

sujeito, mas eficazes em propalar a semiformação, que não se refere apenas à vida 

intelectual, mas também à vida sensorial, empobrecendo-a. Livros destinados a ensinar 

alguém a se parecer erudito, oferecendo um resumo de obras clássicas, são sintomas da 

semiformação e ao mesmo tempo sua ratificação. A falta de contato direto com as obras 

ocasiona um falso entendimento e sensações inautênticas: o semi-entendido e semi-

experimentado – não constitui o grau elementar da formação, e sim seu inimigo mortal (p. 

402). Os elementos formativos assimilados da literatura e da arte fomentariam a 

consciência crítica do que a cultura ainda não foi capaz de proporcionar à humanidade, sua 

individuação. Entretanto, bens culturais como manuais e livros fast food, prontos para 

serem decorados e assim julgar ter lido autores clássicos, não diminuem a miséria cultural 

do mundo, mas acentuam-na e fortalecem ainda mais a reificação da consciência. 

A crítica aos poderes estabelecidos de certa forma silenciada e a conformação ao 

existente não permitem o que constituiria a individuação: uma vida digna, livre dos 

impositivos da autoconservação, a diferenciação do todo social, a possibilidade da 

experiência e o contato imediato com as coisas mesmas. A experiência que guarda o ainda 
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não existente, ou seja, uma vida digna de ser vivida, no mundo semiformado fica 

substituída por um estado informativo pontual, desconectado, intercambiável e efêmero, e 

que se sabe que ficará borrado no próximo instante por outras informações (Adorno, 

1959/1996, p. 405). As contradições entre o conceito e a realidade e entre o espírito 

público e a experiência do indivíduo, é evitado pelas circunstâncias (Horkheimer e 

Adorno, 1947/2006c, p. 73) e assim a consciência alienada não conhece o contato direto 

com o mundo, apenas se fixa nas noções e conceitos dados às coisas; a semiformação 

subjuga esses conceitos a quaisquer clichês já prontos, subtraídos à correção dialética 

(Adorno, 1959/1996, p. 406). Nas palavras do autor: quem dispensa a continuidade do 

juízo e da experiência se vê provido, por tais sistemas, apenas com esquemas para 

subjugar a realidade (p. 406). Esses obstáculos à formação do sujeito asfixiam as melhores 

aspirações do projeto civilizatório. 

Horkheimer e Adorno (1956/1973c) acentuam a relação intrínseca entre o indivíduo 

e a sociedade e desses com a natureza e a história. Ressaltam também que as ciências 

humanas devem se atentar para o caráter dinâmico da relação dessas instâncias e não dá-las 

como cristalizadas, imutáveis: cabe-lhe averiguar, outrossim, a que leis obedece tal 

interação, a fim de determinar as figuras variáveis que, em sua dinâmica histórica, o 

indivíduo, a sociedade e a natureza vão adotando (p. 49). Não existe, portanto, uma lei 

permanente que explique e apreenda a relação entre indivíduo, sociedade, história e 

natureza. Tentar identificar leis universais da natureza humana, ou seja, hipostasiar o que é 

histórico e mutável, além de incorrer em um comportamento irracional, elimina o caráter 

potencialmente inovador e contraditório da realidade. 

Assim como na relação indivíduo e sociedade, em que Adorno defende a ideia de 

estudá-los como uma unidade, o estudo da natureza e da história proposto pelo autor é 

realizado da mesma maneira. Há também a ressalva de não tomá-los separadamente, sob o 

risco de chegar a constatações equivocadas – vale lembrar que a dialética é a forma 

preferencial de estudo de Adorno (1932/1991, p. 117): qualquer separação entre a estática 

natural e a dinâmica histórica conduz à absolutizações falsas11. Sua intenção é a superação 

da antítese entre ambas e como o cruzamento dessas duas instâncias se inscreve no projeto 

de humanização – pontos nodais do texto La idea de historia natural. 

Adorno (1932/1991, p. 104) entende que o conceito de natureza, em seu caráter 

mítico, é o que está aí desde sempre, o que sustenta a história humana e nela aparece 

                                                 

11
 separación de la estática natural de la dinámica histórica conduce a absolutizaciones falsas. 
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como um Ser anteriormente dado, inexoravelmente pronto, o que nela há de substancial12. 

Enquanto a natureza é compreendida como algo imutável, a história se apresenta como seu 

oposto: 

(...) designa uma forma de conduta dos seres humanos, essa forma de conduta 

transmitida de uns para os outros, que se caracteriza antes de tudo pelo fato de 

aparecer nela o qualitativamente novo, por ser ela um movimento que não se 

desenvolve na pura identidade, na pura reprodução do que sempre esteve aí, mas 

na qual aparece o novo.
13

 (Adorno, 1932/1991, p. 104) 

Anteriormente, os sistemas filosóficos entendiam a história como uma das 

determinações fundamentais da existência14 (Adorno, 1932/1991, p. 110), sem questioná-la 

como algo estático. Em outras palavras, tomavam o que é contingencial e casual como 

eterno, imutável, naturalmente humano. Aproximavam-se de uma tendência de se atribuir 

verdade a um único sentido e repeti-lo indefinidamente: o ser histórico, compreendido sob 

a categoria subjetiva da historicidade, deve ser idêntico à história. Deve-se acomodar às 

determinações que lhe são impressas pela historicidade15 (p. 116).  

Adorno (1932/1991) tenta resgatar o ser natural, não o homem como idêntico ao 

que a história fez dele. Em diálogo crítico com a ontologia, afasta-se da tentativa de 

encontrar um ser implícito e anterior ao histórico e vai em direção de, nesse domínio, 

compreender o próprio Ser histórico como ontológico, isto é, como Ser natural16 (p. 118). 

Desse modo, ele oferece a perspectiva de compreender o Ser histórico como um Ser 

natural em sua determinação histórica extrema, onde ele é maximamente histórico, ou 

quando consiga compreender a natureza como ser histórico, onde em aparência persiste 

em si mesma até o mais fundo de si como natureza17 (p. 117). 

Adorno (1932/1991) ainda postula o homem como historicamente natural e 

naturalmente histórico; em outras palavras, em sua natureza há instantes da história e a sua 

história remete ao natural. Adorno propõe estudar a natureza transformada em outra 

                                                 

12
 lo que está ahí desde siempre, lo que sustenta a la historia humana y aparece en ella como Ser dado de 

antemano, dispuesto así inexorablemente, lo que en ella hay de sustancial. 
13

 designa una forma de conducta del ser humano, esa forma de conducta transmitida de unos a otros que se 

caracteriza ante todo porque en ella aparece lo cualitativamente nuevo, por ser un movimiento que no se 

desarrolla en la pura identidad, en la pura reproducción de lo que siempre estuvo ya allí, sino uno en el cual 

sobreviene lo nuevo. 
14

 (…) una de las determinaciones fundamentales de la existencia. 
15

 el ser histórico comprendido en la categoría subjetiva de historicidad debe ser idéntico a la historia. Debe 

acomodarse a las determinaciones que le marca la historicidad. 
16

 (...) comprender el mismo Ser histórico como ontológico, esto es, como Ser natural. 
17

 (...) captar al Ser histórico como Ser natural en su determinación histórica extrema, en donde es 

máximamente histórico, o cuando consiga captar la naturaleza como ser histórico donde en apariencia 

persiste en sí mismo hasta lo más hondo como naturaleza. 
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natureza, uma segunda natureza18, que se caracteriza pela transformação do histórico – 

gerador do diferente – em algo estático, cristalizado, naturalmente imutável. A introversão 

do sacrifício como modo de vida é uma das supostas invariantes que tem se reproduzido 

desde o início dos tempos como segunda natureza – dinâmica congelada que remeteria o 

conhecido ainda a uma espécie de proto-história. 

A segunda natureza reedita as regras da natureza extra-humana (por exemplo, a 

estrita necessidade da preservação da vida) como promotora da crueldade para com os 

outros homens e para consigo mesmo. E essa crueldade, presente somente na segunda 

natureza, é cultural, gerada pelo fracasso mesmo da cultura e pelas falhas no 

estabelecimento da natureza histórica. É a necessidade de dominação e da mera 

autoconservação que nos mantém na segunda natureza: o homem é o único animal que 

mata sem ser por fome, mas como expressão da ameaça, mesmo quando velada, que se 

arrasta na cultura não realizada. Ou seja, a natureza ora transformada em segunda natureza, 

suspensão da natureza histórica, é obra de um acaso desastroso das contingências da 

violência não superada que determinam o caminho percorrido pela humanidade e que 

instituiu a dominação como baliza de todas as suas quase realizações. 

Essa condição do homem é o oposto da formação cultural (da individuação); antes, 

equivale à mutilação e à deformação do homem decorrentes das exigências da cultura. A 

cultura em seu fracasso funda regras desumanas, aprisiona o homem que só experimenta o 

mundo como segunda natureza. Nessa perspectiva, as coisas não são apreendidas de forma 

imediata pela consciência dos homens, uma vez que estão paralisados e são como um 

calvário de interioridades corrompidas19 (Adorno, 1932/1991, p. 121). A condição de estar 

estático já é a expressão de um estado de consciência, que perdeu sua substância natural, 

enquanto imediação20 (p. 131). 

Para Adorno (1932/1991, p. 122), ao tentar desvendar essa segunda natureza, que se 

apresenta como paralisada e estática, a tentativa de compreensão do humano chegou a 

formar mais nitidamente o conceito de história natural21, aproximando-se mais da história 

concreta, dos condicionantes objetivos da história da humanidade e não estruturas gerais, 

paralisadas. Dessa maneira, a natureza do homem contém em si mesma a história. 

                                                 

18
 Nesse texto Adorno (1932/1991) toma emprestado o termo “segunda natureza” de Lukács. Para esse 

filósofo, a segunda natureza equivale a uma realidade vazia de sentido, criada e danificada pelos homens. 
19

 (…) calvario de interioridades corrompidas. 
20

 (…) expresión de un estado de consciencia en que la consciencia ha perdido la inmediatez respecto a su 

substancia natural. 
21

 (...) ha llegado a dar unos perfiles más nítidos al concepto de historia natural. 
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A razão, que poderia ser o meio para uma vida livre dos impositivos da 

autoconservação, acentua e prolonga a irreconciliação do homem com a natureza, posto 

que se atenta apenas ao poder: pensando, os homens distanciam-se da natureza a fim de 

torná-la presente de modo a ser dominada (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 43). 

No entanto, a autodeterminação do homem depende da reflexão sobre os elementos 

naturais, históricos e sociais de sua formação humana, pois a sociedade, que estimulou o 

desenvolvimento do indivíduo, desenvolve-se agora, ela própria, afastando de si o 

indivíduo, a quem destronou. Contudo, o indivíduo desconhece esse mundo, de que 

intimamente depende, até o julgar coisa sua (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 55). 

Como a cultura ainda não realizou suas promessas de justiça, liberdade e felicidade, 

Adorno (1959/1996, p. 410) indica que a única possibilidade de sobrevivência que resta à 

cultura é a auto-reflexão crítica sobre a semiformação, que também implica o 

reconhecimento de que a sociedade não existiria se o próprio sujeito não a produzisse. 

A verdade de toda civilização está contida na imanência da natureza em cada um de 

seus membros e é a consciência dessa verdade que pode frear o esclarecimento nos seus 

impulsos de dominação: superando a doença do espírito, que grassa no terreno da 

autoafirmação imune à reflexão, a humanidade deixaria de ser a contra-raça universal 

para se tornar a espécie que, embora natureza, é mais que a simples natureza, na medida 

em que se apercebe de sua própria imagem (Horkheimer & Adorno, 1947/2006d, p. 164). 

O caminho humano da liberdade e da felicidade passa pelo reconhecimento de si como 

natureza que é mais que natureza, que é a potencialidade da história natural. Sem esse 

reconhecimento, quanto mais essa mesma natureza é negada, mais se afirma em seu caráter 

indomado, como vingança, na iminência de sair dos limites impostos e do que está 

delineado como humano pela cultura, destruindo-a. Ou seja, para que se retome o projeto 

suspenso da natureza histórica do homem, clama-se pelo reconhecimento da 

impossibilidade de se dominar e de se domar a natureza e pela necessidade de realizá-la 

com o estabelecimento de uma cultura que de fato seja mais um lugar de segurança e 

satisfação do que o da reedição da natureza estrita (Franciscatti, 2002). Pois é no indivíduo, 

como realização do diferenciado que está inscrito no projeto do esclarecimento, que se 

concentra o conflito e a reconciliação entre a autonomia da razão e as forças irracionais e 

regressivas que invadem essa mesma razão. 

Novamente aqui surgem questionamentos quanto à apreensão do homem para os 

autores dos artigos selecionados: se o entendem como autônomo em uma sociedade livre e, 
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portanto, apto a escolher entre lançar mão ou não de recursos psiquiátricos; se o entende 

como apenas natureza e, portanto, passível de ter suas sinapses “consertadas” ou 

apaziguadas; se entende o homem como um produto histórico, desconsiderando sua 

natureza como histórica; se considera os condicionantes objetivos em seu percurso 

histórico. Questionamentos que iluminam não só o homem na atualidade, mas também o 

que o faz sofrer e as formas de tratamento propostas a ele. 

 

1.3. A FELICIDADE ENCLAUSURADA 

O que acomete o homem a despeito de suas tentativas de controle? Há profilaxia 

para todo sentimento incômodo? O que transforma o mal-estar em doença? 

Questionamentos vários que se convergem para um ponto da história do homem: seu 

sofrimento, os fatores que o causam e o que impulsiona o homem em buscas, por vezes 

insanas e insaciáveis, para abrandá-lo. O segundo eixo da tríade dirigente do marco teórico 

– o sofrimento – apresenta-se aqui mais acentuadamente que nos tópicos anteriores, 

destinados que foram a versar sobre a constituição do indivíduo e, portanto, intrincados 

com o tema que agora se apresenta. 

Eleger o tema sofrimento para um tópico da dissertação parece ser uma redundância 

se se consideram as mazelas humanas tão familiares no cotidiano dos psicólogos. O 

desconforto, a infelicidade, o mal-estar, a angústia, o desprazer, o desassossego são 

identificados por um só nome aqui nesse estudo: o sofrimento humano. Todas essas 

denominações da dor existencial acompanham a história da humanidade que se conhece. 

As tentativas de minimizar ou sanar o sofrimento, assim como manter o medo distante de 

si foi e continua sendo o que impulsiona as conquistas da civilização. Fobia, síndrome do 

pânico, ansiedade generalizada, depressão maior, estresse, transtorno de déficit de atenção, 

hiperatividade – dentre tantas outras denominações que não cessam de ser proferidas e 

catalogadas pelo conhecimento desenvolvido na seara da Psicologia e Psiquiatria – são as 

diversas formas que o sofrimento humano assume ao longo dos séculos. 

Ignorar o sofrimento ou tomá-lo como algo a ser simplesmente extirpado do âmbito 

do particular significa perceber a humanidade de forma falha, incompleta e ingênua, pois a 

constituição do homem tem passado, necessariamente, pela experiência da dor. Sublinhar 

esse padecer é, principalmente, indicar os obstáculos impostos à felicidade humana. 

A modernidade inflacionou o significado da felicidade nos meios de comunicação: 

as mercadorias propagandeadas são suas sucedâneas. Há sempre a promessa de felicidade 
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que faz com que esteja sempre aquém do que poderia ser alcançado. Mesmo tendo algum 

contentamento, esse não representa a felicidade plena prometida pelos bens de consumo. O 

fato do assunto “ser feliz” e seus termos afins serem muito perseguidos sinaliza 

notoriamente sua escassez e comprova que essa busca tem sido vã.  

Em O mal-estar na civilização Freud (1930/1987) analisa as fontes do sofrimento 

humano. Afirma que primordialmente, os homens almejam a felicidade durante toda a vida 

e, encontrando-a, desejam que ela não se esgote. Há a intenção de se viver tendo 

sofrimento e desprazer ausentes e buscando sentimentos prazerosos – propósito da vida 

indicado por Freud. A ameaça do sofrimento advém de três fontes: do corpo biológico, 

condenado à finitude; do mundo externo, que pode se voltar contra o homem com seu 

potencial destruidor; da civilização ou cultura – termos/noções que não diferencia. Esta 

última, salienta o psicanalista, é a mais penosa e a fonte de sofrimento que menos se pode 

evitar. Contra o sofrimento, sobretudo o decorrente das relações humanas, há a 

possibilidade de se isolar; a melhor maneira de se defender do mundo externo é com o 

auxílio da técnica e da ciência, subjugando-o à vontade humana. Freud ressalta que a forma 

mais interessante para se evitar o sofrimento advém dos métodos que produzem um efeito 

no organismo do homem, a intoxicação por elementos químicos. É o mais rude, porém o 

mais eficaz:  

(...) o serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no 

afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como benefício, que tanto 

indivíduos quanto povos lhes concederam um lugar permanente na economia de 

sua libido. Devemos a tais veículos não só a produção imediata de prazer, mas 

também um grau altamente desejado de independência do mundo externo, pois 

sabe-se que, com o auxílio desse “amortecedor de preocupações”, é possível, em 

qualquer ocasião, afastar-se da pressão da realidade e encontrar refúgio num 

mundo próprio, com melhores condições de sensibilidade. (Freud, 1930/1987, p. 

86) 

Horkheimer e Adorno (1947/2006a) dialogam com esse pensador e Homero ao 

analisarem o encontro de Ulisses com os Lotófagos, como foi visto anteriormente. O poder 

narcotizante da flor de lótus e de outras plantas alucinógenas descobertas ao longo da 

história, bem como as drogas sintetizadas em laboratórios atuais podem fazer parte das 

medidas paliativas que a humanidade se utiliza para se esquivar do desprazer e alcançar a 

satisfação, como observou Freud (1930/1987, p. 83), como também garantir a 

autoconservação e se esquivar do sofrimento produzido pela paralisia da diferenciação com 

a natureza e pela cultura (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b). Então, nesse presente 

estudo entende-se que os psicofármacos, por interferir quimicamente no organismo do 

homem, também podem ser incluídos nessas medidas atenuadoras do sofrimento, à medida 
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que são legalizados e endossados pela técnica e pelo desenvolvimento científico 

biomédico. O vienense elenca três medidas: derivativos poderosos, que nos faz extrair luz 

de nossa desgraça; satisfações substitutivas, que a diminuem; e substâncias tóxicas, que 

nos tornam insensíveis a ela (p. 83). Essas últimas, como já sinalizado, são as mais 

eficientes na evitação do sofrimento. 

Dialogando com Freud, Horkheimer e Adorno (1947/2006e), como foi exposto, 

desde tempos imemoriais o homem teve que se diferenciar da natureza amedrontadora; 

essa distinção desempenhou papel primordial, pois possibilitou ao homem vencer o meio 

hostil e controlar, de certa maneira, as demais espécies, usando a razão como força 

dominadora que o tornava supostamente superior ao meio que o cercava (fontes do 

sofrimento para Freud). Simultaneamente, o homem passou a acreditar que também 

poderia dominar o próprio corpo, esquecendo-se de sua transitoriedade – já que mortal – e 

de sua fragilidade perante a natureza e ao mundo ao seu redor (também outra fonte de 

sofrimento freudiana). Impossibilitado de governá-lo tanto quanto gostaria, já que sua 

natureza independe de sua vontade, o homem é ferido no sentimento de ser supostamente 

senhor do mundo – esse impedimento o leva a sofrimentos diversos. Ante a 

impossibilidade de exercer domínio total sobre a natureza e a si mesmo, o homem tenta 

extinguir aquilo que o impede de governar soberano. 

Desse modo, o homem não só pretendeu dominar sua natureza interna como 

também quis suprimir todos os vestígios que ainda restavam dela: o eu que, após o 

extermínio metódico de todos os vestígios naturais como algo de mitológico, não queria 

mais ser nem corpo, nem sangue, nem alma e nem mesmo um eu natural (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006a, p. 36). O medo da natureza existente no mundo primitivo atravessa 

os diferentes momentos da história e assume contornos de coerção social. A dominação da 

natureza, sem a qual o homem que conhecemos não existiria, consiste, paradoxalmente, em 

sucumbir à natureza, a exemplo dos movimentos da natureza que se repetem eternamente e 

são infligidos ao homem como ritmo de trabalho: seja por tribos estrangeiras, seja pelas 

próprias cliques de governantes, no compasso da maça e do porrete que ecoa em todo 

tambor bárbaro, em todo ritual monótono (p. 30). A dominação da natureza, embora 

intrincada com o desenvolvimento conhecido do homem, não lhe é imanente. O 

desenvolvimento da razão poderia superá-la, mas realiza o seu inverso: naturaliza-a. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006e, p. 211) fazem uma analogia entre a espécie 

humana e o caracol para falarem da história da humanidade frente ao que lhe tolhe o 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

48 |  

desenvolvimento pleno de suas capacidades, sejam afetivas, intelectuais ou físicas. O 

caracol vai tateando a realidade externa ao seu casulo por meio de sua antena e, a cada 

perigo, recolhe seu órgão de sensibilidade e conhecimento do mundo. Assim também é o 

homem, susceptível de ter seus órgãos atrofiados tanto quanto o caracol: cada uma de suas 

espécies [de animais] é o monumento de inumeráveis outras espécies cuja tentativa de 

evoluir se frustrou desde o início; que sucumbiram ao medo tão logo uma de suas antenas 

se moveu na direção de sua evolução.  

Os impulsos em direção ao conhecimento e as tentativas de experiências sensoriais, 

frágeis que são em relação à dominação imposta à natureza do homem, perdem sua força, 

curiosidade, espontaneidade e, como afirmam os autores, a boa vontade, a frágil 

esperança, mas [sem] nenhuma energia constante. Tendo sido definitivamente afugentado 

da direção que queria tomar, o animal torna-se tímido e burro (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006e, p. 210). Nesse sentido, o homem não se torna o que poderia ser, 

permanecendo num estágio aquém de suas possibilidades e traz em si o sinal dessa 

violência, que se manifesta por meio de deficiências e deformações. Podados os seus 

desejos e esperanças, o homem apresenta comportamentos repetitivos, desajeitados e 

compulsivos que são provas do histórico de mutilação e dominação a que vem sendo 

submetido. 

A limitação imposta ao homem evidencia a obsolescência da racionalidade 

ocidental, incapaz de propiciar situações concretas de liberdade aos homens como também 

sua utilidade sempre renovada em tornar o homem refém de sua proto-história. Somente 

em raros lampejos de lucidez ele consegue reconhecer que se distanciou radicalmente da 

natureza, a própria natureza, irreconciliada e alienada de si mesma (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006a, p. 43). Esse vislumbre mostraria sua condição de natureza mutilada. 

Cativo da coletividade e da realidade que, embora as acredite inteligíveis pela 

razão, essas mesmas instâncias geram pânico, pois se vive na iminência do desastre, da 

autodestruição ou de acontecimentos trágicos: os homens aguardam que este mundo sem 

saída seja incendiado por uma totalidade que eles próprios constituem e sobre a qual nada 

podem (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p 36). 

Esse medo se refere também ao retorno à natureza: a aproximação com a mesma 

não pode existir simultaneamente ao processo de esclarecimento empreendido pelo homem 

como dominação, pois há que ser racional e ter ações que visem a sobrevivência acima de 

tudo. Na medida em que o sistema econômico garante e confere cada vez mais consistência 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

49 |  

ao processo de autoconservação dos homens, tanto mais forçam a auto-alienação dos 

indivíduos, que têm que se formar no corpo e na alma segundo a aparelhagem técnica 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 36). Há possibilidades apenas para as 

particularidades humanas moldáveis, não sem força e violência, à engrenagem da 

coletividade. O todo social se alimenta do homem-máquina e da supressão de sua 

subjetividade, subsidiando a aparelhagem econômica que a tudo absorve. 

Essa massificação resulta em uma desumanização, reconduzindo o homem a 

estágio de instintos básicos, próprios da selva antiga e que agora se apresentam como 

necessários na atual, constituída de pedras, cimento e ferro. Nesse ambiente de disputas 

acirradas não há liberdade nem gratificação, visto que artificial, ruidoso e agressivo, 

propondo contínuo e exaustivo estado de alerta contra os seus métodos e membros 

igualmente violentos. O todo coletivo absorve expressões das particularidades e consolida 

a violência. As únicas diferenças admitidas nesse ambiente hostil são as classificações da 

atividade social. Ninguém é diferente daquilo em que se converteu: um membro útil, bem-

sucedido ou fracassado, de grupos profissionais e nacionais (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006c, p. 73). Mais incisiva ainda é a constatação dos autores de que os homens se 

reconhecem nessa equivalência entre si e o seu ganho econômico: na consciência dos 

homens, a máscara econômica e o que está debaixo dela coincidem nas mínimas 

ruguinhas. Cada um vale o que ganha, cada um ganha o que vale. (...) Ele não se conhece 

de outro modo (Horkheimer & Adorno, 1947/2006d, pp. 174-175).  

O sistema industrial exige que todos tenham uma ocupação, produza e se sustente; 

quem não adere a essa dinâmica é excluído ou descartado. O autovalor está condicionado a 

essa adesão: o respeito próprio das pessoas cresce proporcionalmente a sua fungibilidade 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 90). Não por acaso os autores salientam que a 

forma mais astuciosa da autoconservação é a adaptação, a qualquer preço à injustiça (p. 

78). O indivíduo mais astucioso, que aparenta ser o mais sadio é, contraditoriamente, o 

mais doente, pois que se mutila e se deforma para ter garantida sua adaptação à sociedade. 

Entretanto, essa enfermidade acaba por se revelar: o aspecto de quem se adapta é o de 

quem tem a pele coberta por uma erupção de desenho regular, como se estivessem 

empenhados num mimetismo em relação ao inorgânico (Adorno, 1951/1993, p. 50-51)22. 

Ao se adequar e se assemelhar ao inorgânico e à maquinaria industrial, o humano 

perde exatamente sua peculiaridade – seu sentimento, sua vida – e só ocasionalmente as 

                                                 

22
 Aforismo 36, Saúde para a morte. 
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desditosas rugas na testa – testemunho de tensões terríveis e há muito esquecidas – (...) 

conservam perturbadoramente os vestígios da vida que se esvaiu (Adorno, 1951/1993, p. 

51)23. Como o indivíduo pode se revelar e por isso mesmo resistir à integração coercitiva se 

a sociedade só tolera as rugas ou os sulcos do sorriso artificial? 

Para se adaptarem, é necessário que os homens desenvolvam comportamentos 

considerados racionais que, se por um lado garantem sua sobrevivência, por outro 

reproduzem a ordem de uma cultura irracional, deixando um rastro de sofrimento humano 

e mal-estar pelo caminho, já que a adaptação é forçada àquilo mesmo que o violenta. A 

realidade a fim de se perpetuar tenta harmonizar a relação do homem com a cultura, 

negando e empenhando-se em extinguir sofrimentos e mal-estares. A manifestação desses 

dá sinais de uma realidade contraditória. Diante dessa negação do sofrimento humano, 

Crochík (1998, p. 70) destaca que, ou o sofrimento é atribuído, quanto às suas fontes, ao 

indivíduo, ou seja, é ele o inadequado, e deve ser submetido aos tratamentos existentes, a 

psicoterapia entre eles, ou então o sofrimento é tornado ontológico e o indivíduo deve 

conviver com ele. Em ambos os casos, a realidade injusta, irracional e contraditória é 

velada e mantida, pois impedem que os conflitos sociais sejam identificados como fonte 

dos sofrimentos e mal-estares humanos. Ou seja, há uma batalha para que a gênese social 

do sofrimento seja permanentemente ocultada, o que a Psicologia, quando apreende o 

homem tendo uma lógica própria, apartado da cultura, corrobora com sua alienação, 

deformando-o na medida em que obscurece o que o impede de se individuar e força sua 

adaptação ao que faz sofrer. 

Dentre os comportamentos necessários para a civilização, Horkheimer (1946/2007) 

enfatiza o da mimese. Essa mimese genuína consistia em tentar se assemelhar ao meio 

ambiente, tornando o que é estranho familiar. Horkheimer e Adorno (1947/2006d) 

identificaram à sua época uma mimese às avessas: o homem tenta tornar o exterior 

semelhante a ele, caracterizando o familiar como hostil. Já que perceber é projetar (p. 

154), há uma distorção na percepção direcionada para o exterior: o homem não discerne 

entre o que provém dele e o que lhe é alheio. Com base nessa projeção adoecida, o homem 

dota ilimitadamente o mundo exterior de tudo aquilo que está nele mesmo (p. 156). 

Horkheimer (1946/2007) acrescenta que o comportamento mimético se formou na 

origem da civilização: os povos primitivos imitavam os animais ou fenômenos da natureza 

pelos quais sentiam temor a fim de dominá-los. Nesse comportamento estaria um elemento 
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 Aforismo 36, Saúde para a morte. 
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essencial para se entender a extrema adaptação dos indivíduos ao ambiente. O 

esclarecimento foi se afastando paulatinamente dessa forma de mimese. Para realizar tal 

intento, a razão excluiu a alma ou o mana da natureza, porém, só conseguiu tal êxito 

quando retirou do mesmo modo a alma da natureza humana. Assim sendo, o homem 

assume a configuração de algo que está rígido e morto, o que faculta a adaptação a um 

mundo desumano e facilita o homem igualar-se ao mundo dos objetos, já que não há 

reflexão sobre sua forma de agir no mundo. 

Dessa forma, a maquinaria “esclarecida” que a tudo absorve mutila os homens 

mesmo quando os alimenta (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 42). Para esse caminho 

equivocado da razão há um custo para a humanidade: o preço pago da dominação não é 

meramente a alienação dos homens em relação aos objetos dominados; com a coisificação 

do espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de 

cada indivíduo consigo mesmo (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 35). Os teóricos 

críticos apreendem o conceito de coisificação do homem de Karl Marx. Para o filósofo e 

economista, as mercadorias tornaram-se autônomas em relação às pessoas que as 

produziram, apresentando-se como soberanas e enfeitiçadas: fetichizadas. Assim, os 

homens não se reconhecem mais nos bens que produziu. Desse modo, as mercadorias e as 

coisas estabelecem entre si relações “humanizadas”. O processo correlato à humanização 

das mercadorias é a reificação ou coisificação dos homens e das relações estabelecidas 

entre outros homens. Nas palavras de quem elaborou tais termos: a mercadoria se torna 

enfeitiçada por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, 

apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos 

produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos 

individuais dos produtores e o trabalho total (Marx, 1867/1968, p. 160). Com relação 

estreita à coisificação do homem e ao fetichismo da mercadoria está o conceito de 

alienação, como apontado na citação dos teóricos críticos. 

Igualando-se a coisas, os homens passam a identificar os demais à sua volta 

também como objetos inanimados, o que impede de se estabelecer contatos genuinamente 

humanos e facilita a violência: sempre que a consciência estiver mutilada, isto se reverte 

para o corpo e para a esfera somática através de uma estrutura compulsiva, propensa à 

violência (Adorno, 1969/1995c, p. 112). 

Adorno (1969/1995c) ressalta que a procura pelas condições objetivas e subjetivas 

pode levar a explicações do que levaram à reificação das consciências, indiferentes a tudo 
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ao seu redor. Entretanto, tais constatações podem ser simplórias, uma vez que as 

circunstâncias objetivas não são únicas e nem deterministas para a formação humana. 

Questionar pelos motivos do que a pessoa se tornou – seus aspectos subjetivos em meio às 

condições objetivas – já é indício de esclarecimento e emancipação. É nocivo entender o 

homem como imutável, naturalizado e não como algo que veio-a-ser (p. 118). 

A reificação dos homens se acompanha, como apontado por Marx, da fetichização 

dos objetos, que passam a ser protagonistas dos cenários e histórias de vida, reduzindo as 

possibilidades de experiências. Para Horkheimer (1946/2007a, p. 45), a reificação é típica 

da subjetivação e formalização da razão. Desde que o critério de julgamento passou a ser a 

utilidade e a possível rentabilidade das produções e atividades humanas, a dimensão do 

humano ficou ínfima. A fetichização das mercadorias fez com que houvesse uma paralisia 

e padronização da vida: os meios de comunicação de massa servem para inculcar no 

indivíduo os comportamentos normalizados como os únicos naturais, decentes, racionais. 

De agora em diante, ele só se determina como coisa, como elemento estatístico, como 

success ou failure (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 35). 

O denominador comum a todos os comportamentos normatizados é o padrão da 

autoconservação: o homem a alcança ou não, reduz-se a vitorioso ou fracassado. Tudo o 

que foge a esse padrão experimenta a vigilância da coletividade, que traz em si os artifícios 

manipuladores das particularidades e qualidades do homem. 

O homem-objeto-inanimado ajusta-se mais facilmente à coletividade, tornando-se 

indiferenciado ou então assimila imediatamente (posto que sem reflexão) o mediatizado, os 

traços da sociedade em que está inserido, pois o esclarecimento e seus desdobramentos 

eliminou a última instância intermediária entre ação individual e a norma social 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, pp. 36-37). Da mesma forma que o avanço do 

esclarecimento sob o mundo coisificou o homem após sua eliminação da consciência 

fazendo com que o comportamento mimético, mítico e metafisico fossem considerados 

como eras superadas, junto com eles foi extirpado também o pensamento fecundo em 

significações diversas porque a própria razão se tornou um mero adminículo da 

aparelhagem econômica que a tudo engloba (p. 37). 

Equiparando-se cada vez mais ao meio, a humanidade retorna, por assim dizer, à 

condição anterior a sua natureza histórica, a um dado momento em que se encontrava 

indiferenciada e totalmente sob o controle das forças da natureza: o eu integralmente 

capturado pela civilização se reduz a um elemento dessa inumanidade, à qual a civilização 
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desde o início procurou escapar. Concretiza-se assim o mais antigo medo, o medo da 

perda do próprio nome (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 37). Quanto mais 

impotente se sente, mais vê na submissão e na mera adaptação mimética o único 

comportamento que lhe pode garantir a sobrevivência. Seu conformismo extremado é 

característica de uma adaptação automática que se tornou princípio da autoconservação.  

Visto que o volume de trabalho poderia ter sido diminuído, o homem ainda é 

aprisionado pelo limite das horas, pelas inúmeras tarefas que o exigem desmedidamente e 

realizações que julga serem necessárias para sua sobrevivência. A fim de dar conta desses 

compromissos, que na verdade são sacrifícios vãos, o homem lança mão da astúcia, 

mecanismo que o faz adaptar-se às exigências e aderir a pensamentos e comportamentos 

com sua capacidade de conscientização reduzida. Os autores acrescentam ainda que quanto 

mais sofisticada e complexa é uma civilização, mais importante o sacrifício se torna.  

Este estudo defende a ideia de que o sofrimento desmedido, desnecessário e, 

portanto, bárbaro, não é algo imanente ao homem, mas foi instituído pelo mesmo percurso 

que determinou que o autossacrifício, a renúncia e a astúcia fossem comportamentos 

fundantes da humanidade e seu modus operanti. Como a segunda natureza relatada no 

último tópico, o sofrimento exacerbado é entendido como casual e contingencial e não 

como algo permanente e inseparável ao homem. Todos esses comportamentos 

desnecessários se inscrevem na civilização como uma catástrofe histórica, um ato de 

violência que atinge os homens e a natureza igualmente (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006b, p. 52). Ao renunciar à vida que poderia ser vivida, o sujeito oferta mais de si 

do que é retribuído. Essa violência deixa marcas profundas no caráter do homem, que se 

encontra, desde sempre, mutilado pelos golpes que deferiu contra si mesmo a fim de se 

autoconservar (p. 54). Se se considera o sofrimento excessivo como constituinte à 

humanidade, naturaliza-o e justifica os tratamentos existentes: basta remediá-lo. 

A repressão das particularidades humanas num mundo competitivo e padronizado, 

a tentativa infrutífera de controlar sua própria natureza, o sacrifício desnecessário e a vida 

reduzida à autopreservação lançam as estruturas da existência humana que encerra o 

sofrimento humano como um símbolo da irracionalidade de nossa civilização. 

Além do conflito ocasionado pela tentativa de dominar a natureza, a reificação do 

homem, a adaptação a qualquer custo e o sofrimento desnecessário que é tido como 

necessário para sobreviver, é possível identificar em outros escritos de Horkheimer e 

Adorno fontes do sofrimento humano. Assim como esses recorrem à Odisseia para 
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explicitar as características do homem moderno a partir do herói da epopeia, valem-se 

também de duas obras do escritor Marquês de Sade, Justine e Juliette, para auxiliá-los na 

crítica ao esclarecimento, especialmente no que tange à sua identidade com a dominação. 

Para eles, os dois romances de Sade24 denunciam a história do pensamento como órgão da 

dominação. Assustado com a própria imagem refletida no espelho, o pensamento abre 

uma perspectiva para o que está situado além dele (p. 97). 

Alguns autores do século XVIII e representantes do Iluminismo defendem o 

pensamento como equivalente ao poder: o entendimento que vence a superstição deve 

imperar sobre a natureza desencantada. O saber que é poder não conhece barreira 

alguma (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 18). Afirmando a potencialidade do 

exercício do pensamento, Kant, autor iluminista, indicava as possibilidades da autonomia, 

ou seja, o pensamento sem a subjugação alheia: iluminismo é a saída do homem de sua 

menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do 

entendimento sem a orientação de outrem (Kant, 1784/1992, p. 11). 

Enquanto Kant e outros filósofos proclamavam o esclarecimento em todas as suas 

facetas, para Horkheimer e Adorno, (1947/2006c, p. 75), Sade leva-o a cabo: sua obra 

mostra o sujeito burguês liberto de toda tutela em meio ao progresso da dominação. 

Segundo os autores, Sade foi quem primeiro criou uma obra que representasse o 

planejamento da sociedade administrada ou da total administração, em que o antigo 

liberalismo não seria o sistema econômico vigente e os ideais da individualidade perdidos 

por uma sociedade massificadora. De acordo com os autores frankfurtianos, Justine e 

Juliette elevam o princípio cientificista a um grau aniquilador (p. 80), pois a protagonista 

Juliette faz da ciência seu credo e abomina a veneração de tudo aquilo que não possa ser 

demonstrado e comprovado, tal qual o positivismo. 

Ao trazer para a discussão sobre o esclarecimento a obra de Sade, os autores fazem 

uma reflexão sobre os fins desvirtuados da ciência e a instrumentalização da razão: 

(...) a razão é o órgão do cálculo, do plano, ela é neutra com respeito a objetivos, 

seu elemento é a coordenação. Aquilo que Kant fundamentou 

transcendentalmente, (...), que imprime o caráter de uma inescapável 

funcionalidade à vida burguesa integralmente racionalizada, inclusive em suas 

                                                 

24
 Justine ou os infortúnios da virtude (1793) e História de Juliette ou as prosperidades do vício (1793/19-) 

são dois livros escritos pelo Marquês de Sade. Irmãs, a primeira personagem defende o bem e ingenuamente 

se envolve com crimes e depravações, enquanto que a segunda é a encarnação do mal e defensora de tudo o 

que é abjeto e criminoso como afirma Edmond Jorge (1793/19-), em apresentação que faz no livro Justine, 

traduzido por ele. Sá (2008) analisa que Sade, no romance Justine, critica e desafia os pensamentos religioso 

e racionalista presentes no século XVIII na França. 
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pausas para respiração, Sade realizou empiricamente um século antes do advento 

do esporte. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 76) 

Horkheimer e Adorno (1947/2006c) argumentam que da mesma forma que as 

equipes de diversas modalidades esportivas da modernidade têm suas regras estabelecidas 

de maneira que cada membro se comporte conforme uma função específica, de preferência 

com eficiência irrepreensível e sem demonstrar cansaço ou exaustão, Juliette de Sade o faz 

em seus teams sexuais onde nenhum instante fica ocioso, nenhuma abertura do corpo é 

desdenhada, nenhuma função do corpo fica inativa (p. 76). Tanto os autores críticos 

quanto Sade mostram que seja no esporte, no lazer, no exercício profissional, ou em 

qualquer aspecto da cultura de massas, toda e qualquer atividade deve ser, 

necessariamente, intensa e funcional (p. 76). 

As produções científicas atuais acerca da vida humana não escapam desse 

imperativo. Além de testificar, elas próprias realizam esse conteúdo muito bem. Tudo deve 

ser funcional: as empresas, os cargos e funções, a arquitetura, os aparelhos eletrônicos, as 

escolas e até as famílias. Nem o ócio conseguiu escapar: ele deve ser funcional, racional e 

criativo. Esse jargão da funcionalidade é repetido exaustivamente nos discursos 

empresariais, nas universidades, em vários setores da sociedade. O público que o profere 

também é vasto: dos profissionais detentores de um saber acadêmico, passando pelos 

jornalistas que apresentam em mídias impressas e on-line até invadir o senso comum. Para 

Horkheimer e Adorno (1947/2006c, p. 76), Sade já denunciava essa forma de organização 

integral da vida desprovida de todo fim tendo um conteúdo determinado. Para os autores, 

Juliette fixa-se, assim como a ciência, no utilitarismo, na coerência e na lógica e utiliza 

com maestria sua racionalidade. Esclarecida, a personagem percebe que a energia 

direcionada para o sacramento é a mesma que ela própria direciona para o sacrilégio e que 

a racionalidade que conduz a civilização é a mesma que pode derrotá-la. 

Uma das proposições de Horkheimer e Adorno (1947/2006c) é a de que Kant tenta 

depreender da razão o dever de respeito mútuo – o agir moral e ético teriam para o filósofo 

suas bases na intelectualidade do homem. A falha dessa fundamentação intelectual 

significa o desaparecimento da ética nas relações humanas. Como não há uma separação 

nítida entre o agir moral e o agir que lhe é contrário e estando a ética fundamentada em 

algo que pode a qualquer momento ruir, o agir moral para os autores, ainda que necessário 

para não dizimar a humanidade é o horror que inspira a regressão à barbárie (p. 75).A 

razão, encarcerada em ser útil à vida restrita à autoconservação, converte a vida num 

princípio hostil ao pensamento (p. 78). 
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A formalização da razão já apontava para a nulidade das emoções e sentimentos. 

Apenas as atividades voltadas à indústria e à perpetuação do sistema econômico como foi 

estruturado são consideradas legítimas, razoáveis e racionais. Ao mesmo tempo em que 

neutraliza os sentimentos, a razão os fomenta, porém, controladamente. As emoções 

incitadas pelas cenas de filmes clichês, por exemplo, são tão fortes quanto efêmeras, assim 

como os produtos da indústria psicofarmacológica. 

Ainda sobre emoções, Horkheimer e Adorno (1947/2006c) mostram que em 

Juliette de Sade há um personagem que se orgulha de sua apatia e considera tolo quem se 

deixa levar pela sensibilidade. Os autores identificam que a frieza de sentimentos foi útil 

em momentos decisivos da história, especialmente na era burguesa, quando ao se dar conta 

da impotência, os homens se mostravam indiferentes e se adaptavam mais facilmente ao 

todo opressivo: ela assinala o recuo da espontaneidade individual-humana para a esfera 

privada, que só então logra se constituir, assim como a autêntica forma de vida burguesa 

(p. 82). As relações pessoais não se apresentam como gratuitas, despretensiosas e crivadas 

pelo afeto, mas funcionais e preferencialmente úteis, como observam os autores: as 

pessoas assumem em face das outras aquela relação racional, calculadora, que há muito 

fora proclamada como antiga sabedoria no círculo esclarecido de Juliette (p. 90). Os 

autores a denominam apatia burguesa, que corresponde à maneira como as pessoas vão 

ficando apáticas e insensíveis a tudo, demonstrando total perda da vontade individual face 

a vontade da coletividade, que é a vontade de ninguém. A origem dessa frieza não se 

localiza à era burguesa, mas é decorrência quer à organização racional da sociedade que 

pode prescindir do pensamento individual, quer à ameaça existente de ser deixado de 

lado, caso não siga o que todos seguem (Crochík, 2008, p. 303). Como sobreviver é a 

necessidade humana primordial, toda ação com esse objetivo é justificada, mesmo que 

prescindível nessa sociedade de riqueza material abundante; esse moto contínuo fortalece o 

cinismo, a frieza e a apatia burguesa. 

A indiferença não só está presente como foi uma das causas das barbaridades 

ocorridas ao longo da história da humanidade. Adorno (1969/1995c) ao mencionar os 

crimes hediondos de Auschwitz, faz um alerta para que não se repitam. Considera que a 

humanidade ainda não tomou consciência das atrocidades cometidas pelo homem contra o 

próprio homem e esse estado de inconsciência bem como dos fatores causadores mostram 

a possibilidade de que as mesmas voltem a acontecer: a barbárie subsistirá enquanto 

perdurarem, no essencial, as condições que produziram aquela recaída. Esse é que é todo 
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o horror. A pressão social perdura, não obstante a invisibilidade do perigo hoje. Ela 

impele as pessoas ao inenarrável (p. 104). A desatenção à origem do que é potencialmente 

destruidor para a humanidade é a mesma falta de reflexão do indivíduo consigo próprio – 

fato que impulsiona a regressão, personalizada na autoagressão ou direcionada para os 

outros: essa inconsciência é o que se precisa combater; é necessário dissuadir as pessoas 

de saírem golpeando sem refletir sobre si mesmas (p. 106). 

O esclarecimento constituído sob a égide da dominação e da autoconservação só 

percebe uma lei na natureza: a lei do mais forte. Daí ser ensinado aos homens que devam 

ser fortes, não devem ser frágeis como uma criança. Os estereótipos do homem adulto, 

forte, empreendedor, independente, funciona como padrão de ideal social (Crochík, 1996, 

p. 50). Soma-se a essa lista o homem realizado, competente no trabalho, dentre outros 

adjetivos que funcionam como um ideal a ser alcançado por todos. O indivíduo feliz é a 

síntese e a expressão maior desse ideal. Tudo que é oposto a isso deve ser anulado e desse 

modo, o estereótipo de herói e a ordem social perduram indefinidamente. 

Já foi dito que a percepção corresponde à projeção. Essa forma de apreender o 

mundo está distorcida em decorrência do homem não diferenciar entre o que é seu e o que 

lhe é externo, fazendo com que os impulsos que o sujeito não admite como seus e que, no 

entanto, lhe pertencem são atribuídos ao objeto: a vítima em potencial (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006d, p. 154). Nesse sentido, legitimadas estão as diversas formas de 

agressividade, preconceito e discriminação para com o que lhe é estranho. As diferenças 

existentes entre pessoas ou entre grupos são vistas como ameaça e como algo inadmissível, 

que torna justificável a subjugação do mais indefeso. Em alguns casos o grupo opressor 

trata o oprimido como não pertencente à humanidade – o que facilita ainda mais os atos de 

crueldade. Os gestos que parecem à primeira vista gratuitos derivam da apatia burguesa e 

do histórico da dominação do homem; a apatia burguesa, em um processo mutuamente 

determinado, perpetua a dominação, já que impede o homem de amar sem medo e de se 

identificar com o outro. 

A violência assume diversas facetas, como o genocídio ocorrido na Segunda Guerra 

Mundial – quando os meios de comunicação puderam registrar uma barbárie humana de 

magnitude até então inédita – até a crueldade contemporânea presente nas pequenas 

guerrilhas. Quanto mais o suposto progresso avança, mais instrumentalizado 

tecnologicamente está o homem para dar vazão a atos hediondos.  
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Como a dominação da natureza se reproduz no interior da humanidade 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 92), a civilização difundiu a ideia de que os mais 

vulneráveis devessem ser protegidos, embora essa atitude reverta, em todos os tempos, em 

proveito da exploração do servo forte (p. 92). Nos contextos em que há relação de poder – 

como, por exemplo, entre o homem e a mulher25, entre sociedades com mais ou menos 

avanços científicos e tecnológicos, o mais e o menos astucioso – mostram que logo abaixo 

desse esforço de proteção e harmonia há o ódio e a crueldade, que não se aprisionam nos 

disfarces forçados de zelo e respeito, uma vez que o fraco suscita a inimizade mortal do 

homem forte superficialmente civilizado e obrigado a poupá-lo (p. 92).  

Mas, por que esse paradoxo entre a ação e os sentimentos? O homem ao se 

distanciar da natureza amedrontadora e também de sua própria natureza, aprendeu a 

extirpar tudo o que lembra sua secular fragilidade, a negar o seu medo e tudo que evoca 

sua debilidade. Não se pode demonstrar fraqueza, pois se assim o faz, há a iminência de ser 

eliminado sumariamente. A humanidade tenta ocultar essa parte considerada menos nobre 

de si mesmo e despreza o outro considerado mais frágil – seja fisicamente, 

psicologicamente ou socialmente – por este estar mais próximo e ser a imagem viva da 

natureza. Além de desprezo, o que está em posição de desvantagem em nossa sociedade 

suscita curiosidade, encanto, pena, desprezo e ódio. Eles também lembram o medo 

primevo: o medo da morte, da perda do nome, de voltar a ser natureza, retorno 

inadmissível para a humanidade civilizada – extirpar inteiramente a odiosa, irresistível 

tentação de recair na natureza, eis aí a crueldade que nasce na civilização malograda, a 

barbárie, o outro lado da cultura (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 93). 

Portanto, os sinais de impotência, os movimentos bruscos e descoordenados, a 

angústia do pobre-coitado, o tumulto, provocam a vontade de matar (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006c, p. 93). As minorias, ao não exercerem domínio algum e 

representarem tanto a subjugação pelo mais forte quanto a facilidade de serem eliminados 

pela humanidade, irritam e evocam uma fúria cega ao homem forte (p. 93). Para esse 

exercício de poder há um preço: o homem forte paga sua força com um intenso 

distanciamento da natureza e deve eternamente se proibir o medo. Ele se identifica com a 

natureza multiplicando por mil o grito que arranca a suas vítimas e que ele próprio não 

                                                 

25
 Ainda que importantes avanços sejam constatados quanto aos direitos da mulher, é grande a subjugação da 

mulher em nossa sociedade, sendo essa condição mantida por todas e todos. 
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pode soltar (p. 93). A contenção do medo, da angústia e da fragilidade adquiriu um forte 

aliado desde que se tornou possível comprar alegria, destemor e bem-estar em cápsulas. 

A sociedade que enaltece as características de resistência, dureza, virilidade, 

fortaleza é a mesma que exige que os homens sejam rígidos e severos consigo próprios, à 

revelia da dor provocada por essa exigência. Esse movimento tem, como o outro lado da 

moeda, o comportamento inflexível e indiferente em relação ao outro: não há muita 

distinção entre a dor própria e a alheia. Aquele que é duro consigo mesmo se arroga o 

direito de ser duro também com os demais e se vinga neles a dor que não pode manifestar, 

que teve que reprimir (Adorno, 1969/1995c, p. 114). Quanto mais se reprime a dor, a 

angústia e o medo, mais a civilização potencializa seus elementos regressivos e 

destruidores. Quando esses sentimentos não forem reprimidos, quando o homem se 

permitir ter tanto medo quanto a realidade requer possivelmente desaparecerá grande 

parte do efeito destrutivo da angústia inconsciente e protelada (p. 115). Com a mutilação e 

o adoecimento dos homens, o aparelho intelectual aguçado do homem atua de novo contra 

os homens como a arma cega da pré-história animal, que ele nunca deixou de ser para a 

espécie, ao se voltar contra todo o resto da natureza (Horkheimer & Adorno, 1947/2006d, 

p. 156). 

Ainda em relação à lei do mais forte, os autores mostram como, em alguns 

momentos, o sentimento de compaixão pelo próximo esconde elementos não tão nobres 

como aparenta ter. Para Horkheimer e Adorno (1947/2006c) a compaixão reitera o que há 

de desumano nas relações. Ao atribuir à comiseração o dever de superar a injustiça, a 

compaixão acata a lei da alienação universal, que ela queria abrandar, como algo 

inalterável (p. 86), forçando quem recebe a compaixão viver em uma sociedade totalitária 

e excludente. Os autores acrescentam ainda que quem faz do amor ao próximo – alterado 

pelo utilitarismo reinante do mundo moderno – uma profissão de fé, reafirma a ordem 

vigente: as deformações narcísicas da compaixão, como os sentimentos sublimes do 

filantropo e a arrogância moral do assistente social, são a confirmação interiorizada da 

diferença entre os ricos e pobres (p. 86). A compaixão, enfim, apresenta-se deformada 

porque está inserida em uma sociedade que não oferece segurança e satisfação. Não só esse 

sentimento pode contribuir para a manutenção das condições desiguais e desumanas das 

relações entre os homens, a Psicologia também o faz, ao lançar mão de técnicas com vistas 

a manter seus clientes dependentes da psicoterapia: aquele que ajuda porque sabe mais se 

torna alguém que humilha os outros com o privilégio de quem pretende ter sempre razão 
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(Adorno, 1951/1993, p. 55)26. Desse modo, apontar o elemento falacioso da compaixão e 

da técnica psicológica acena para uma realidade, se não ideal, pelo menos sem a aparência 

de justiça. 

Sobre as relações de poder, vale discorrer brevemente sobre a mulher, com base 

estritamente em Horkheimer e Adorno. Como observaram os autores,  

(...) a mulher traz o estigma da fraqueza e por causa dessa fraqueza está em 

minoria, mesmo quando numericamente é superior ao homem. Como no caso 

dos autóctones subjugados nas primeiras formações estatais, assim como no caso 

dos indígenas nas colônias, atrasados relativamente aos conquistadores em 

termos de organização e armas, bem como no caso dos judeus entre os arianos, o 

desamparo da mulher é a justificação legal de sua opressão. (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006c, p. 92) 

Os autores acrescentam ainda que embora as religiões tenham se esforçado para 

compensar essa opressão à mulher enaltecendo-a nas inúmeras figuras que fazem parte do 

imaginário cristão, o sentimento que está intimamente próximo à veneração é o desprezo e 

o tão apregoado amor ao próximo dissimulou sempre o ódio proibido e obsessivo pelo 

objeto que não cessava de evocar a inutilidade desse esforço: a mulher (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006c, p. 92). Esta, representante das minorias, espelha a própria fragilidade 

da humanidade e consequentemente excita a fúria selvagem do homem semiconvertido, 

obrigado a honrá-la (p. 92). A fragilidade da mulher e seu cerceamento em uma sociedade 

que se mantém sob o amparo da dominação 

(...) representa a natureza, (...) uma submissão sem fim na realidade. A mulher 

enquanto ser pretensamente natural é produto da história que a desnatura. A 

vontade desesperada de destruir tudo aquilo que encarna a fascinação da 

natureza, do inferiorizado fisiológica, biológica, nacional e socialmente, mostra 

que a tentativa do cristianismo fracassou. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, 

p. 93) 

O que foi explanado acima mostra que as idiossincrasias e a inscrição da 

vulnerabilidade na humanidade incitam a crueldade contra quem a manifesta mais 

notadamente. Formação reativa ao desejo de proximidade e à solidariedade, a crueldade 

equivale a uma involução (Crochík, 2003). Essa crueldade está aliada ao prazer,  

(...) quem está inferiorizado atrai sobre si o ataque: o maior prazer é humilhar 

aqueles que já foram golpeados pelo infortúnio. Quanto menor o risco para quem 

estiver em posição de superioridade, mais tranquilo o prazer proporcionado: é só 

diante do desespero total da vítima que a dominação fica divertida e triunfa (...). 

O medo que não ameaça mais explode na risada efusiva, expressão do 

endurecimento interior do indivíduo e que ele só libera verdadeiramente na 

coletividade. A gargalhada sonora sempre denunciou a civilização. (Horkheimer 

& Adorno, 1947/2006c, pp. 93-94) 

                                                 

26
 Aforismo 39, O Eu é o Id. 
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Como salientam os autores, a gargalhada atesta a crueldade presente e nem sempre 

velada do homem civilizado. Ela repõe a violência e petrifica o horror. Vale aqui mostrar a 

diferenciação realizada por Franciscatti (2005) entre a gargalhada e o riso: a capacidade do 

riso e do humor é um ato de reflexão e crítica, possibilitando a resistência e o rompimento 

com o que está estabelecido hegemonicamente. Como indica Franciscatti (2005, p. 138), 

ao que tudo indica, no humor encontra-se espaço de resistência em que a predominância 

da instância crítica na consciência age contra a dominação e em nome da vida. Enquanto 

no humor há movimento da consciência e a violência é interrompida, na gargalhada há a 

paralisia no horror e o prosseguimento com a violência. 

A violência não é observação rara em quem acompanha noticiários de televisão. 

Esses episódios de barbárie coletiva mostram que o esforço constante para a modificação 

da violência em sentimentos socialmente aceitáveis nem sempre é eficaz. Manifestações de 

violência, especialmente as que aliam o prazer à crueldade como na gargalhada, mostram 

que é a própria civilização que nos traz de volta à natureza terrível como se este fosse seu 

último resultado (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 94). 

Em outras palavras, apesar dos esforços da civilização de se distanciar da natureza, 

a gargalhada explode o que foi sufocado por séculos e denuncia toda a frustração por uma 

civilização que poderia trazer mais felicidade, liberdade e satisfação, desejo esse que se 

transforma em crueldade para com o mais fraco e desse modo, enreda o homem num 

estágio mais primitivo do que ele considera ter superado. O sentimento de contentamento e 

a euforia, traços mais aparentes proporcionados pelos medicamentos psiquiátricos 

comprovam mais a infelicidade e o endurecimento dos homens do que os avanços 

tecnológicos. Por esse prisma, os produtos do progresso científico não são sinônimos de 

bem estar, mas muletas de uma humanidade claudicante, que ainda não encontrou um 

caminho para sua individuação. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006c) afirmam que a separação corpo e psique, e 

outras cisões, como a separação da sexualidade (no sentido pulsional) e do afeto atestam a 

fragmentação do homem. O homem cindido faz com que o prazer se automatize e destrua a 

ilusória ideia do amor romântico:  

(...) a beleza do colo e o torneado dos quadris agem sobre a sexualidade não 

como fatos a-históricos, puramente naturais, mas como imagens que encerram 

toda a experiência social. Nesta experiência está viva a intenção de algo diverso 

da natureza, o amor não limitado a sexo. Mas a ternura, até mesmo a mais 

incorpórea, é a sexualidade metamorfoseada. A mão acariciando os cabelos e o 

beijo na fronte, que exprimem o desvario do amor espiritual, são formas 

apaziguadas de golpes e mordidas. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, pp. 90-91) 
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O afeto guarda em si a inscrição da violência – sua origem – modificada 

paulatinamente pelos impositivos sociais, necessários à civilização. Desse modo, os 

autores afirmam que o que há de verdadeiro nesse fato é o discernimento da dissociação 

do amor, obra do progresso. Através dessa dissociação, que mecaniza o prazer e distorce 

o anseio em trapaça, o amor é atacado em seu núcleo (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006c, p. 91). Assim, tanto a sexualidade automatizada quanto o amor idealizado 

como um sentimento sublime são depreciados e vivenciados alienadamente.  

A sexualidade passa a ser vivida, nos termos da libertinagem descrita por Sade, 

como outra atividade utilitarista qualquer e assim, o homem transforma-se, graças à 

pedagogia sexual, à psicanálise e à terapêutica hormonal, no homem prático (Horkheimer 

& Adorno, 1947/2006c, p. 91). Sendo assim, numa sociedade em que os homens são 

tratados como objetos inanimados e suas relações automatizadas, o amor pervertido (...) 

tomou o lugar do amor espontâneo (p. 94). Com amor, ternura e sexualidade 

transformados em atividades utilitaristas, não é de se estranhar que outras possibilidades de 

prazer, especialmente as forjadas por elementos químicos, sejam tão perseguidas. Os 

autores mostram também que, além de esvaziados de sentido, o amor, a sexualidade e 

outras formas de fruição se associam à violência: em vez de se aliar à ternura, o prazer se 

alia à crueldade (p. 94), sobretudo nas relações desiguais, como já foi explanado. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006c) afirmam que a forma que a razão assumiu na 

modernidade é a forma da radicalidade. Todos os costumes, hábitos e maneiras de 

devoção, de um tempo anterior à forma de vida social privilegiada pelo utilitarismo são 

abominados ou considerados como um crime. Desse modo,  

(...) os medos e as idiossincrasias atuais, os traços de caráter escarnecidos e 

detestados, podem ser interpretados como marcas de progressos violentos ao 

longo do desenvolvimento humano. Do nojo dos excrementos e da carne humana 

até o desprezo do fanatismo, da preguiça, da pobreza material e espiritual, vemos 

desenrolar-se uma linha de comportamentos que, de adequados e necessários, se 

converteram em condutas execráveis. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 

79) 

O percurso do esclarecimento e da civilização é, ao mesmo tempo, do progresso e 

da destruição. Não há nada mais útil que atrelar a razão ao ganho econômico, logo o modo 

de viver do homem e o que ele valoriza traduz a história econômica e social da 

humanidade. A tristeza e o medo cada vez mais presentes são marcas do percurso que o 

homem vem construindo com seus aparatos científicos e tecnológicos. 

Para cada costume e mitologia desprezados, novos são repostos. Nesse caminho, 

entretanto, foi destruído pelo esclarecimento o devotamento fundamentado na coisa mesma 
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– como a convivência entre o homem e a natureza, a realidade. Só não foram excluídos 

aqueles necessários à manutenção da ordem vigente. 

Os meios fetichizados absorvem toda a possibilidade de prazer e a reflexão sobre os 

fins, que seria uma vida humana e digna. Já que a razão retira o encanto e a magia do 

mundo, há uma tentativa de transferi-los para o meio de sobrevivência. A autoconservação 

se perpetua como um fim em si mesmo, automatizando-se e todas as ações do homem, 

motor da indústria, são executadas para a manutenção da sociedade administrada. A 

heteronomia, a exemplo dos meios fetichizados, é cada vez mais afirmada, em oposição à 

autonomia, promessa reafirmada por Kant e não cumprida pelo esclarecimento. 

O sofrimento que denunciaria uma realidade contraditória e irracional e uma 

natureza humana deformada, pelo absolutismo e mitificação do conhecimento, se torna 

doença, com sintomatologia e classificação próprios. A razão dominadora instrumentaliza 

o sofrimento humano. Em um mundo em que nada pode sair do controle ou pode se manter 

desconhecido, soluções técnicas são propostas, abarcando também o sofrimento-doença – a 

ciência e a técnica, representantes da radicalização do processo do esclarecimento, se 

apresentam mais uma vez como controle e dominação da natureza, sobretudo a interna ao 

homem. Psicopatologização de comportamentos que são identificados em códigos 

internacionais de doença oferece condições para a medicalização psiquiátrica do 

sofrimento humano e essa, por sua vez, fomenta a psicopatologização. 

A felicidade e o prazer, que seriam decorrentes da autodeterminação do homem, 

ficam cada vez mais escassos. Ao discutir o prazer, os autores frankfurtianos o fazem com 

base nas formulações freudianas. Nos animais não existe prazer em sentido estrito, há a 

satisfação da necessidade fisiológica. A origem do prazer humano é sociocultural e por 

esse motivo esse prazer é alienado, visto que ligado inexoravelmente à civilização, que por 

sua vez está apartada da natureza. Natureza essa, seja a sua interna ou a que lhe é externa, 

com a qual homem sempre tentou, infrutiferamente, se reconciliar. Para os autores,  

(...) os homens só sentem a magia do gozo quando o sonho, liberando-os da 

compulsão ao trabalho, da ligação do indivíduo a uma determinada função social 

e finalmente a um eu, leva-os de volta a um passado pré-histórico sem 

dominação e sem disciplina. (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 88) 

O pensamento, originado no processo de dominação da natureza, exclui, por assim 

dizer, a ilusão mítica do prazer anterior ao estágio de separação da natureza. Desse modo, o 

gozo é a vingança à domesticação da natureza: nele os homens se livram do pensamento, 

escapam à civilização (Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, p. 88).  
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Num passado distante, os homens podiam em conjunto, em suas festas e rituais, 

obter esse retorno à natureza, pois suspensas estavam as regras sociais, liberados os 

excessos e invertidas as regras. No entanto, essa possibilidade já não existe faz tempo: o 

progresso do esclarecimento impede a interrupção da maquinaria que se tornou a vida 

humana; nada pode sair dos trilhos racionais da sociedade administrada. Os festivais 

primitivos que permitiam um retorno à natureza transformaram-se em farsa: os homens 

(...) apresentam o gozo como algo racional, como tributo à natureza não 

inteiramente domada; ao mesmo tempo procuram torná-lo inócuo para seu uso e 

conservá-lo na cultura superior; e finalmente, na impossibilidade de eliminá-lo 

totalmente, tentam dosá-lo para os dominados. O gozo torna-se objeto de 

manipulação até desaparecer inteiramente nos divertimentos organizados. 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006c, pp. 88-89) 

Horkheimer e Adorno afirmam que, no regime fascista da Alemanha, as festas eram 

complementadas pela falsa euforia coletiva produzida pelo rádio, pelos slogans e pela 

benzedrina (Horkheimer e Adorno, 1947/2006c, p. 89). Esse medicamento, da primeira 

geração das anfetaminas, já anunciava o que se percebe hoje: a medicalização democrática, 

sem critérios e perene da sociedade. Se o gozo para os frankfurtianos é o abandono de si 

mesmo a uma outra coisa (p. 88), o “gozo” proporcionado pela benzedrina, ou outro 

estimulante, é o aprisionamento de si na ordem social imutável e a renúncia à sua 

mudança, ou seja, a resignação ao estabelecido. 

Apesar das inumeráveis tentativas da civilização para proporcionar contentamento, 

para Horkheimer e Adorno (1947/2006a, p. 38), o prazer sob a opressão do trabalho, 

aprendeu a se odiar e se desdenhar e, dessa forma, uma instância que traria alívio e deleite, 

permanece vulgar e mutilado, uma vez que permanece acorrentado pelo impositivo da 

autoconservação. 

O sofrimento humano presta um testemunho à não emancipação do homem. Os 

bens materiais produzidos em escala exponencial já dariam condições de uma vida sem os 

ditames da autoconservação, mas a individuação tem como concorrentes o imediatismo das 

resoluções dadas pela ciência e a facilidade do consumo de produtos, que o fazem trabalhar 

cada vez mais para adquiri-los e cujo uso produz uma inautêntica sensação de bem-estar. 

Nas fissuras dessa superfície de contentamento forjado é possível entrever o calabouço em 

que o sofrimento humano é forçado a se enclausurar e de onde, apesar das leis 

civilizatórias, força sua saída e se revela nos movimentos de regressão da humanidade, que 

tem como cicatriz a infelicidade persistente. 
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O sofrimento é o ponto para o qual converge grande parte das produções científicas 

da Psicologia. Conhecer suas causas, entendê-lo, saná-lo ou minimizá-lo são intenções do 

desenvolvimento prático e teórico da ciência e também da Psicologia. Como os autores 

registram esse sentimento incômodo que não cessa, suas causas objetivas e/ou subjetivas e 

como a atualidade se relaciona com ele são assuntos nodais da análise empreendida sobre 

os artigos selecionados. 
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CAPÍTULO 2 

TRAÇADOS SOBRE UMA VIDA TECNIFICADA 
 

As possibilidades de formação do indivíduo e as fontes de sofrimento humano, 

primeiro e segundo pilares que compõem o referencial teórico, foram relatadas no capítulo 

anterior. Neste capítulo, o último eixo da tríade é discutido: os tratamentos propostos ao 

sofrimento psíquico. 

A fim de alcançar sua emancipação, o homem se distanciou da natureza que lhe é 

externa e a que lhe é ínsita e a transformou em mero objeto a se estudar, manipular e 

dominar. A ciência, radicalização de um percurso que se iniciou no conhecimento mítico, 

dá fim à sacralidade e a tudo o que há de oculto em seus objetos de investigação – tais são 

os temas do primeiro tópico desse capítulo. 

A relação estabelecida entre o homem e a técnica no sentido de transformar e 

potencializar a vida humana, a visão tecnificada de si como naturalizada e a ideologia 

moderna são os assuntos explanados no segundo tópico. Acrescenta-se a esses assuntos a 

relação da Psicologia com pensamentos reificadores da vida humana e as possibilidades de 

resistência frente aos mesmos. 

 

2.1. O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO E A 

MITIFICAÇÃO DA CIÊNCIA 

O homem concebe o progresso de sua racionalização sobre o mundo como 

ilimitado. Quais são as consequências dessa busca incansável pelo progresso? 

Embora Horkheimer e Adorno analisem os alicerces do Iluminismo europeu, cujo 

representante maior é Immanuel Kant (1784/1992), autor do texto Resposta à pergunta: O 

que é o Esclarecimento?, a fim de resgatar o projeto iluminista de emancipação do homem 

– de que ao fazer uso de sua própria razão e entendimento o homem sairia da menoridade, 

conduzindo-se à autonomia e liberdade – o questionamento feito pelos autores não se 

restringe à razão kantiana, mas à constituição da racionalidade desde seus primórdios e seu 

desenvolvimento, que coincide com a história da humanidade. 

Assim como a razão analisada pelos autores não se reduz à sua versão iluminista, o 

conceito de esclarecimento utilizado por Horkheimer e Adorno (1947/2006, p. 8) não se 

circunscreve, como bem explica o tradutor da obra aqui consultada, Guido Antonio de 
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Almeida27, ao movimento filosófico do século XVIII denominado também de Iluminismo e 

Ilustração, mas o processo pelo qual, ao longo da história, os homens se libertam das 

potências míticas da natureza. O termo não só designa mais um movimento filosófico, mas 

resulta de um aprofundamento crítico que leva à desilusão de seu otimismo. O conceito de 

esclarecimento dos teóricos, enfim, é o processo pelo qual a humanidade tenta se libertar 

do medo da natureza aterrorizante e da superstição separando-se dela a fim de dominá-la. 

Para Horkheimer e Adorno (1947/2006a) a dominação da natureza – tanto a externa 

ao homem quanto a sua própria natureza, bem como a dominação que advém dos homens 

sobre os próprios homens – foi um mecanismo propulsor do desenvolvimento da 

civilização. Todas as conquistas do pensamento, bem como o avanço científico e 

tecnológico convergem para um ponto comum: livrar a humanidade do medo do 

desconhecido e se autoconservar. Exercendo poder sobre a natureza, o homem acredita 

estar distante de um mundo em que forças sobrenaturais reinem sobre ele e seu destino. 

Das explicações de povos primitivos como as míticas, passando pelas criações gregas, 

como o politeísmo, até os dias atuais, o objetivo do homem sempre foi entender os 

acontecimentos de origem desconhecida, assim como nomear e tentar, com seus rituais, 

amenizar o medo da morte. Esse processo do esclarecimento, que à primeira vista parece 

ser o de superação, é também o do mito, pois este contém em si a tentativa de ao explicar a 

natureza, dominá-la. 

Quando não houver mais nada a conhecer e quando o homem considerar que exerce 

domínio pleno sobre a natureza, ele acredita estar livre do medo de ser destruído. É essa 

intenção que determina a trajetória do esclarecimento, que é também a mesma da 

mitificação, pois o mito “esclarece” (tenta tornar racional o que é irracional) e o 

esclarecimento mitifica. O mito identifica o inanimado ao animado, o esclarecimento 

identifica o animado ao inanimado (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 26). 

Reportando-se ao entendimento que Weber (1905/1967) empreende acerca da 

racionalização do mundo em detrimento de explicações mágicas, ou seja, do desencanto do 

mundo, processo que para o autor se iniciou na Modernidade, Horkheimer e Adorno 

(1947/2006a, 18) dizem que a proposta do Esclarecimento é o desencantamento do mundo, 

pois almeja afastar os homens do pensamento mítico e supersticioso. Desencantar o mundo 

é destruir o animismo (p. 18) – a natureza não deve possuir alma ou ter propriedades 

                                                 

27
 Essa a definição de Esclarecimento faz parte da Nota preliminar do tradutor, pp. 7-8. 
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sobrenaturais, como também não deve haver nenhum mistério, mas tampouco o desejo de 

sua revelação (p. 18). 

Como, segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006a, p. 29), nada pode escapar do 

olhar perscrutador do esclarecimento, a menor impressão de que haja algo que fuja ao seu 

campo de visão significa a fonte de angústia por excelência: o esclarecimento é a 

radicalização da angústia mítica. Entretanto, de acordo com a análise desses autores, pelo 

esclarecimento se converter em mera dominação e, assim, não ser capaz de elaborar o 

medo, essa angústia não é aplainada nunca. De certo modo, as pesquisas científicas 

precisam ser pensadas como formas que radicalizam o processo de domínio da natureza e 

da tentativa de exterminar a angústia mítica, que equivale à negação do homem como 

natureza. Se por um aspecto houve superação, houve também continuidade: ao mesmo 

tempo em que o medo e a angústia são as causas das contínuas pesquisas científicas do 

passado e da atualidade, cada vez mais em profusão e sofisticação, eles também são, 

contraditoriamente, exacerbados, já que se apresentam cada vez mais diversos e intensos 

em suas manifestações. As produções que prometem bem estar ao homem não são 

sinônimas de conforto psíquico, físico e social. 

O conhecimento que acredita ter superado a superstição e a mítica supõe-se imperar 

sobre a natureza desencantada. Portanto, o saber, estando desde os primórdios confundido 

com o poder, a ponto de não se conseguir distingui-los, também subjuga a natureza e 

escraviza a humanidade: 

(...) o que os homens querem aprender da natureza é como empregá-la para 

dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa. Sem a menor 

consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou com seu cautério o 

último resto de sua própria autoconsciência. Só o pensamento que faz violência a 

si mesmo é suficientemente duro para destruir os mitos. (Horkheimer & Adorno, 

1957/2006a, p. 18) 

Se a essência do esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a dominação 

(Horkheimer & Adorno,1947/2006a, p. 38), seja da natureza que lhe é externa seja a sua 

própria, essa forma coercitiva do existir humano marcou, de forma indelével e nunca 

esquecida, a busca pela sobrevivência, uma vez que os homens sempre tiveram de escolher 

entre submeter-se à natureza ou submeter a natureza ao eu (p. 38). Os teóricos críticos 

mencionam que Spinoza forneceu a frase que descreve sucintamente o ideal da civilização 

ocidental: o esforço para se conservar a si mesmo é o primeiro e único fundamento da 

virtude (p. 36). 
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A autoconservação é o comportamento fundador de todos os demais e a pessoa que 

se entrega à vida sem se preocupar com essa questão capital estaciona-se na pré-história, 

ou seja, mantém aspectos de indistinção com a natureza e não potencializa seus aspectos 

racionais. O conceito de autoconservação pode ser encontrado em Kant também, quando 

diz que a incapacidade de conservar a si mesmo equivale a permanecer na menoridade. Ou 

ainda, como mostra os teóricos críticos sobre a sociedade moderna, o burguês nas figuras 

sucessivas do senhor de escravos, do empresário livre e do administrador é o sujeito 

lógico do esclarecimento (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 36). Para os autores, a 

autoconservação equivale ao instinto objetualizado do indivíduo burguês (Horkheimer & 

Adorno, 1947/2006c, p. 78), não existindo outra instância fora do sujeito que balize as 

ações humanas.  

Nesse processo de dominação o homem não ficou impune, pois se alienou da 

natureza. Os autores argumentam que a alienação não se restringe à relação dos homens 

com os objetos dominados, mas também dos homens consigo mesmo e com relação a seus 

iguais, propiciada pela coisificação do espírito, como foi visto no capítulo anterior. 

O homem, também explicado pela razão, transforma-se em ponto de referência para 

todos os elementos e se distingue de tudo o que é exterior a ele. A diferenciação entre 

existência humana e realidade congrega todas as outras e, findas essas distinções, o mundo 

é submetido ao domínio dos homens (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 21). O 

surgimento do sujeito é simultâneo ao reconhecimento do poder como o princípio de todas 

as relações (p. 21). Decorrente do desenvolvimento da razão-poder, a separação de Deus e 

do homem torna-se irrelevante, pois o elemento criador de todas as coisas e quem as 

ordena se equivalem, tornando-se um só: enquanto soberanos da natureza, o deus criador 

e o espírito ordenador se igualam. A imagem e semelhança divinas do homem consistem 

na soberania sobre a existência, no olhar do senhor, no comando (p. 21). O homem, pela 

razão, tenta se igualar a Deus e se constitui como senhor da vida, que tudo pode e 

comanda, modificando e controlando até sua condição genética. Reeditando o que 

Horkheimer e Adorno (1947/2006) já assinalavam, o homem tenta se tornar Deus, no 

sentido de ser criador do mundo material e de uma nova espécie com suas faculdades 

biológicas e psíquicas potencializadas. À parte dessa autoridade, estariam as questões 

sociais e a história da humanidade, cuja transformação é mais lenta, difícil e inexata. 

O esclarecimento transforma-se, portanto, em mito, naquilo que em seu 

desenvolvimento quis se distanciar. Na magia havia a onipotência dos pensamentos e na 
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ciência moderna não há, pelo menos explicitamente, essa intenção. Todavia, há uma 

confiança cega de se conquistar o mundo graças a uma ciência que se crê mais astuciosa 

que a magia, até que esta acaba por mostrar àquela que são, em essência, idênticas: apenas 

uma crença. Com essa crítica, a magia contém a velocidade supostamente irrefreável da 

ciência: do mesmo modo que os mitos já levam a cabo o esclarecimento, assim também o 

esclarecimento fica cada vez mais enredado, a cada passo que dá, na mitologia 

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 22). 

Na medida em que não se questiona a finalidade da ciência e se maravilha com os 

avanços da racionalidade tecnológica, fetichizando seus meios, seu coeficiente de 

destrutividade não é identificado. Ciência e técnica modernas, cristalizados como 

expoentes máximos de um suposto progresso, tornam-se autônomas em relação à 

sociedade e se distanciam cada vez mais da destinação humana de suas produções. Com 

vidas próprias e atravessadas pelo pensamento hegemônico, tornam-se cegas para as 

condições sociais, econômicas e políticas que as determinam e assumem aparência de 

neutralidade e objetividade, negligenciando o tão sonhado projeto iluminista da razão – a 

felicidade, a liberdade e a autonomia da humanidade. 

A mitificação da ciência se faz presente em toda produção científica que almeja 

tornar o homem invencível – o que, em partes, a medicalização da existência intenciona na 

medida em que participa da busca pela realização do exemplar perfeito do gênero humano 

e opera para a extinção de tudo que macule essa perfeição. Também o medicamento 

psiquiátrico é o signo da crença em uma ciência e técnica supostamente vitoriosas sobre a 

insondável natureza humana. 

O esclarecimento e a ciência como sua manifestação atualizada conhecem o mundo 

na medida em que pode manipulá-lo ou forjá-lo. Nesse processo, a essência das coisas 

revela-se como sempre a mesma, como substrato da dominação (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006a, p. 21). Inaugura-se desse modo o componente elementar do sujeito e da 

natureza, que tem sido sempre o mesmo: simples exemplar a ser dominado. As múltiplas 

qualidades de cada criatura sucumbem torna-se a matéria caótica para uma simples 

classificação (p. 22). Desse modo, extingue-se a singularidade do sujeito. Como na ciência 

não há especificidades, o objeto científico se petrifica (p. 22).  

Para essa forma de conhecer, toda ideia deve se submeter à outra mais geral, a um 

fato ou a uma lei e assim sucessivamente – ou seja, todas as formas de conhecimento 

devem estar sob o jugo da concordância com um princípio geral ou então deve reproduzi-
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lo. Dessa forma, o heterogêneo torna-se comparável, o particular deriva do universal e 

nesse movimento, o todo suprime a parte. O esclarecimento não admite a diversidade da 

contradição e as peculiaridades do que é singular – ele é, invariavelmente, totalitário.  

Na modernidade o sistema social, na sua crescente racionalidade técnica, conferiu à 

ciência o poder de resolução de todos os problemas da humanidade e do mundo. Dá-se a 

ela um lugar de detentora da verdade absoluta. Todo saber não advindo do método 

científico é tido como inverdade. Assim, a ciência se torna paródia dela mesma, ao que 

Horkheimer (1947/2007a) denomina de cientificismo. Como exemplo e personificação 

desse percurso da ciência, têm-se as práticas atuais de psicodiagnósticos, os avanços da 

neurociência e da psiquiatria, que fomentam e ao mesmo tempo é alimentada pela indústria 

farmacêutica, que nesse estudo circunscreve à indústria psicofarmacológica. 

Para Horkheimer e Adorno (1956/1973a, p. 21) a ciência deve estar imbuída de 

espírito crítico e essa crítica significa confronto da coisa com o seu próprio conceito, que é 

uma forma de romper com os poderes estabelecidos: quem não compara as coisas 

humanas com o que elas querem significar, as vê não só de uma forma superficial mas 

definitivamente falsa. 

A separação do conceito e da coisa se acelera ainda mais na ciência moderna. O 

apego demasiado ao conceito é acompanhado do distanciamento entre o sujeito e o objeto 

do conhecimento. A variedade e pluricidade de relação entre os objetos são coagidas a uma 

única forma: sujeito doador de sentido e objeto sem sentido, entre o significado racional e 

o portador ocasional de significado (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 22). A 

abstração deixa de se alimentar no contato com o próprio objeto e se afasta cada vez mais 

do que se poderia conhecer. E na suposta imparcialidade da linguagem científica, o 

impotente não encontra espaço para se expressar e somente o que já existe e é legitimado 

pelo todo. 

A Psicologia como parte do conhecimento científico, estabelece uma relação 

delicada com a aplicação do conhecimento. Ela pode tanto coadunar às formas reificadoras 

de conhecimento, ao lançar mão de suas técnicas e teorias, quanto pode criticar o que 

reafirma a coisificação do homem. Investigar a tecnologia e a vida humana se faz 

necessário e é o que se propõe o próximo tópico. 

A maneira como a Psicologia se relaciona com a psiquiatria e a neurociência – 

áreas fronteiriças ao seu conhecimento – é um dos objetivos da análise dos artigos 

selecionados. 
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2.2. PESSOAS TECNOLÓGICAS: PROGRESSO OU REGRESSO? 

Horkheimer (1947/2007a) questiona os pressupostos tidos como racionais e 

verdadeiros pela sociedade moderna ocidental. Para tanto, analisa as mudanças ocorridas 

na mentalidade e nas ações dos homens e apresenta os processos de racionalização do 

mundo e delineia o contorno de duas formas de razão: a razão objetiva e a razão subjetiva. 

Esta, preponderante nos dias atuais, preconiza que os homens são os melhores juízes de 

seus interesses. 

A razão subjetiva dispensa a reflexão acerca da realidade vigente e da finalidade 

última de qualquer ideia ou produção científica. Horkheimer (1947/2007a, p. 8) questiona 

o pragmatismo e utilitarismo em sua época, que revertem toda ideia em ação e a favor de 

uma suposta evolução da ciência e da humanidade: tal como é entendida e praticada em 

nossa civilização, a racionalização progressista tende, em meu modo de ver, a obliterar a 

própria substância de razão em nome da qual se apóia a causa do progresso. O filósofo 

afirma que há uma crise da razão na modernidade e supõe que sua causa resida no fato de o 

pensamento não mais refletir sobre si mesmo e ao fato da razão ter se instrumentalizado: 

seu valor operacional, seu papel no domínio dos homens e da natureza tornou-se o único 

critério para avaliá-la (p. 26). Essa crise da razão se apresenta perene e sua 

intrumentalização mais intensa nos dias atuais. 

Se a razão é subordinada a preceitos pragmáticos e subjetivos, dificulta a 

autodeterminação dos indivíduos. Podados em sua autonomia, ficam à mercê da lógica 

capitalista, tornando-se peças que operacionalizam e garantem o funcionamento do sistema 

econômico. Como a ideologia obstaculiza a percepção de como as relações sociais 

funcionam, o trabalho no mundo atual é, para muitos, sem sentido, pois não se sabe por 

que nem para que trabalha.  

A ciência, ancorada pela razão subjetiva, volta-se para a praticidade de suas 

produções, tendo como prioridade os conhecimentos com aplicabilidade utilitarista e 

lucrativos. O que é essencial para o conhecimento é atuar sobre o mundo, modificando-o. 

A técnica atenta-se para a relação de causa e efeito: ao tentar descobrir quais os porquês do 

funcionamento da natureza, tenta-se também produzir os efeitos que o homem deseja para 

si e para o mundo. A ênfase no procedimento eficaz está entrelaçado à fabricação de 

efeitos e de produtos. Invertem-se os meios pelos fins: o conhecimento sobrepõe os meios 
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(a técnica é seu exemplo por excelência) aos fins (uma vida humana digna). É o império da 

fetichização da técnica e não a reflexão sobre sua finalidade. 

O desenvolvimento da técnica possibilitou avanços em todos os setores, cunhado 

como progresso científico para a sociedade tecnológica. Todavia, esse processo implicou 

em uma autonomia da ciência em relação à sociedade. Aquela ganhou vida própria e 

independente da sociedade e dos indivíduos. As consequências vão em direção oposta ao 

que a razão objetiva preconiza: autonomia, liberdade e felicidade para os indivíduos. A 

reflexão sobre a técnica não significa condená-la ou afirmar que ela é a causadora de todos 

os males da humanidade. Devido às condições sociais existentes, a técnica subjuga os 

homens, fazendo com que a criatura se torne maior que o criador, gerando pessoas 

tecnológicas, afinadas com a técnica (Adorno, 1969/1995c, p. 118). O que denota que na 

relação das pessoas com a técnica há algo excessivo, irracional, patógeno. Nessa 

disposição de apego, as pessoas tendem a tomar a técnica pela coisa mesma, a considerá-

la um fim em si, uma força com vida própria, esquecendo, porém, que ela é o 

prolongamento do braço humano (p. 118). 

Percebe-se que a relação com a técnica hoje expressa aquele algo excessivo quando 

além de proporcionar bem estar, é buscada para extirpar defeitos humanos e ampliar a 

natureza corporal e psíquica do homem: todos buscam incessantemente bens a fim de 

ficarem mais exuberantes, belos, potentes, invencíveis e inteligentes. Não basta ser 

humano, há que ser um super humano, sem defeitos, sem deficiências, sem incômodos – 

tudo tem remédio, se não existe, há que se fabricá-lo. Desse modo, naturaliza-se uma 

percepção tecnificada de si. 

Os homens almejam uma natureza totalizante, sem desvios, falhas e fragilidades, 

apostam tudo em uma tecnologia engendrada pelo cientificismo. Porém, como 

representante de um sistema social que se estabelece na inversão meios e fins, essa 

racionalidade tecnocientífica mais fortemente prolonga seus grilhões sobre a natureza 

histórica humana. Mantém-se a proto-história: o anseio de dominação da natureza interna e 

externa se prolonga e confunde o homem no reconhecimento de si como natureza. 

O caráter da técnica é dúbio porque, dependendo do grau de liberdade conferido 

pela base material e organização social em que está inserida, pode trazer consigo a 

possibilidade do abrandamento da dominação da humanidade como também pode repor a 

opressão humana. Para que o avanço da técnica não se torne cego quanto a seus fins, é 
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necessário uma perene reflexão sobre seus efeitos. Não se trata de rejeitá-la, mas dar relevo 

ao seu potencial destrutivo e regressivo. 

Liberdade e felicidade do homem não caminham pari passu com esse legado 

científico e técnico. Pelo contrário, o que foi denominado progresso vem se desenvolvendo 

concomitantemente com a desumanização do homem. Processo esse não previsto e nem 

intencionado pelo homem e por suas produções científicas e tecnológicas. O sofrimento 

humano induz ao questionamento do intento da civilização e do esclarecimento, como 

questiona Horkheimer (1947/2007a, p. 32): por que as promessas iluministas não foram 

cumpridas, por que o mundo da boa vontade e da paz perpétua não se concretizou. 

O conceito de progresso, para Adorno (1969/1995a), está vinculado ao processo de 

esclarecimento e, tal como este, aquele também é contraditório: permite que o homem se 

eleve sobre a imanência do mundo, mas também exerça dominação sobre sua natureza 

externa e interna. Ambos, progresso e esclarecimento, ao mesmo tempo em que 

contrapõem e criticam a sociedade, devem sua existência a ela. Adorno afirma que ainda 

que de forma divergente, é o progresso que possibilita que as promessas da civilização se 

cumpram: 

(...) se a imagem da humanidade em seu progresso evoca a de um gigante que – 

após um sono imemorial – lentamente se pusesse em movimento para, depois, 

desembestar e pisotear tudo o que surgisse em seu caminho, ainda assim seu 

despertar é o único potencial de emancipação; que o constrangimento à natureza, 

no qual o próprio progresso se enreda, não tenha a última palavra. (Adorno, 

1969/1995a, p. 47) 

Portanto, para que o progresso transcenda esse movimento contraditório e 

opressivo, é preciso que o homem tome consciência de sua natureza. Encerrando a 

dominação sobre o homem e a natureza, o progresso se iniciaria. As reflexões de Adorno 

(1969/1995a) sobre o progresso não se restringem à aparente evidência de seu uso, positivo 

ou negativo. Enfatiza que tais reflexões devem recair sobre se a humanidade será capaz de 

evitar as atrocidades que a acometem. Enquanto não for possível que o homem tome 

consciência de si mesmo e do que o constitui, evitar a escassez (material ou intelectual) e a 

opressão é o que cabe à humanidade, que se realizará mediante a organização racional da 

sociedade total, como humanidade (p. 38). O progresso como concebido por Adorno é 

oposto à sociedade total, desumanizadora das existências. 

Ao mencionar o tema de progresso, faz-se necessário entrelaçá-lo com o da 

ideologia, tema caro a Horkheimer e Adorno (1956/1973e). Para esses, ao comparar os 

conteúdos da ideologia liberal e da moderna, mostram que esta é irracional porque se 
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distancia do propósito humano e somente reproduz as condições materiais existentes. Além 

disso, a ideologia moderna tem como conteúdo uma maior falsidade porque impõe a 

adesão ao meramente existente como, por exemplo, a ideologia que justifica o problema da 

organização social do trabalho, afirmando sua necessidade quando não há mais 

necessidades objetivas que o justifiquem na mesma medida que outrora (Crochík, 2003, p. 

28). Já a ideologia liberal, por ainda manter elementos racionais juntamente com os 

irracionais, tinha como objetivos transcender o existente e tornar realidade a liberdade, a 

felicidade e a propriedade; entretanto, pretendia realizá-los independente dos obstáculos 

decorrentes do contexto. A tese de Horkheimer e Adorno (1956/1973e), ao analisarem a 

ideologia moderna, é de que mais importante que criticá-la, é entender o que leva os 

homens a aderirem ao seu conteúdo manifestamente falso. 

Como o conceito de ideologia não pode ser desvinculado da estrutura social em que 

se originou, os autores contextualizam como a ideologia foi percebida anteriormente. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973e), a ideologia, sustentada por teóricos do 

Iluminismo, tem sido entendida como uma falsa consciência da realidade. Nessa 

concepção, o discurso ideológico tenta coincidir com a realidade, afirmando o estado das 

coisas como sendo natural, eterno e imutável e ocultando a impermanência da realidade. 

Nessa perspectiva, a ideologia atribui ao homem a responsabilidade de sua falsa 

consciência e supõe-se ser suficiente pôr a consciência em ordem para que a sociedade 

fique ordenada (Horkheimer & Adorno, 1956/1973e, p. 191). Os teóricos críticos afirmam 

que essa crença é a própria essência da ideologia, pois fundamenta e justifica a 

irracionalidade da realidade. Opondo-se a essa definição, os autores ressaltam que atribuir 

à falsa consciência a um caráter constitutivo dos homens ou o seu agrupamento em 

sociedade, de um modo geral, não só se omitem as suas condições concretas mas, de certa 

maneira, justifica-se essa cegueira como lei natural (p. 186). 

Uma vez que a realidade é contraditória, a deficiência e insuficiência não são da 

consciência e intelecto que tentam apreender a realidade. Portanto, crítica à ideologia para 

os autores não iria na direção de um ajustamento ou conserto da consciência ou dos 

métodos científicos que tentam entender a realidade. Já para Crochík (1998, p. 70), 

(...) a ideologia deixa lacunas na sua explicação generalizadora do mundo, é 

através destas brechas que é possível enxergar as contradições existentes e lutar 

pela sua superação. E estas contradições, pertencentes à realidade, podem ser 

percebidas pela distância entre aquilo que é dito pela ideologia e aquilo que a 

realidade é. 
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O entendimento da ideologia proposto pelos autores é inseparável do movimento 

histórico, da mesma forma que crítica à ideologia significa questionar o que se apresenta 

como verdadeiro, justo e absoluto, contrapondo-se sempre com as condições concretas e os 

movimentos sociais e históricos que tentam perpetuar os falsos juízos da realidade. A 

ideologia, para Horkheimer e Adorno, é falsa porque intenciona ser a verdade sobre a 

realidade ou colocar-se em seu lugar e concomitantemente é verdadeira porque expressa a 

superfície dessa realidade: as ideologias podem ser “verdadeiras em si”, como o são as 

ideias de liberdade, humanidade e justiça, mas não verdadeiras quando têm a presunção 

de já estarem realizadas (Horkheimer & Adorno, 1956/1973e, p. 199). 

Horkheimer e Adorno (1956/1973e) ressaltam que todos os estudos e conceitos 

sobre a ideologia trazem as marcas de seu momento histórico. Os mais antigos, por 

exemplo, pertenciam a uma sociedade em que o industrialismo e a racionalização ainda 

não estavam tão desenvolvidos, momento em que se acreditava no alcance da liberdade por 

meio da igualdade dos cidadãos. Hoje não se pode mais ter esperança de transcender o 

existente, pois a realidade se converteu em ideologia e a ideologia em mentira manifesta 

percebida por todos (Crochík, 2008, p. 302). Suplantar ou negar a hegemonia da mentira 

por meio do pensamento crítico são ações enfraquecidas pela adaptação à totalidade social, 

seja em nome da subsistência, seja por meio dos bens culturais feitos para seduzir 

consumidores: a falsa consciência de hoje, socialmente condicionada, (...) trata-se de algo 

cientificamente adaptado à sociedade. Essa adaptação realiza-se mediante os produtos da 

indústria cultural (Horkheimer & Adorno, 1956/1973e, p. 200). 

Ou seja, o conceito de ideologia como falsa consciência atualmente está debilitado, 

assim como o potencial de verdade e falsidade da ideologia, pois só resta se adaptar. Para 

tanto, a indústria cultural oferece seus ídolos, como as celebridades em geral, que servem 

como modelos de comportamento adequados à hegemonia das condições vigente 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973e, p. 203), cujas particularidades são extremamente 

empobrecidas. Já que as possibilidades de formação cultural estão exíguas, há que se mirar 

no exterior, mesmo que esse se manifeste como uma mentira.  

A ideologia, portanto, oferece somente o que já vigora, ratifica o que existe, 

possibilita somente a adesão a este e coloca diante dos olhos dos homens o que já constitui 

a condição de sua existência, ao mesmo tempo que proclama o existente como sua própria 

norma; e assim, confirma-os e consolida-os na crença, carente de verdadeira fé, em sua 

própria existência (Horkheimer & Adorno, 1956/1973e, pp. 202-203). O trabalho que 
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poderia ter sido diminuído tende a aumentar progressivamente; a tecnologia que poderia 

libertar, faz refém a humanidade; e, como a contradição, a injustiça e a desfaçatez do 

mundo são cada vez mais notados e nada ocultados, resta aos homens o ceticismo e 

nenhuma convicção ou esperança. Devido a essa descrença ou crença desmedida, notícias 

como as citadas no início desse estudo (Calmante Rivotril vira febre em Minas Gerais e SP 

aumenta em 55% entrega gratuita da “droga da obediência”) não causam espanto: não 

funcionam mais como denúncia da sociedade, mas como sua ratificação. 

Portanto, reitera-se a necessidade apontada pelos autores de pensar o conceito de 

ideologia confrontando com as mudanças estruturais ocorridas na sociedade e no 

psiquismo dos homens. Em outras palavras, mais que somente estudar os conteúdos 

ideológicos irracionais seria necessário analisar as disposições psíquicas que aderem a tais 

conteúdos, mesmo sabendo-os falaciosos: como a sociedade moderna produz homens 

capazes de reagir a esses estímulos, dos quais, inclusive, sentem necessidade (Horkheimer 

& Adorno, 1956/1973e, p. 192). Desse modo, compreender as configurações psicológicas 

que adotam essa ideologia totalitária como um pensamento inconteste de entendimento do 

homem faz mais justiça ao homem que a própria crítica ao conteúdo de tal pensamento.  

A tendência objetiva de uma sociedade da dominação, definidora do pensamento 

hegemônico atual, se caracteriza por tomar o homem apenas em seus aspectos ínfimos, 

como os neurotransmissores e processos bioquímicos, e tem suas raízes em tempos 

imemoriais, como foi visto, na tentativa do homem de dominar sua natureza interna e 

assim fundar o que viria a ser denominado posteriormente como a reificação humana. Esse 

processo vem dando prova de sua persistência, como pôde ser visto no fenômeno do 

nazifascismo. Para seus adeptos havia a supremacia de uma raça que deveria ser 

conservada e multiplicada. A suposição de uma superioridade de uma raça perante outra 

exemplifica que a concepção do homem reduzido a seus aspectos orgânicos não é algo 

recente. 

A Psicologia pode ser seduzida pela produção tecnológica e assim se importar mais 

com a racionalidade do sistema do que com os interesses de seu verdadeiro objeto, o 

indivíduo. Há sempre a iminência de aderir aos pensamentos hegemônicos e às tendências 

sociais coercitivas que eles representam, já que se mostram como naturalizados. A 

continuidade e a intensificação da dominação do homem pode encontrar na Psicologia seu 

elixir da longa vida. 
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Nesse sentido, à Psicologia não deve ser vedado o conhecimento de componentes 

orgânicos do homem, seu corpo, já que negligenciá-los seria fortalecer a cisão do homem, 

dentre tantas outras e sendo assim, o homem se veria com aspectos alienados de si. A 

Psicologia tenta e deve, conforme a especificidade de seu conhecimento, contribuir para o 

entendimento do que impede o indivíduo de se realizar, bem como elaborar técnicas que 

tenham como finalidade criticar e superar o que causa o sofrimento humano. Algo da 

irracionalidade da técnica está em seu uso de acordo com o sistema social que a contém, o 

que não significa rechaçá-la, tanto que Crochík (2007, pp. 172-173) alerta que aos 

frankfurtianos é comum a ideia de que devemos utilizar os mais avançados recursos da 

ciência e da técnica para enfrentarmos os problemas existentes. 

A técnica psicológica não deve, entretanto, servir à irracionalidade do 

desenvolvimento tecnológico. Ela se volta a esse movimento quando tenta fazer funcionar 

o indivíduo em uma sociedade enferma, que proporciona mediações opressivas e que 

progride em detrimento de seus membros particulares. Desse modo, a Psicologia auxilia na 

deformação humana.  

Adorno (1951/1993, p. 50)28 mostra que a irrefletida adaptação à sociedade é uma 

doença de nossa época e que pode ser propiciada por uma Psicologia acrítica. O autor 

mostra que a doença característica da modernidade consiste em ser normal. Os 

comportamentos aparentemente sadios dos indivíduos são efetuados ao preço da mais 

profunda mutilação (p. 50) e equivalem ao bloqueio de pulsões que atestariam a etiologia 

do sofrimento. A ausência de conflitos, final de alguns tratamentos psi, significa o triunfo 

da história da dominação e da socialização total e não a cura pelo conhecimento (p. 50). 

A crítica adorniana à psicanálise, que pode ser aqui estendida à Psicologia, 

denuncia que até hoje nenhuma investigação explorou o inferno em que se forjam as 

deformações que, mais tarde, vêm à luz do dia sob a forma de alegria alvoroçada, de 

fraqueza, de sociabilidade, de uma adaptação bem-sucedida ao inevitável e de um 

desembaraçado sentido prático (Adorno, 1951/1993, p. 50). Portanto, a “cura” do paciente 

não significa sua libertação, mas sua aniquilação como indivíduo: aquele aspecto vazio e 

mecânico, tão frequentemente observável em pessoas analisadas com sucesso, não deve 

ser posto somente à conta de sua doença, mas também à de sua cura, que destrói aquilo 

que ela liberta (p. 52)29. 

                                                 

28
 Aforismo 36, Saúde para a morte. 

29
 Aforismo 37, Aquém do princípio de prazer. 
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Vale ressaltar a analogia que Crochík (2007, p. 178) faz entre a psicoterapia e a 

criação de novos empregos: ao criá-los, reforça-se autoconservação e o sacrifício 

desmedido, mas o contrário seria uma crueldade contra quem não possui condições 

sobrevivência; a psicoterapia, ao mesmo tempo em que acolhe o sofrimento a fim de 

minimizá-lo, fortalece o que o causa: a renúncia a uma vida digna que já seria possível.  

A Psicologia, digna desse nome, não é a que coloca como baliza para sua prática o 

indivíduo saudável como adaptado ao meio social e ao sucesso profissional. Deve ter como 

norte a gênese social do sofrimento: se o adoecimento psíquico tem origem social, tratá-lo 

independentemente de sua origem fortalece a integração social, levando nesses casos à 

resignação (Crochík, 2007, p. 178). Tratar no espaço estrito do consultório o que advém de 

um contexto maior só faz melhor conformar os indivíduos: esses terão clara noção das 

armadilhas que fazem para si próprios, mas estarão mais alheios ainda da fonte de sua 

desgraça (Crochík, 2008, p. 304). 

Ora, se o indivíduo é mediado socialmente, seu entendimento deve ser buscado no 

que o constitui e não monadologicamente. Essa constatação não equivale dizer que o 

entendimento psicológico seja distinto ou inferior à sociologia, mas que o conhecimento do 

indivíduo isolado deve ser remetido ao que a sociedade exige do indivíduo para a sua 

adaptação (Crochík, 1999, p. 47). A Psicologia ao entender o indivíduo como uma mônada 

torna-se ideológica, posto que oculta o que também constitui o seu objeto primordial de 

estudo. Dessa forma, atua politicamente desfavorável ao indivíduo, endossando a alienação 

do indivíduo e a sua mesma. 

Nesse sentido, Crochík (1999) faz algumas observações sobre a função da 

Psicologia: a fim de propiciar liberdade ao indivíduo, a mesma deve denunciar aquilo que 

obsta sua formação e deve buscar nas instâncias sociais como a escola, a família, os meios 

de comunicação de massa o que impele o homem a interesses irracionais, especialmente 

aquele que leva a adaptação sem resistência às exigências sociais de produção exacerbada 

e do consumo compulsivo. 

Foi dito no Capítulo 1 que o indivíduo autônomo, emancipado das relações de 

produção (que se apresentam em descompasso diante das forças produtivas), diferenciado 

frente à socialização total é ainda uma inverdade. Ou seja, o que conhecemos do indivíduo 

são exatamente seus indícios a serem realizados, mesmo quando se tente, com teorias e 

técnicas, afirmá-lo. Desse modo, todo ideal de homem é ideologia, a não ser aquele que é 

negado (Crochík, 2003, p. 28). Remediá-lo contribui para a sua semiformação. Seguindo 
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as pistas da Teoria Crítica, melhor seria negar esse homem idealizado, ideológico, e indicar 

os limites que dificultam a realização de seu projeto histórico. 

Nesse contexto de desumanização não há remédio que dê conta – a não ser refletir 

sobre a possibilidade de outra organização do sistema social e da cultura como lugar de 

segurança e satisfação (Franciscatti, 2002; 2005). Recusar-se a afirmar em teorias, que 

mais se apresentam como ideologia, esse indivíduo moderno e aventar outras formas de 

existir é uma forma de dignificar o que denominamos indivíduo – a essa possibilidade a 

Psicologia tem muito a contribuir. 

Ainda que se intensifique a racionalização da sociedade, não se consegue 

“esclarecer” totalmente o indivíduo em sua relação com a sua natureza, com a cultura e 

com a sociedade. Essa impossibilidade permanecerá ameaçando o homem, por mais 

tecnificado que ele esteja, pois para a superação daquilo mesmo que faz o esclarecimento 

regredir é preciso que o conhecimento abra mão da dominação que quer a tudo explicar e, 

assim, exercer o poder (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a; Franciscatti, 2002; 2005).  

O que incomoda é o que mobiliza ações e reflexões. Nesse sentido, enquanto essa 

etapa não for transcendida pela humanidade, a Psicologia pode, contudo, acolher o 

sofrimento humano como expressão de adesão e de resistência à dominação da natureza 

interna ao homem. Deixar de lançar mão da teoria e de técnicas iluminadas pela ciência 

psicológica e não acolher o indivíduo que sofre equivale a repor a violência atávica 

ocasionada pela dominação da natureza e contribuir para o que há de mais regressivo nessa 

sociedade. Como afirma Adorno (1951/1993, p. 20)30, se é com o sofrimento dos homens 

que se deve ser solidário, não se trata de tomá-lo como um epifenômeno e reserva de 

mercado de uma ciência aplicada no exercício de técnicas para anestesiá-lo, pois o menor 

passo de diverti-los é um passo para enrijecer o sofrimento. Vale mais buscar forças não 

enrijecidas no diverso, no para além do existente, uma vez que não há mais beleza nem 

consolo algum fora do olhar que se volta para o horrível, a ele resiste e diante dele 

sustenta, com implacável consciência da negatividade, a possibilidade de algo melhor (p. 

19). 

 

                                                 

30
 Aforismo 5, Isso é bonito de sua parte, senhor doutor! 
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CAPÍTULO 3 

A MEDICALIZAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO SOFRIMENTO 

HUMANO E O LEGADO DE ULISSES 
 

O método dessa dissertação não se restringiu a identificar, nas obras de Horkheimer 

e Adorno, elementos que possibilitam o entendimento do que foi denominado aqui de 

medicalização psiquiátrica do sofrimento humano; foi estabelecido também critérios para a 

seleção de artigos que foram analisados, uma vez que este é o objetivo dessa dissertação 

que tem como objeto de estudo a produção científica da Psicologia em sua relação com a 

medicalização psiquiátrica do sofrimento humano.  

 

3.1. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

A pesquisa por publicações para análise das noções da Psicologia acerca da 

medicalização psiquiátrica do sofrimento humano foi feita entre a segunda quinzena de 

março de 2011 (do dia 14 ao 31) e a primeira semana de abril do mesmo ano (dia 1 ao 8). 

Os sites de base de dados escolhidos foram: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS 

(http://regional.bvsalud.org/php/index.php); Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php); 

Capes Periódicos (http://www.periodicos.capes.gov.br/); Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/); 

Ulapsi Brasil (http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php); Pepsic (http://pepsic.bvs-

psi.org.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-2907/lng_pt/nrm_iso). 

Esses sites de base de dados foram eleitos porque contêm a maior parte da literatura 

que versa sobre assuntos relacionados à Psicologia, Saúde Pública, Psiquiatria, Saúde 

Coletiva, Educação e que poderiam trazer contribuições à temática da medicalização 

psiquiátrica do sofrimento humano. Não foi delimitado período de tempo das publicações; 

no primeiro universo da pesquisa, que perfaziam um total de 529 registros31, as publicações 

datavam do ano de 1998 a 2010. Foram selecionados apenas artigos, excluindo-se teses, 

dissertações e recursos educacionais abertos (como palestras). Embora a maioria dos 

artigos trouxesse medicalização como palavra-chave ou a contivesse em seu resumo, 

apenas os que abordavam direta ou indiretamente a medicalização psiquiátrica, quer do 

indivíduo, quer da sociedade, foram incluídos. Permaneceram apenas os artigos dos autores 

                                                 

31
 O emprego do termo registro se deve ao fato de que, dentre os resultados encontrados nas pesquisas, havia 

não só artigos, mas dissertações, teses e palestras, estas disponíveis em áudio. 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-2907/lng_pt/nrm_iso
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-2907/lng_pt/nrm_iso
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com graduação ou pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) em Psicologia. Após a 

utilização desses critérios de seleção, o resultado final constituiu-se de 19 artigos 

publicados em 2003 (1 artigo), 2004 (2 artigos), 2005 (2 artigos), 2007 (3 artigos), 2008 (4 

artigos), 2009 (5 artigos), 2010 (2 artigos). 

Em todos os sites de publicação foi feito o mesmo procedimento. O termo-chave 

para a pesquisa foi a palavra medicalização. O termo medicalização psiquiátrica não foi 

utilizado, pois restringiria a entrada de alguns registros no universo dessa pesquisa. Para 

que a busca continuasse a mais ampla possível, elegeram-se todos os índices e não só o por 

autor, assunto ou título. Em relação às fontes, teve-se também o mesmo critério, ou seja, 

não foi escolhido um ou outro periódico específico. 

No site Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, os critérios de pesquisa para a palavra 

medicalização foram todos os índices e todas as fontes. O método foi o integrado e não o 

por palavras ou google, conforme as opções do site. Foram obtidos 152 registros, tendo 6 

duplicados. Assim como no anterior, a pesquisa no site Lilacs alcançou 152 registros, 

nenhum duplicado. 

No site do Scielo tentaram-se todos os tipos de métodos disponíveis no site: por 

palavra e proximidade léxica, que não trouxe nenhum resultado; no google acadêmico o 

resultado foi muito extenso e distante do propósito da pesquisa, tais como quantas vezes 

um artigo ou um livro foi citado em outras fontes. O método integrado foi o que resultou 

em registros de interesse para essa pesquisa. No quesito onde, optou pelo global e pelo 

Brasil. Neste, houve 69 resultados e naquele, 97. Ambos os resultados foram cotejados e 

observou-se que os itens publicados no Brasil estavam presentes também na lista de 

resultados de todos os países catalogados. Portanto, elegeu-se o de maior número de 

artigos. Dos 97, 30 são itens duplicados. 

Nos periódicos da Capes Periódicos, houve duas pesquisas, sendo que em ambas o 

termo utilizado foi medicalização. No quesito assunto, elegeu-se multidisciplinares, cujo 

resultado foi de 98 registros. Entretanto, conseguiu-se recuperar 64 registros. Quando o 

assunto foi Ciências Sociais e Humanas, o resultado foi de 80, com recuperação de 30 

artigos. Em ambas as buscas, houve 13 itens duplicados. 

Os 400 registros do site Ulapsi Brasil foram encontrados separadamente em sites 

diferentes de busca, mas que fazem parte do Ulapsi: Index Psi Revistas Técnico-Científicas 

(2 registros), Index Psi Divulgação Científica (1 registro), Pepsic (10 registros), Scielo (78 

registros), Portal Revistas USP (2 registros), Portal Nacional BVS Brasil em Saúde (152 
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registros), Biblioteca Virtual da Fapesp (2 registros), Lilacs (152 registros), Sites em 

Saúde/LIS Regional (1 registro). 

Como alguns sites referenciados pelo Ulapsi – Scielo, BVS e Lilacs – são sites em 

que se realizou a presente pesquisa anteriormente, comparou-se o resultado encontrado no 

site Ulapsi e o resultado encontrado nos endereços dos próprios sites. O resultado 

encontrado tanto no BVS quanto no Lilacs foi exatamente o mesmo. Já no Scielo, ao se 

cotejar ambas as pesquisas, percebeu-se que não só a quantidade de registros foi diferente 

(78 pelo Ulapsi e 97 no próprio site Scielo), como havia artigos diferentes entre eles. 

Sendo assim, tomou-se os sites como resultados diferentes de pesquisa. Em todos os 

resultados do Ulapsi não houve itens duplicados. 

A compreensão da pesquisa relatada é mais bem visualizada na tabela abaixo: 

Tabela 1. Número de registros encontrados por site 

Sites Registros Itens Duplicados Total 

Biblioteca Virtual em Saúde – BVS 152 6 146 

Lilacs 152 0 152 

Scielo 97 30 67 

Capes - multidisciplinares 64 13 51 

Capes – Ciências Sociais e Humanas 30 13 17 

ULAPsi: 96 0 96 

Index Psi Revistas Técnico-Científicas 2 0 2 

Index Psi Divulgação Científica 1 0 1 

PePSIC 10 0 10 

SciELO  78 0 78 

Portal Revistas USP  2 0 2 

Biblioteca Virtual da FAPESP  2 0 2 

Sites em Saúde (LIS Regional)  1 0 1 

Total de Registros   529 

Foi feito cotejamento com todos os resultados encontrados. Em relação ao Lilacs, 

dos 152 registros, 144 estavam presentes também no BVS e 8 eram inéditos à lista de 146 

do BVS. Dos 67 registros encontrados no site do Scielo, 54 estavam presentes na lista do 

BVS e Lilacs, e 12 novos foram acrescentados. Verificando os 51 registros dos periódicos 

da Capes, multidisciplinares como assunto, com BVS, Lilacs e Scielo, identificou-se 7 

itens diferentes. A lista de registros do BVS, Lilacs, Scielo e Capes multidisciplinares 

cotejada com a pesquisa nos Periódicos Capes, tendo como assunto Ciências Sociais e 

Humanas, havia 1 registro diverso dos demais. Em relação ao cotejamento com os 

resultados do site Ulapsi, ocorreu 1 registro novo pelo índex Psi, assim como no Índex Psi 
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de divulgação científica. O site Pepsic acrescentou mais 5 registros inéditos. E o site 

Scielo, com entrada pelo Ulapsi somou mais 1 registro novo. Por fim, a Biblioteca Virtual 

da Fapesp acrescentou 2 novos itens. Após comparação e contagem de todos os registros 

encontrados, o total de títulos encontrados foi de 184.  

O resumo dessa trajetória de cotejamento e contagem pode ser visualizado nesta 

segunda tabela: 

Tabela 2. Cotejamento dos registros entre os sites 

Sites Registros 

BVS 146 

Lilacs 8 

Scielo 12 

Capes multidisciplinares 7 

Capes Ciências Sociais e Humanas 1 

Ulapsi – Índex Psi Revista Técnico-científica 1 

Ulapsi – Índex Psi Divulgação Científica 1 

Pepsic 5 

Scielo – com entrada pelo Ulapsi 1 

Biblioteca Virtual da Fapesp 2 

Total 184 

Como os registros tratavam dos mais variados assuntos, a terceira etapa da análise 

foi seu agrupamento em temas amplos e exclusão dos registros cujos temas eram díspares 

ao objetivo proposto desse estudo. Tal organização foi feita baseando-se no título das 

produções, nas palavras-chaves e no resumo. Para a escolha dos nomes de cada tema 

consideraram-se os termos utilizados nos títulos, as palavras-chaves e resumos dos 

registros, modificando ou acrescentando-se pouco ou quase nada à fonte de pesquisa. 

Foram excluídos os registros dos agrupamentos que versavam sobre a Medicalização da 

beleza, Cirurgias Estética e Bariátrica e sua Medicalização, Medicalização do Parto, 

Reprodução Assistida, Temas relacionados à Enfermagem e à Medicina e Temas 

relacionados à Psicologia, mas divergentes do objetivo da dissertação (envelhecimento, 

tuberculose e impacto social, orientação sexual em escolas).  

Os temas afins à medicalização psiquiátrica do sofrimento humano e o número de 

registros que versam sobre eles encontram-se na Tabela 3. 
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Tabela 3. Quantidade de registros por temas 

Temas Registros 

Biopoder 17 

Ciência e Mercantilismo 17 

Consumo de Medicamentos Psiquiátricos 5 

Medicalização, Justiça e Ensino 11 

Medicação Psiquiátrica dos Indivíduos 16 

Medicalização Social 12 

Saúde Pública e Serviços de Saúde Mental 22 

Total 100 

Nesse agrupamento por tema, identificaram-se os registros cujos autores tivessem 

graduação ou pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) em Psicologia, tendo por base o 

objetivo dessa dissertação, que é analisar as produções científicas da Psicologia 

relacionadas à medicalização psiquiátrica do sofrimento humano. No caso de registros com 

mais de um autor, o critério foi de que pelo menos um deles tivesse formação em 

Psicologia. A busca pela formação acadêmica dos autores foi feita na Plataforma Lattes ou 

em suas próprias publicações. 

Após essa pesquisa, o número de registros da Ciência Psicológica pode ser visto 

resumidamente na quarta tabela: 

Tabela 4. Registros dos autores com formação em Psicologia 

Temas Registros 

Biopoder 11 

Ciência e mercantilismo 9 

Consumo de medicamentos psiquiátricos 2 

Medicalização, justiça e ensino 5 

Medicação psiquiátrica dos indivíduos 8 

Medicalização social 3 

Saúde pública e serviços de saúde mental 11 

Total 49 

A última etapa de seleção teve como critérios de exclusão os registros em formato 

de áudio ou como “recursos educacionais abertos”, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, sendo selecionados apenas os artigos científicos. Excluiu-se também, com base 

na leitura completa dos artigos, os que não tratavam da medicalização psiquiátrica, seja do 

indivíduo, seja da sociedade. As publicações excluídas tratavam de medicalização de 

portadores de hiv/aids, intoxicação por agrotóxicos, a relação entre masculinidades e saúde 

pública, concepção de saúde e de cura na prática médica atual, conceito de psicopatia, 

patologização da queixa escolar, diversidade sexual humana e sua medicalização, noção de 
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biopoder e biopolítica em Michel Foucault, qualidade de vida da população rural, avaliação 

do processo da reforma psiquiátrica brasileira, descrição do adoecimento psíquico, controle 

da natalidade, tratamento de usuários de drogas, representação social do Sistema Único de 

Saúde, alocação de recursos do SUS aos Centros de Atenção Psicossocial e compreensão 

existencial e fenomenológica do adoecimento humano.  

Alguns artigos apresentavam em seu título e em suas palavras-chave o termo 

medicalização psiquiátrica, entretanto esse assunto não foi discutido, comentado ou 

abordado indiretamente – versavam sobre o sofrimento advindo do trabalho em empresas e 

o diagnóstico das dificuldades escolares.  

Essa última seleção resultou na tabela que se segue: 

Tabela 5. Artigos que tratam da medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Temas Registros 

Biopoder 4 

Ciência e mercantilismo 5 

Consumo de medicamentos psiquiátricos 1 

Medicalização, justiça e ensino 1 

Medicação psiquiátrica dos indivíduos 5 

Medicalização social  2 

Saúde pública e serviços de saúde mental 1 

Total 19 

Esses 19 artigos foram analisados de acordo com os objetivos dessa investigação e 

segundo categorias elaboradas com base no referencial teórico dessa dissertação. Serão 

expostos alguns dos trechos dos artigos a fim de explicitar a forma como os autores psi 

compreendem o indivíduo e seu sofrimento e como concebem os tratamentos possíveis à 

sociedade e ao indivíduo. 

 

3.2. PERFIL DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

Antes de iniciar a análise do conteúdo dos artigos, será apresentado um perfil dos 

mesmos. Os itens eleitos para elaborar esse perfil são: os periódicos em que os artigos 

foram publicados; instituições a que os autores pertencem; anos das publicações; formação 

acadêmica dos autores; tipos de pesquisas realizadas; principais referenciais teóricos. 

Os periódicos que mais têm contribuído para analisar e difundir as pesquisas com o 

tema da medicalização psiquiátrica são Psicologia & Sociedade e Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, com 3 e 2 artigos respectivamente. Nota-se que as Revistas da área da 

Psicologia são a maioria: Arquivos Brasileiros de Psicologia, Estudos de Psicologia, 
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Fractal, Paideia, Psicologia em Estudo, Psicologia & Sociedade, e Psicologia Revista – 

perfazendo um total de 7 dos 16 periódicos citados (44%) e 10 dos 19 artigos (53%). Os 

periódicos que têm como tema central a Psicanálise – Estudos de Psicanálise, Pulsional, 

Revista Mal-estar e Sujetividade – perfazem um total de 3 revistas em 16 (19%) e 3 artigos 

em 19 (16%). Correlato à Psicanálise estão as revistas que abordam a saúde como Ciência 

e Saúde Coletiva, Boletim da Saúde, História, Ciência e Saúde.  Educação e Pesquisa e 

Educação em Revista contribuem com 2 artigos (11%).  

A Tabela 6 mostra esses resultados. 

Tabela 6. Periódicos em que os artigos foram publicados 

Periódicos Número de artigos 

Psicologia & Sociedade 3 

Arquivos Brasileiros de Psicologia 2 

Ciência e Saúde Coletiva 1 

Boletim da Saúde 1 

Educação e Pesquisa 1 

Educação em Revista 1 

Estudos de Psicanálise 1 

Estudos de Psicologia 1 

Fractal: Revista de Psicologia 1 

História, Ciência, Saúde 1 

Paideia 1 

Psicologia em Estudo 1 

Psicologia Revista 1 

Pulsional: Revista de Psicanálise 1 

Revista Mal-Estar e Subjetividade 1 

Revista da Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de 

São Paulo (SPAGESP) 
1 

Total de Periódicos: 16 Total de artigos: 19 

Optou-se por colocar as instituições a que todos os autores pertenciam, mesmo que 

de origens distintas em um mesmo artigo. Por isso, algumas instituições aparecem em 

conjunto com outras, como é o caso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em que 

dois de seus três artigos foram elaborados em parceria com duas outras universidades, 

ambas públicas e do mesmo estado. Assemelha-se com esse perfil a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um de seus dois 

artigos em parceria com outra universidade. 

Computando os artigos dessa maneira, considerando as parcerias com outras 

universidades, as instituições que mais pesquisam sobre o assunto medicalização 
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psiquiátrica, no recorte proposto por esta pesquisa e até o momento, são a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro com 3 da 

amostra de 19 artigos (16% cada uma). Com 2 artigos publicados estão a Universidade 

Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Universidade de São Paulo, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada uma 

contribuindo com 11% do total.  

A visualização dessa descrição pode ser observada na Tabela 7. 

Tabela 7. Instituições a que os autores pertencem 

Instituição 
Número de 

artigos 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  3 

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho  2 

Universidade de São Paulo  2 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 1 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Estadual de 

Maringá  
1 

Escola Lacaniana de Psicanálise – Brasília, Rio de Janeiro e Vitória 1 

Escola Nacional de Saúde Pública  1 

Universidade Estácio de Sá e Círculo Brasileiro de Psicanálise (Seção Rio de 

Janeiro) 
1 

Universidade Estadual de Campinas 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 

Universidade Federal de Santa Catarina 1 

Universidade Federal de São João Del-Rei e Universidade Estadual de Londrina 1 

Total de instituições: 16 19 

O período em que mais se publicou sobre o tema foi em 2009 (5 artigos), 2008 (4 

artigos) e 2007 (3 artigos). Esses resultados coincidem com a oferta de cursos de mestrados 

oferecidos por algumas universidades públicas. Atribui-se a inexistência de publicações no 

período anterior ao ano de 2003 não ao desinteresse sobre o tema medicalização, mas aos 

raros cursos de pós-graduação no Brasil nas décadas de 80 e 90 e a consequente falta de 

pesquisa e difusão sobre a ciência psicológica e seus assuntos afins.  

A Tabela 8 mostra tais informações: 
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Tabela 8. Anos em que os artigos foram publicados 

Ano de publicação dos artigos Número de artigos 

2003 1 

2004 2 

2005 2 

2006 0 

2007 3 

2008 4 

2009 5 

2010 2 

Em relação à formação acadêmica dos autores, o critério de seleção, como já foi 

explicitado, era que pelo menos um dos autores tivesse graduação ou pós-graduação (lato 

sensu e stricto sensu) em Psicologia. Para a confecção da Tabela 9, que versa sobre as 

titulações dos autores dos artigos, foram eleitos alguns critérios de inclusão. No caso dos 

autores que tiveram dois artigos publicados, os mesmos foram computados somente uma 

vez, como é o caso de Renata Lauretti Guarido e Jurema Barros Dantas. Artigos resultados 

de dissertação de mestrado ou tese de doutorado se elegeu como autor o primeiro nome 

que aparece no artigo, excluindo-se a formação acadêmica dos orientadores. Autores com 

mais de uma pós-graduação tiveram computadas apenas pós-graduações relevantes para a 

Ciência Psicológica – pós-graduações em Filosofia e Psiquiatria não foram somadas. Os 

autores médicos psiquiatras e psicanalistas com mestrado e doutorado em filosofia ou 

saúde, incluiu-se apenas a especialização em psicanálise. Como alguns autores estavam 

cursando o mestrado ou o doutorado, para a composição dessa tabela a designação de 

titulação inclui pós-graduações concluídas ou em andamento. 

Em função dos critérios adotados, a maior parte dos autores possui graduação em 

Psicologia: 13 dos 17 autores (76%). A Psicologia é a maioria também quando se contam 

as pós-graduações (mestrado e doutorado): 11 dos 17 (65%). Em seguida, aparecem as 

especializações em Psicanálise: 3 dos 17 (18%); a especialização em Psicanálise aparece 

ainda mais um vez, concomitante ao Mestrado em Educação, correspondendo a 1 das 17 

entradas (5%). A Saúde, como área afim à Psicologia, aparece nos mestrados e doutorados 

e corresponde a 2 das 17 pós-graduações (12%). Tais dados refletem o critério de seleção 

adotado para a investigação e nesse recorte evidenciam que, quando se trata do neologismo 

medicalização (aqui referente aos medicamentos psiquiátricos), a Psicologia como área de 

graduação se mostra preponderante nas publicações sobre esse fenômeno.  

A tabela a seguir mostra esses resultados. 
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Tabela 9. Formação acadêmica dos autores 

Formação Acadêmica 
Número de 

artigos 

Graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia 6 

Graduação, Mestrado e Doutorado em Psicologia 3 

Graduação em Medicina (Psiquiatria) e Especialização em Psicanálise 3 

Graduação em Psicologia, Mestrado e Doutorado em Saúde 2 

Graduação em Psicologia, Especialização em Psicanálise e Mestrado em Educação 1 

Graduação em Psicologia e pós-graduação lato sensu em Psicologia 1 

Graduação em Medicina, Mestrado em Psicologia e Doutorado em Psicologia 1 

Total 17 

Quanto aos tipos de pesquisa empreendidas por esses autores, há a prevalência 

entre a empírica (9 dos 19 artigos, 47%) e a investigação teórica (8 dos 19 artigos, 42%). 

Os casos clínicos são a minoria (2 dos 19 artigos, 11%), relatados mais para exemplificar 

os conceitos psicanalíticos e a interferência da medicalização psiquiátrica na vida do 

paciente. Os referenciais teóricos e as pesquisas empíricas estão relacionados abaixo. 

Tabela 10. Tipos de pesquisa 

Tipos de 

Pesquisa 

Número de 

artigos 
Conteúdo 

Pesquisa 

Empírica 
9 

Entrevistas com 50 usuários de Serviços de Psicologia Aplicada de 

universidades públicas e particulares;  
Entrevistas com 400 usuários de um serviço público de saúde;  

Entrevistas com 17 usuárias de ansiolíticos e de um serviço público 

de saúde;  

 Entrevistas com 42 pessoas entre trabalhadores, gestores, 

profissionais de saúde e familiares de funcionários de uma empresa 

pública do setor de serviços;  

Pesquisa-intervenção realizada em grupo de acolhimento de um 

serviço público de saúde mental;  

Análise de 345 prontuários do Pronto Atendimento de um 

Ambulatório de Saúde Mental; 

Análise da produção de um veículo da mídia destinada aos 

professores; 

Análise de propagandas de psicofármacos publicadas em periódico 

psiquiátrico;  
Pesquisa em Archivos Brasileiros de Hygiene Mental e em Anais dos 

Congressos Brasileiros de Hygiene o tema higienismo e eugenia. 

Pesquisa 

Teórica 

 

8 

Os autores buscaram, em referências bibliográficas diversas 

elementos para defenderem seus argumentos e entenderem a 

medicalização da existência. Os referenciais teóricos majoritários 

foram as obras de Freud, Lacan e Foucault. 

Relato de 

casos 

clínicos 

2 
Um artigo relatou um caso clínico e outro 2 casos, ambos com 

fundamentação teórica psicanalítica 
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As referências bibliográficas finalizam o perfil da amostra dos artigos que tratam da 

medicalização psiquiátrica. Na última tabela pode ser visto os principais referenciais 

teóricos empregados pelos autores dos artigos. Vale ressaltar que quando os artigos se 

referenciam a mais de uma obra de um autor, este foi contado apenas uma vez. A 

perspectiva teórica dos autores direciona a forma como analisam o tema desse estudo, bem 

como a problemática levantada e as pesquisas empíricas realizadas. O principal referencial 

teórico é Michel Foucault (11 dos 19, 58%). Em seguida, Adriano Amaral de Aguiar, autor 

de A psiquiatria no divã: entre as ciências da vida e a medicalização da existência livro 

citado em 7 dos 19 artigos (37%). Na mesma proporção de Aguiar estão Joel Birman e 

Elisabeth Roudinesco. A obra de Sigmund Freud é o referencial teórico de 6 artigos (31%). 

Gilles Deleuze e Jacques Lacan são analisados em 5 artigos (26%). 

Muitos dos autores que aparecem na tabela abaixo, como outros não mencionados 

aqui por terem sido citados apenas uma vez, são estudiosos e comentadores de Michel 

Foucault e da psicanálise (freudiana e lacaniana).  

O referencial teórico dos artigos versam sobre medicalização (da existência, vida, 

social e do indivíduo); psiquiatria; psicodiagnóstico; prescrição, consumo e propaganda de 

psicofármacos; indústria farmacêutica; reforma psiquiátrica e saúde mental; serviços 

públicos de saúde e de saúde mental; formação de psicólogos; Psicologia; análise 

institucional; ciência e tecnologia; educação; infância e família.  

A última tabela contém algumas dessas informações. 

Tabela 11. Principais referenciais teóricos dos artigos 

Referências Bibliográficas Nº de artigos que o citam 

M. Foucault 11 

Aguiar, A. A. 7 

Birman, J. 7 

Roudinesco, E. 7 

Freud, S. 6 

Deleuze, G. 5 

Lacan, J. 5 

Canguilhem, G. 4 

Associação Americana de Psiquiatria 3 

Barros, R. D. B. 3 

Bauman, Z. 3 

Ehrenberg, A. 3 

Kehl, M. R. 3 

Lefevre, F. 3 
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Minayo, M. C. S. 3 

Souza, H. O. 3 

Patto, M. H. S. 3 

Amarante, P. 2 

Baremblit, G. F. 2 

Barros, J. A. C. 2 

Costa, J. F. 2 

Dreyfus, H. & Rabinow, P. 2 

Henning, M. 2 

Illich, I. 2 

Kupfer, M. C. M. 2 

Lebrun, J-P 2 

Mannoni, M. 2 

Merhy, E. E. 2 

Milner, J-C. 2 

Moisés, M. A. A. 2 

Nardi, H. C. 2 

Organização Mundial da Saúde 2 

Rodrigues, J. T. 2 

Rorty, R. 2 

 

3.3. ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA PSICOLOGIA 

SOBRE A MEDICALIZAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO 

SOFRIMENTO HUMANO 

Antes de iniciar o relato das análises dos 19 artigos salienta-se que, embora se 

tentou respeitá-los no sentido de apreender a ideia central do texto bem como as teses 

defendidas, o que os autores propõem é maior que os excertos citados. Alerta-se, portanto, 

para não tomar a parte, recorte produzido nessa investigação, como a totalidade pretendida 

pelos autores das publicações analisadas. As citações literais têm o objetivo de colocar em 

relevo temas e conceitos relevantes à problematização proposta nessa dissertação. Pode-se 

afirmar que, de uma maneira geral, tais citações mostram elementos que fortalecem uma 

racionalidade dominadora da natureza humana e, contraditoriamente, apresentam críticas 

frente aos pensamentos hegemônicos presentes na contemporaneidade. 

Como os artigos analisados foram publicados até o ano de 2010, é importante 

considerar que os autores possam ter modificado suas ideias e hipóteses, pois toda 

produção teórico-científica está implicada com um determinado contexto histórico, não se 

podendo hipostasiar o que é contingencial. 
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Mantiveram-se as tríades eleitas para as análises dos artigos, mesmo que essa 

divisão não se realize na tessitura do texto. As noções apresentadas com base nos autores 

da Teoria Crítica da Sociedade sobre o indivíduo, sofrimento e tratamento, bem como 

sobre renúncia, astúcia e procura pela felicidade, estão presentes na análise e discussão dos 

temas que mais persistiram nos artigos, tais como: as definições do termo medicalização; 

cientificismo e tecnicismo; reificação e assujeitamento do indivíduo; indústria 

farmacêutica, mídia e consumo; anestesiamento, evitação e silenciamento do sofrimento; 

heteronomia, indivíduo e psicanálise; possíveis resistências e Psicologia. 

 

3.3.1. MEDICALIZAÇÃO – O ESCLARECIMENTO SEMPRE 

SIMPATIZOU COM A COERÇÃO SOCIAL
32 

A fim de empreender a análise dos artigos, considera-se pertinente partir do termo 

eleito para selecioná-los: medicalização. Os autores que a definem são aqui contemplados. 

Foi visto na Tabela 11 que a maioria dos pesquisadores tem Michel Foucault como 

referencial teórico (11 dos 19 artigos), portanto, faz-se necessário percorrer alguns 

conceitos desse filósofo para a definição de medicalização dos autores dos artigos que o 

citaram. Horkheimer e Adorno (1947/2006a) afirmam que o esclarecimento e os produtos 

advindos do mesmo possuem em sua origem o intuito coercitivo, seja do mundo externo, 

seja do mundo interno, como aponta a citação presente no título desse tópico. Foucault 

especifica uma forma de coerção: as práticas da medicina. O filósofo entende a 

medicalização como uma forma de controle social e dos corpos cujo objetivo seria o de 

normalizar condutas, sendo ambos expressões do biopoder e da biopolítica; os autores que 

se reportam a ele indicam o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM) como uma forma de subjetivação contemporânea. 

Guarido (2007, p. 159) se reporta à História da Sexualidade de Foucault para 

mostrar que dois movimentos, um no século XVII (disciplinas do corpo) e outro no século 

XVIII (regulações da população), articulados no século seguinte no sentido de regular a 

vida, configurarão uma nova forma de poder definida por ele como biopoder. Regulação 

da vida e práticas disciplinares são temas apresentados pela mesma autora com Voltolini 

(2009) para contextualizarem a medicalização psiquiátrica no âmbito escolar. Birman 

(2007, p. 533) também explicita essa questão: 

Acerca da “modernidade”, é preciso compreender que as sociedades ocidentais 

passaram a ser permeadas pelos discursos médicos, os quais passaram a regular 

                                                 

32
 Horkheimer e Adorno (1947/2006a, p. 24) – formulação citada e discutida no Capítulo 1. 
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desde então todas as práticas e laços sociais. Assim, a modernidade ocidental 

implicou uma “medicalização” do campo social como um todo. (...). Se a 

promoção da saúde passou a ocupar essa posição axial, isso no entanto foi o 

correlato de uma nova configuração do campo social, no qual o biopoder se 

constituiu pelo estabelecimento do campo da biopolítica. 

Para Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 72) a biopolítica concede à ciência a 

função de normalizadora da sociedade, criando assim anormalidades a serem tratadas e 

reformadas em prol do desenvolvimento econômico, servindo-se, para tanto, do discurso 

técnico de especialistas. Guarido (2007, p. 158) salienta a biologização do comportamento 

humano nesse discurso médico: os elementos mínimos do orgânico – os 

neurotransmissores e as funções da bioquímica cerebral – são os objetos a partir dos 

quais a medicina estabelece seu saber e seu poder sobre os sujeitos na 

contemporaneidade. A autora reitera essa ideia em 2009 com Voltolini. Acerca dessa 

questão, Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 71) a pensam numa perspectiva biopolítica, em 

que a medicina é a estratégia principal para controle dos corpos. A gestão do corpo não é 

somente uma prática da medicina, mas uma ação do Estado para Ignácio e Nardi (2007). 

Tavares e Hashimoto (2008, p. 7) refletem sobre o conceito de alienação mental 

desenvolvido por Michel Foucault e mostram que as formas de tratamento existentes eram 

subsidiadas por um discurso completamente moral e civilizador, que visava o 

adestramento de subjetividades e modos de ser e estar no mundo. 

Compartilham dessas teses ao definirem medicalização Ferrazza, Luzio, Rocha e 

Sanches (2010). Trazem, para o entendimento do processo de medicalização psiquiátrica 

do social, que medicalizar, diferente de medicar, é um neologismo que representa o 

crescente processo de prescrição de psicofármacos tornando o sujeito objeto de tutela do 

saber médico. Evidenciam que esse saber não pode ser compreendido distante da estrutura 

social que o produz e nem de suas propostas de intervenção na sociedade. Mostram que a 

medicalização tem proposições políticas implícitas: o controle social. 

Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 72) afirmam que medicalização designa a 

expansão da jurisdição da profissão médica para novos domínios, (...) assumindo 

progressivamente a função de regulação social antes exercida pela Igreja e pela lei. 

Ignácio e Nardi (2007, p. 88) a concebem como uma tecnologia que incide sobre os corpos 

por estar acoplada aos modos de subjetivação contemporâneos que é também um 

operador do poder, uma estratégia e uma forma de assujeitamento. Martins (2008, p. 334) 

acrescenta à definição de medicalização outro objetivo além da normalização, o de 

melhoria da vida humana: por intervenções que buscam não mais ajustar ou normalizar o 
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que existe, mas transformar a própria vida como também reduz os problemas sociais às 

suas dimensões biológicas. Birman (2007) também é adepto dessa definição. Para esses 

autores citados, o termo medicalização da existência é amplo e concerne à vida humana 

(medicalização do corpo, da mulher, do homem, da criança, da sexualidade, etc), sendo a 

medicalização psiquiátrica parte daquela. 

Com outros referenciais teóricos que não o foucaultiano, Rodrigues (2003) e 

Calazans e Lustosa (2008, p. 126) afirmam que os princípios que a norteiam são o 

pragmatismo e o cientificismo, e a medicalização designa um esforço para conceber a 

patologia mental tomando como modelo a patologia orgânica. Carvalho e Dimenstein 

(2004, p. 122) indicam que a medicalização foi reforçada pelo raciocínio mecanicista e 

pela lógica capitalista de mercado. 

Boarini e Yamamoto (2004, p. 61) identificam, pelo menos no nosso país, o 

contexto em que a medicalização se originou; afirmam que a mesma é uma forma de 

atribuir ao indivíduo problemas que são de ordem institucional e social e que essa salvo 

erro de generalização, é o cerne do pensamento higienista presente no Brasil no final do 

século XIX e início do século XX. Os autores mostram que é nos limites tênues entre 

Educação/Psicologia/Saúde que as idéias higienista e eugenista encontram seu elixir da 

juventude. 

Contrapondo a noção de medicalização como atualização do biopoder e de reduzir 

problemáticas sociais no nível individual, Guarido e Voltolini (2009, p. 242) apresentam 

outra forma de entender a questão, acrescida de outros elementos que colocam a definição 

de medicalização da existência num contexto mais amplo, que não diz respeito a uma 

hegemonia da prática médica: 

Gori e Del Volgo (2005), por exemplo, pensam a medicalização da existência 

como decorrendo não somente do estatuto do saber médico na modernidade, mas 

também como consequência das transformações próprias a esse contexto 

histórico, especialmente no que diz respeito ao lugar ocupado pela tecnologia 

científica no mundo moderno, bem como às mudanças ocorridas nos campos da 

ética e da política. Ou seja, os autores situam a medicalização como pertencente 

à condição humana na modernidade e (...) a compreendem como inserida no 

interior das práticas mercantilizadas de troca humana no mundo moderno. 

Como vem sendo exposto, o entendimento de medicalização do sofrimento humano 

da presente dissertação segue as pistas desses dois psicólogos e dos autores por eles 

citados. Gori e Del Vogo (citado por Guarido, 2008), embasados em Horkheimer e 

Adorno, denominam esse processo de medicalização da existência de indústria sanitária, 

que tem sua origem “colada” à formação do homem moderno e à forma como este lida 
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com seu corpo e com sua subjetividade. Para esses autores, a medicalização não se 

circunscreve a uma estratégia biopolítica da medicina e do poder conferido ao saber 

médico na modernidade, mas, sobretudo se origina das transformações históricas e 

políticas e da importância atribuída às tecnologias científicas na modernidade. O homem 

moderno tem uma percepção tecnificada de si, sendo essa compreensão determinada pelo 

contexto social e histórico, conforme já foi visto na Introdução e nos outros capítulos desse 

estudo. Não é somente Guarido e Voltolini que defendem esse argumento. Fundamentada 

em outro referencial teórico, relativo à Psicologia Social, Dantas (2009, p. 563) se afina 

com o explanado acima e reflete sobre a medicalização da sociedade e da existência como 

um discurso de “tecnificação da vida” que se apresenta quase como um discurso mítico, 

onde a apreensão da realidade se dá através de uma narrativa cuja eficácia é determinada 

pela potência misteriosa das substâncias. 

 

3.3.2. CIENTIFICISMO E TECNICISMO – O CANTO 

ENFEITIÇADOR DAS SEREIAS 

Foi explanado no Capítulo 2 sobre a fetichização da técnica e do desejo do homem 

de se igualar a Deus ao supor-se controlador do mundo a sua volta e criador de uma 

invencibilidade humana por meio das formas de se conhecer e, por conseguinte, da ciência. 

Tal processo, o da mitificação do desenvolvimento científico-tecnológico é visto nesse 

estudo como ingredientes que sedimentam o solo em que se assenta a medicalização da 

existência. O cientificismo e o tecnicismo, denominado assim por alguns autores da 

amostra de artigos é também o que impulsiona a medicalização psiquiátrica do sofrimento 

humano. 

No que diz respeito à mitificação da ciência, além de Calazans e Lustosa (2008), 

bem como Rodrigues (2003) que também abordam tal tema, as autoras Canabarro e Alves 

(2009, p. 856) afirmam que a ciência traz consigo a crença de que pode encontrar a causa 

e a razão de tudo. (...) o homem crê não haver nenhuma fronteira que se oponha ao seu 

conhecimento. Dantas (2009) entende o discurso técnico-científico como um mito. Noutro 

artigo, a autora, junto com outros estudiosos, afirmam que há um projeto histórico de 

controle absoluto da realidade (Dantas, J. B.; Sá, R. N.; Carreteiro, T. C. O. C., 2009, p. 

3). Com o cientificismo veio a ideia de um homem passível de ser “melhorado” em todas 

as suas instâncias. Dessa transformação da natureza humana e das condições materiais, 

com acento no desenvolvimento tecnológico, decorreria o progresso social por meio da 

normatização dos desviantes, como explanado por Birman (2007, p. 535): seria assim a 
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melhoria do gênero humano a certeza maior que perpassa a modernidade (...) tal melhoria 

e o progresso social correlato se fundariam na racionalidade científica. 

Guarido e Voltolini (2009, p. 248) seguem esse mesmo raciocínio, porém o 

especifica: para os autores a biologização do homem é a nova mitologia. A tese de ambos é 

assim defendida: não exageraríamos ao propor a biologização dos tempos atuais como 

nossa mitologia contemporânea. Afinal, ela nos trouxe a crença, suportada e mantida por 

seus exitosos milagres técnicos, na modificação da condição humana pela alteração 

genética, bioquímica, etc. 

A racionalidade científica funda, então, a possibilidade de controle e poder sobre o 

mundo, numa relação dialética: do saber origina-se o poder e vice-versa. Para Birman 

(2007, p. 536-537), essa relação dual lança as bases para o imbricamento de outro tipo de 

relação, da ciência com a técnica: se esses registros eram até então independentes e 

autônomos, eles passam agora a convergir e se articular intimamente, de maneira tal que 

os discursos das ciências passaram a ser progressivamente o fundamento das práticas 

técnicas. É Dantas (2009, p. 566; aspas no original) quem introduz o tema da mitificação 

que ocorre não só na ciência, mas com os produtos criados por ela: esse mundo 

desencantado, dominado pelo funcional e pelo império da razão calculadora (...) dá ao 

homem somente uma única saída: “a crença num pensamento mágico” oferecido pelos 

produtos tecnológicos, solução considerada a única e a mais elevada forma de pensar. 

Inserida na mesma lógica que mitifica as tecnologias por prometer soluções para 

todos os problemas humanos, vê-se a fetichização dos medicamentos psiquiátricos, o que é 

afirmado por Dantas (2009, p. 566): a sociedade tende aproximar o medicamento 

psiquiátrico a uma “condição de fetiche inanimado da atualidade”. Anteriormente já foi 

exposto que Adorno (1969/1995c) assinala a aliança entre o homem e a técnica, e também 

foi explanado sobre a dimensão patogênica de tal relação, o que gera pessoas tecnológicas.  

Martins (2008, p. 338) diz de uma ciborguização do indivíduo, que se apresenta 

onipresentemente: 

Tem a ver com a produção de nossos corpos artificialmente induzidos, nutridos 

pelos produtos das grandes indústrias de produção de alimentos, sentidos 

farmacologicamente excitados (percepção, imaginação, tesão), mantidos em 

forma sadia - ou doentia – pelas drogas farmacêuticas em interação com os 

procedimentos médicos. 

Para o mesmo autor, os medicamentos psiquiátricos funcionam como auxiliares 

técnicos da existência (p. 337). Com base no referencial teórico foucaultiano, são Ignácio e 

Nardi (2007, p. 94) que explicitam a relação tecnologia e sujeito e o conceito de 
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tecnologias de si, tema caro ao filósofo francês: são o conjunto de tecnologias e 

experiências que participam do processo de (auto)constituição e transformação do sujeito 

(...) e que são sugeridos, propostos ou impostos pela sociedade ou grupo social. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006a, p. 44), não se afastando da perspectiva 

dialética em suas investigações, afirmam que todo progresso da civilização tem renovado, 

ao mesmo tempo, a dominação e a perspectiva de seu abrandamento. É inegável que o 

progresso tecnológico permitiu e ainda hoje concede uma vida confortável; não obstante, 

advindo de uma sociedade contraditória e que tem fortalecido cada vez mais a injustiça, 

corrobora simultaneamente com a paralisia e com a infelicidade, retirando do indivíduo sua 

possibilidade de emancipação das condições anacrônicas e opressivas que ainda rebaixam 

seus esforços à mera necessidade de se autoconservar. 

Essa dissertação entende que os medicamentos psiquiátricos, mais que uma 

tecnologia auxiliar como apontou Martins (2008), coadunam-se com a existência humana, 

tornando-se para muitos indispensáveis e sem os quais a vida seria deficiente e incompleta. 

E assim, o progresso se afirma como também avanço da dominação humana tornando 

inevitável o regresso. Daí que, mais que se ocupar da criação de novos bens, serviços e 

riqueza material, a ideia de evolução deveria se voltar ao progresso da consciência que 

perceba a dominação, onde quer que essa se apresente (Crochík, 2003, p. 17), 

potencializando, desse modo, o estabelecimento de condições objetivas sem opressão que 

de fato tenham como finalidade a realização da diferenciação – a individuação. 

 

3.3.3. O DSM – EU ME CHAMO NINGUÉM
33 

Os procedimentos psicodiagnósticos descritivos, encontrados no Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) são mais um exemplo do 

avanço do cientificismo e das nefastas interferências da tecnologia na vida humana. Apesar 

de se referir à psiquiatria americana, o DSM é utilizado internacionalmente e tem sido o 

fundamento dos diagnósticos e, por vezes, substituído o Código Internacional de Doenças 

(CID) que está em sua décima versão, de 1993. A primazia do tecnicismo gera a 

diminuição da dimensão humana nos procedimentos científicos, como foi explicitado no 

Capítulo 2 dessa dissertação. 

A fim de explicitar como essas práticas estão em conformidade com o totalitarismo 

científico, segue um breve histórico do DSM. Os protocolos de psicodiagnósticos tiveram 

                                                 

33
 Homero (VIII a.C./1954, pp. 128-129). 
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influência das elaborações sucessivas do DSM, sobretudo a partir da terceira versão, em 

1980 e da quarta, em 1994. Regido pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), esse 

manual pretende, como afirmam Rodrigues (2003), Guarido (2007), Calazans e Lustosa 

(2008), Martins (2008), Lopes (2009) e Baroni, Vargas e Caponi (2010), tornar objetivo os 

sinais diagnósticos dos transtornos mentais e se afastar da multiplicidade de concepções 

diagnósticas existentes até então. A terceira edição do DSM se caracteriza por anular as 

causas dos sintomas apresentados pelos pacientes. 

Infere-se, fundamentado nos teóricos críticos, que o totalitarismo científico que 

caminha próximo da reificação humana aqui se concretiza: retiram-se as experiências 

humanas, a história do indivíduo e as causas sociais do sofrimento para se ter somente as 

descrições objetivas, mas que de fato perdem a objetividade social e histórica da natureza 

humana. A objetividade nos moldes da racionalidade tecnocientífica se faz possível à custa 

da subjetividade como mediação social e da insubstitubilidade humana – nos termos de 

Horkheimer (1947/2007a), sobreposição da razão subjetiva à razão objetiva. Essa vertente 

se fortalece ainda mais com a aprovação em dezembro de 2012 da mais nova edição do 

Manual, o DSM V34, que tem sua previsão de publicação para maio de 2013. 

O avanço das pesquisas neurocientíficas anseia encontrar causalidade orgânica a 

todos os comportamentos e se contrapõem às investigações sociais, culturais e históricas. 

Esses estudos possuem uma aliança com a indústria farmacêutica, pois essa investe em 

pesquisas biológicas que, por sua vez, beneficiam quem as promoveu. A parceria se torna 

cada vez mais inquebrantável, pois há vantagens recíprocas. A difusão ampla das 

categorias psicodiagnósticas nos meios de comunicação equivale à ascensão e 

institucionalização da psiquiatria biológica, ou seja, do entendimento do homem em bases 

orgânicas, que assim se torna o pensamento hegemônico. Subsidiada por essas práticas 

psicodiagnósticas há sempre a presença de uma lista de sintomas em revisas, jornais e sites 

de assuntos diversos a fim de facilitar o autodiagnóstico de depressão, ansiedade, TDAH, 

cristalizando essa forma de entendimento do homem como a única legítima. 

Além dos avanços das neurociências, dos meios de comunicação de massa e da 

indústria farmacêutica35, que contribuem enormemente para que esse pensamento 

biologicista prepondere, essa dissertação credita à função reificadora dessa tendência 

hegemônica, como expressão e mantenedora do sistema social a qual pertence, o fator 

                                                 

34
 Recuperado em 17 de janeiro de 2013 de http: www.dsm5.org/Pages/Default.aspx. 

35
 Esses três assuntos terão maior relevo nos tópicos posteriores a esse. 

http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
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causal de maior relevância. Igualar os homens a coisas e a sistemas a serem retificados se 

afina muito mais com o cientificismo do que com qualquer outra proposta do pensamento: 

basta seguir as pegadas deixadas pelo caminho do esclarecimento. 

As classificações internacionais se relacionam com a medicalização porque são 

facilitadoras do uso excessivo de medicamentos psiquiátricos, como observam a maioria 

dos autores dos artigos. Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 75) sintetizam o que outros 

autores afirmaram: na mesma velocidade em que se criam novos sintomas, criam-se novos 

medicamentos e, para esses, novos consumidores. 

Entende-se que a codificação do sofrimento fomentado e expresso no DSM é uma 

forma que a reificação da vida humana e que anulação do sujeito encontram para se 

perpetuar, como afirmam os autores a seguir: diante disso, as dimensões conflitiva, 

imprevisível, irredutível e inapreensível da subjetividade vêm sendo negadas e tratadas 

como meras abstrações psicanalítico-filosóficas (Guarido, 2007, p. 159); a intervenção 

psiquiátrica ao ocupar-se da doença como um objeto natural, coisificou o sujeito (Baroni, 

Vargas & Caponi, 2010, p. 71); as classificações atuais tentaram justificar-se por um 

objetivismo absoluto, logicamente também necessitam de uma psicologia dessubjetivada 

(Lopes, 2009, p. 15). 

Adorno já evidenciava a questão da codificação de comportamentos e classificação 

dos indivíduos em sua época. Neste trecho o filósofo evidencia que o indivíduo ao se 

identificar com conceitos psicanalíticos divulgados pela mídia elimina o discernimento de 

seus sentimentos e do que o constitui:  

(...) o incomensurável torna-se, precisamente enquanto tal, comensurável, e o 

indivíduo quase não é mais capaz de ter um impulso que não possa designar 

como exemplo dessa ou daquela constelação publicamente reconhecida. Mas 

uma tal identificação recebida do exterior, e por assim dizer, processada fora da 

dinâmica própria ao indivíduo acaba por abolir a consciência genuína da 

emoção, o próprio impulso. (Adorno, 1951/1993, p. 56)
36

 

O indivíduo e suas possibilidades de realização não podem ser apreendidos por 

categorias contidas no DSM, quaisquer que sejam elas. Essas categorias expressam 

exatamente o contrário: as sedimentações, as marcas de mutilação ocasionadas por aquilo 

mesmo que poderia realizar a diferenciação: o fracasso da cultura e da formação cultural. 

Portanto, esse anulamento do sujeito como algo decorrente das classificações 

psicopatológicas, como apontado pelos autores dos artigos analisados, é falso. Entretanto, 

esse mesmo procedimento é extremamente verdadeiro porque registra a realidade e sua 

                                                 

36
 Aforismo 40, Falar disso sempre, pensar nisso nunca. 
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tendência reificadora (Horkheimer e Adorno (1956/1973e). O que subjaz ao DSM é, 

portanto, um epifenômeno da realidade, vem depois do existente e o solidifica ao 

apresentar-se como absoluto. Diante desse fato (que não produz desencanto em alguns 

profissionais que utilizam o DSM como literalmente uma arma), melhor seria negar esse 

homem e as condições sociais que o mutilam, melhor seria refletir sobre os limites das 

condições objetivas e subjetivas atuais e agir para o estabelecimento de outras que possam 

concretizar o projeto de emancipação que ainda está suspenso – ações que fariam mais 

justiça à humanidade que ainda exista. 

 

3.3.4. COMPREENSÃO BIOLOGICISTA DO SER HUMANO – O MITO 

IDENTIFICA O INANIMADO AO ANIMADO
37 

Duas tendências do pensamento cientificista, partes integrantes das classificações 

internacionais e condição sine qua non para que as mesmas se firmassem, são a 

compreensão biologicista do comportamento humano e a patologização dos 

comportamentos cotidianos – itens que serão tratados a seguir. Entende-se que essas duas 

tendências são ao mesmo tempo resultado e causa da desconsideração de questões globais 

– como as sociais, históricas e culturais – como também incitam o entendimento do 

indivíduo como culpado e responsável por seu sofrimento – seja por alguma deficiência ou 

disfunção orgânica ou por ter, em sua história de vida, provocado seu transtorno. 

Identificar o que é desconhecido e causa temor, assim como retirar o mana dos 

viventes para poder dominá-los constituem a origem do progresso do esclarecimento bem 

como o de sua mitificação. O avanço das neurociências traz novidades à medicina no 

sentido de suplantar doenças como também propõe um tratamento direcionado ao homem 

objeto inanimado, reduzido às sinapses neuroquímicas. 

Os autores dos artigos que identificam o processo de biologização dos 

comportamentos e sentimentos humanos estão na mesma proporção dos que identificam as 

práticas psicodiagnósticas como facultadoras da medicalização. Desse modo, Martins 

(2008, p. 336) identifica o desenvolvimento das neurociências como uma progressiva 

colonização do corpo humano. Nesse contexto, a expressão do sofrimento equivale a um 

“bloqueio químico” das emoções (Ignácio & Nardi, 2007, p. 89; aspas no original) ou um 

distúrbio genético e/ou fisiológico (Canabarro & Alves, 2009, p. 847). No âmbito da 

biologização do humano, para tornar o psíquico objetivável, é necessário identificar 
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 Horkheimer e Adorno (1947/2006a, p. 26). 
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problemas mentais a problemas cerebrais, tratando o sintoma como se fosse uma entidade 

localizável no espaço e no tempo (Calazans & Lustosa, 2008, p. 126). Defendem também 

essa ideia Martins (2008), Dantas (2009), Dantas, Sá e Carreteiro (2009), Baroni, Vargas e 

Caponi (2010) e Ferrazza, Luzio, Rocha e Sanches (2010). 

Guarido (2007, p. 154) mostra que a psiquiatria contemporânea promove uma 

naturalização do fenômeno humano e uma subordinação do sujeito à bioquímica cerebral, 

somente regulável pelo uso dos remédios. Posteriormente, Guarido e Voltolini (2009, p. 

240) acrescentam um entendimento dialético à biologização do sofrimento humano. A 

causa de um comportamento inadequado não seria alguma disfunção orgânica, mas o não 

uso de medicamento psiquiátrico, sobretudo nos casos das crianças que “não aprendem”: a 

variação no uso do remédio é responsável pela variação dos comportamentos e estados 

psíquicos das crianças. 

A naturalização do que é histórico e contingente já foi indicada por Adorno 

(1932/1991). O homem como natureza, estudado separadamente da história conduz a um 

hipostasiamento falso. Além do mais, o entendimento do corpo separado de sua psique 

adere à ideia de um homem dividido, que passa a se ver como um estranho: seu corpo 

passa a ser objeto da medicina, não mais seu (Crochík, 2007). O homem máquina é 

passível de ser consertado e, tomado dessa forma, há que se inventarem tecnologias para 

tanto: para tudo há solução, quando se considera quer o indivíduo, quer a sociedade, 

como sistemas, cujas falhas podem ser resolvidas tecnicamente (Crochík, 2003, p. 19). 

 

3.3.5. PATOLOGIZAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS – A DOENÇA PRÓPRIA DE 

NOSSA ÉPOCA CONSISTE PRECISAMENTE NO QUE É NORMAL
38 

Concomitante à biologização humana, como afirmado anteriormente, está a 

patologização dos comportamentos que, antes tomados como rotineiros, agora alimentam a 

lógica do DSM como o justifica: a ampla gama de sintomas presentes nos manuais bem 

como a forma diagnóstica proposta por eles permitem que muitos acontecimentos 

cotidianos, sofrimentos passageiros ou outros comportamentos, possam ser registrados 

como sintomas próprios de transtornos mentais (Guarido, 2007, p. 158).  Dantas (2009, p. 

574) afirma que o DSM converte em problemas de saúde determinadas dificuldades 

relacionadas à vida dos indivíduos. A patologização dos comportamentos se estende 

também às crianças, especialmente no âmbito escolar, observa Guarido (2007). 

                                                 

38
 Adorno (1951/1993, p. 51) – Aforismo 36, Saúde para a morte. 
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Corroboram com essa hipótese Martins (2008), Dantas, Sá e Carreteiro (2009) e Brant e 

Gómez (2005). 

Como efeito da patologização ou da psicologização do discurso sobre o sofrimento 

humano, alguns autores trazem as contribuições de Roudinesco e de Ehrenberg para 

mostrar que se vive hoje na era da sociedade depressiva, do paradigma da depressão ou 

epidemia da depressão, como afirmam Guarido (2007), Canabarro e Alves (2009) e Lopes 

(2009). 

Birman (2007) e todos os outros autores que se fundamentam no legado 

foucaultiano questionam as categorias normal, patológico ou anormal. Afirmam que esses 

conceitos fundamentaram os discursos e as práticas normalizantes e se renovam no 

processo de medicalização psiquiátrica. É o que pensa também Nazar (2005, p. 80): é que 

não há uma fronteira clara e nítida entre o normal e o patológico, o louco e o não-louco. 

Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 73) recorrem à Canguilhem para discutir a 

questão entre o que é normal e o que é doente, já que o autor afirma que a saúde não pode 

ter como critério a norma, a frequência esperada: desigualdade e distância da média, e, 

portanto, da norma, não correspondem necessariamente à doença. Cumpre, assim, o 

exercício de separar a saúde da normalidade, dando à saúde um campo maior do que o 

prescrito pela frequência de valores. Ideia endossada no artigo elaborado por Calazans e 

Lustosa (2008). 

Para além do entendimento dualista de saúde e doença (saúde não como norma) e a 

apropriação do sofrimento humano pelo conhecimento científico, Adorno (1951/1993, p. 

51)39 mostra que o contrário da doença não é a saúde, mas a doença expressa de outra 

forma: o que é desolador é o pensamento de que o oposto da doença do normal não é 

simplesmente a saúde do doente, mas sim que esta na maior parte das vezes representa 

apenas de uma outra maneira o esquema da mesma desgraça. A autoconservação, que 

implica em se adaptar à sociedade injusta e impeditiva de sua autorrealização, mostra a 

veracidade da frase retirada do aforismo Saúde para a morte que acompanha título desse 

item: o patológico equivale ao normal. Quanto mais se empenha em estar adaptado e 

normatizado, mais doente se apresenta o indivíduo. 

Foucault defende que a psicopatologização é um modo de produção de 

subjetividade. Ideal compartilhado pelos autores que tem como referencial teórico sua 

filosofia e também por autores de referencial teórico diverso ao foucaultiano, como 

                                                 

39
 Aforismo 36, Saúde para a morte. 
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Tavares e Hashimoto (2008). Baroni, Vargas e Caponi (2010) sintetizam essa tese 

foucaultiana, com o título de seu artigo: diagnóstico como nome próprio. Martins (2008, p. 

333) também sublinha tal fato: um dos efeitos considerados como iatrogênicos, produzidos 

pelos avanços da psiquiatria, é a produção de uma nova subjetividade (...). O sintoma se 

solda à pessoa, e a doença toma o lugar de identidade do doente. Guarido (2007, p. 158) 

situa o tema à escola: não é incomum observar (…) que o nome do paciente ou do aluno 

seja substituído por sua classificação diagnóstica. Nazar (2005, p. 79) mostra seus efeitos: 

um paciente a trilhar o caminho de uma completa alienação para o resto da vida. 

Nesse processo de classificações de doenças e produções de subjetividades pode-se 

perceber um movimento dialético, mas regressivo, já que ao mesmo tempo em que esse 

processo contribui para anular e reificar o sujeito – por mascarar, solidificar e propagar os 

aspectos materiais que geram a reificação –, também oferece a possibilidade do mesmo sê-

lo, mas de modo deformado, como mostrado por Adorno (1959/1996). Foi dito no Capítulo 

1 dessa dissertação que a alienação é a forma dominante da consciência individual. O autor 

afirma que há um ganho em ser mais um exemplar da maioria, pois é uma forma de 

demonstrar seu pertencimento precisamente por meio daqueles defeitos e de transferir 

para si o poder e a grandeza do coletivo (Adorno, 1951/1993, p. 56)40. 

O discurso de patologização propiciado pelo DSM tem um forte aliado: os meios de 

comunicação de massa. Esses desempenham fundamental função como agente na 

produção de novos doentes, disseminando o conceito de doença e a consequente busca 

pelo tratamento, como afirmam Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 73). Desse modo, essa 

disseminação do discurso cientificista voltado à saúde para todos objetiva fazer com que 

cada pessoa possa se autodiagnosticar e por consequência sugerir o tratamento adequado 

para a sua doença. O DSM viabiliza e potencializa essa produção de novos doentes, posto 

que permite a identificação dos sintomas independente de qualquer outro exame; o DSM, 

para os autores, fundamentados em Aguiar, virtualiza o médico. Martins (2008, p. 337) 

identifica a mídia como produtora massificada de subjetividades, já que há sempre uma 

revista com receitas de felicidade, vida saudável e bom desempenho. Lopes (2009, p. 15) 

também alerta para o fato: 

(...) os diagnósticos e listas da DSM-IV e CID-10 serviram a uma difusão 

simplificada, mecanicista e nada terapêutica dos diagnósticos psiquiátricos (...). 

O reducionismo nosológico tornou a rotulação psiquiátrica acessível não apenas 

aos profissionais de outras áreas, mas ao público leigo em geral. Sem ter crítica 

                                                 

40
 Aforismo 40, Falar disso sempre, pensar nisso nunca. 
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da manipulação mercadológica, os diagnósticos são vendidos à população, seja 

em artigos de revistas e jornais ou pela televisão e pela internet. Sempre sob a 

capa de descobertas científicas novíssimas e revolucionárias, reduzindo uma 

doença ou traço de comportamento a uma explicação genética. 

O discurso médico atinge também a infância naturalizando o sofrimento da criança 

e seus “problemas de aprendizado” (Guarido, 2007, p. 157; aspas no original). 

A respeito do que a mídia incita, Adorno (1951/1993, p. 55)41 mostra que essa é 

uma maneira de privar as pessoas da possibilidade de uma experiência de si mesmas. O 

autor empreende uma discussão sobre a pulverização de conceitos psicanalíticos pela 

mídia, que passando ao largo de oferecer elementos para uma conscientização de si, 

fomentam uma classificação rasa de seus conflitos. Esse fenômeno, analisado à época por 

Adorno, pode ser visto no contexto atual, não se restringindo à psicanálise, mas se 

estendendo à produção em massa de psicodiagnósticos por meio de manuais simplistas 

com questionários baseados na lista de sintomas do DSM. Dessa forma, os conflitos 

perdem o aspecto ameaçador. Eles são aceitos, mas de forma alguma curados, e sim 

meramente encaixados na superfície da vida padronizada (p. 56). Para essa dissertação os 

conflitos não são curados, mas remediados. 

 

3.3.6. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, MÍDIA E CONSUMO:  NÃO SOMENTE COMO 

CULTO AOS FATOS, MAS TAMBÉM PELO CULTO ÀS MERCADORIAS, O 

ESCLARECIMENTO REGRIDE AO MITO
42 

Após a explanação sobre a ciência e seu estatuto de verdade e a valorização da 

técnica como condições para a hegemonia do discurso de biologização e patologização das 

dimensões humanas e que também apontam a medicação como única forma de tratamento 

ao sofrimento, faz-se necessário discorrer sobre outros fatores que são resultados do mítico 

desenvolvimento tecnocientífico e ao mesmo tempo os alimentam, quais sejam, a indústria 

farmacêutica, os meios de comunicação de massa e a esfera do consumo de uma sociedade 

de trocas mercantilizadas.  

São vários os autores que indicam a relação intrínseca entre o DSM, as 

neurociências e a indústria farmacêutica como contribuinte da medicalização da existência. 

Guarido e Voltolini (2009, p. 249) esclarecem tais entrelaçamentos. Para esses psicólogos, 

a redefinição de comportamentos cotidianos em transtorno deve ser situada em meio à 

interseção das novas produções científicas com os novos procedimentos diagnósticos, o 

                                                 

41
 Aforismo 40, Falar disso sempre, pensar nisso nunca. 

42
 Crochík, 2007, p. 175. 
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desenvolvimento e o ‘marketing’ da indústria farmacêutica e a difusão, no senso comum, 

dos fundamentos biológicos do que é próprio do humano. Ideia já defendida pela primeira 

autora em 2007. Para Dantas (2009, p. 573) a tríade indústria farmacêutica-publicidade-

médico parecem prescrever, em larga escala, condutas e receitas que devemos seguir a 

fim de alcançarmos tranquilidade e aceitação social. É certo para os autores que a 

produção de um conhecimento utilitarista acerca do sofrimento humano, bem como o 

avanço das descobertas das neurociências, está intimamente associada à indústria 

farmacêutica e à mídia de tal modo que se alimentam mutuamente gerando produtos a 

serem consumidos. Há, portanto, um “fisiologismo” fortalecido por essas instâncias que 

tanto mais recursos são investidos, mais coeso se torna. Martins (2008, p. 332) torna 

explícito esse “fisiologismo”: a elaboração do DSM foi incentivada pelos grandes 

laboratórios farmacêuticos e pelas exigências da agência reguladora norte-americana, a 

FDA (Food and Drug Administration), que autoriza o lançamento de novos medicamentos. 

Lopes (2009) é outro autor que apoia essa ideia.  

A indústria, farmacêutica ou não, tem em sua origem a função de gerar riqueza em 

forma de valor, caso contrário sua existência, pelo menos no sistema capitalista, estaria 

abalada. O medicamento psiquiátrico se apresenta como mais um bem a ser consumido 

com a chancela do discurso de uma ciência que, como foi visto, tem como premissa a 

veracidade (in)questionável. Rodrigues (2003, p. 19) mostra que as indústrias 

farmacêuticas em seus panfletos publicitários destinados à classe médica vão além da 

informação de seus produtos, pois existe a intenção de se vender a ideia de que a 

medicação pode restaurar o equilíbrio, dar ao indivíduo condições de ter uma vida 

produtiva, reintegrá-lo plenamente à sociedade, proporcionar-lhe alegria e sentido. 

Guarido e Voltolini (2009, p. 257) analisam a questão: o saber médico atual faz parceria 

com a lógica do capitalismo que idealiza no consumo a fonte de uma satisfação irrestrita. 

O medicamento cai aqui como bem a consumir. Carvalho e Dimenstein (2004, p. 122) 

também contribuem para a discussão do tema. Para as autoras, a medicalização foi 

reforçada pela lógica capitalista de mercado que teve como consequência o entendimento 

de que todos os bens e serviços de saúde como mercadorias que devem gerar lucro. Nesse 

contexto, o medicamento psiquiátrico surge como uma mercadoria cujo consumo deve ser 

estimulado ao máximo, pois o que interessa aos setores de produção e comercialização de 

medicamentos é a ocorrência de um máximo de doenças, acompanhadas de um máximo de 

tratamento. 
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Gori e Del Vogo, analisados por Guarido (2008), advertem que a medicalização 

demasiada pode se converter em uma ideologia totalitária e fascista por endossar e 

justificar, em nome da ciência, um tratamento que se aproxima mais da coerção aos 

indivíduos à coletividade. Segundo Guarido (2008), Gori e Del Vogo afirmam, embasados 

em Horkheimer e Adorno, que a teoria da indústria cultural elaborada por esses teóricos 

críticos vem sendo acrescida pela indústria sanitária. A medicina e as práticas de saúde se 

transformam em referência incontestável para reparar quem não se adapta à lógica da 

produção capitalista e auxiliar quem não atinge o ideal de homem feliz, sendo possível 

alcançar eficiência, adaptabilidade e bem estar por meio da efetivação do consumo da 

saúde como um bem. 

Assim, o consumo de tal medicamento é atrelado ao bem-estar, numa época de 

apelo ao prazer irrestrito e, portanto, apresenta-se como um produto do sistema capitalista 

eficiente e sempre bem sucedido. Ainda que existam os meios de comunicação que 

fomentem a utilização dos medicamentos psiquiátricos, a mídia se faz dispensável, graças 

à oferta de alteração sensorial que ela [a droga lícita ou ilícita] apresenta, mas também, 

fundamentalmente, porque consegue, melhor que qualquer outro produto capitalista, que o 

"sujeito se adapte" a ela (Guarido, 2008, p. 254; aspas no original). Carvalho e Dimenstein 

(2004, p. 122) apontam que o medicamento enquanto mercadoria assume um duplo papel, 

pois satisfaz os interesses do capital e do modelo de saúde hegemônico da categoria 

médica. 

Esbarra-se aqui com o conceito de fetichização da técnica. A pílula da felicidade se 

apresenta como um objeto mágico, segundo Carvalho e Dimenstein (2004, p. 128) e, 

conforme Canabarro e Alves (2009, p. 857), seu consumo é apresentado como tendo a 

virtude de poder apagar o irredutível da indisponibilidade humana e deixa crer numa 

possível plena satisfação. 

Crochík (2007) mostra que a esfera do consumo é propícia ao fetiche e à alienação. 

O mito, como foi explanado no Capítulo 2, atribui vida ao inanimado (Horkheimer e 

Adorno, 1947/2006a). E como o mito já é esclarecimento, pois almeja explicar o que lhe 

causa impotência, Crochík (2007, p. 175) menciona que os objetos fetichizados podem 

indicar algo de objetivo que os homens não conseguem enfrentar diretamente. Em nossa 

sociedade não propícia à felicidade, o fetiche da mercadoria e o consumo se coadunam 

com a ideia de paraíso perdido (p. 175), de satisfação plena e fruição sem repressões – 

sensações oferecidas pelos medicamentos psiquiátricos. E, como afirma Horkheimer 
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(1947/2007c, p. 133), os bens produzidos pela razão do homem ganharam vida própria, a 

máquina expeliu o maquinista, está correndo cegamente pelo espaço. O que ameaça o 

homem é também aquilo que ele acredita dominar: suas criações e sua natureza enredada 

ainda como segunda natureza, assunto do próximo tema encontrado nos artigos. 

 

3.3.7. ANESTESIAMENTO, EVITAÇÃO E SILENCIAMENTO DO 

SOFRIMENTO – NOS LIMITES DA HETERONOMIA 

Como exposto no Capítulo 1, Freud (1930/1987) diz que são três as causas do 

sofrimento: o próprio corpo (saber-se finito), o mundo externo com suas forças 

destruidoras, e o que foi criado pelo homem como bens materiais e espirituais – a 

civilização/cultura. Nesse mesmo texto ele afirma que para suportar a vida e seus 

inevitáveis revezes, existem as medidas paliativas (p. 83): a ciência, por exemplo, que 

possibilita retirar esperança dos infortúnios, as satisfações substitutivas e as substâncias 

tóxicas, que interferem no corpo e no funcionamento cerebral do homem. Essa última, 

segundo Freud, menos elaborada e ainda assim a mais eficaz. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006b) dão o devido relevo a essa contribuição de 

Freud e permanecem no caminho trilhado pelo inventor da psicanálise, sobretudo quando 

reiteram a necessidade de o homem ter medidas paliativas e quando discutem o encontro 

de Ulisses com os lotófagos. Entretanto, também se contrapõem a Freud quando indicam o 

quanto os homens aceitam e praticam a dominação ao se afastarem do que lhe causa 

desprazer e ao não serem capazes de um contato objetivo e reflexivo com as fontes 

historicamente naturais do sofrimento humano. Considera-se que, se algumas dessas fontes 

de sofrimento trazem algo de irremediável, a superação da violência desnecessária e o 

estabelecimento de uma vida mais justa já se encontram há muito acessíveis – como 

característica da cultura e pela base material advinda do desenvolvimento da sociedade 

contemporânea. 

Guarido e Voltolini (2009) também se reportam a Freud para dizer das causas do 

sofrimento. Para ambos, o mal-estar advém da crença de não se poder mais acreditar na 

justeza de racionalidade humana e por saber que os produtos de sua racionalidade 

ganharam autonomia. Nazar (2005, p. 75), ao dizer de alguns profissionais que apostam no 

medicamento para a cura do sofrimento, reitera a afirmação freudiana: fizeram uma 

escolha preferencial que se traduz no próprio mal-estar da civilização. 

Nesse sentido, o cientificismo e a fetichização da técnica tão discutidos por essa 

dissertação como também destacados pelos autores investigados são, ao mesmo tempo, a 
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tentativa de amenizar o sofrimento e também parte do que o causa. As substâncias tóxicas 

já apontadas por Freud (1930/1987) à sua época continuam tendo um lugar importante na 

luta pelo desprazer. Freud afirmava que esse veículo intoxicante, além de prazer, concede à 

humanidade, desde sempre, independência do mundo externo como “amortecedor de 

preocupações” (p. 86). Lícitos ou não, os veículos intoxicantes ganharam em diversidade e 

em quantidade e continuam com seus efeitos anestesiadores, podendo agora atingir um 

número maior de pessoas, democraticamente. As substâncias tóxicas hoje têm um forte 

aliado: uma sociedade que não tolera insatisfação, que vive às voltas com o imperativo de 

ser feliz permanentemente o mais rápido possível. 

Diante dessas circunstâncias, os autores salientam alguns efeitos dos medicamentos 

psiquiátricos: anestesiamento, evitação do sofrimento humano e silenciamento dos 

conflitos. Para Martins (2008, p. 333) o indivíduo se tornou consumidor devotado aos três 

ídolos – anestesia; supressão da angústia e gerência de suas sensações, e qualquer sinal 

de dor é visto como ultrajante e, portanto, como devendo ser aniquilado. Dantas (2009, p. 

575) nomeia tal efeito de narcotização da vida. Dentro desse horizonte, discorrem sobre os 

mesmos efeitos os seguintes autores: Tavares e Hashimoto (2008), Canabarro e Alves 

(2009), Dantas, Sá, e Carreteiro (2009), Baroni, Vargas e Caponi (2010). Guarido e 

Voltolini (2009, p. 254) acrescentam que confundir alívio e cura torna-se um expediente 

importante da medicalização da alma para impor sua perspectiva. 

O anestesiamento, mais que tornar a infelicidade supostamente inconsciente, expõe 

– cicatriz que esconde e expressa a ferida – a impotência do homem diante da 

preponderância do todo sobre a parte, de se decidir pelo mal menor a fim de evitar o mal 

maior: produto da consciência burguesa, que impede a existência plena, o mal menor se 

expressa nas diversas concessões que são feitas (...) para que se possa conseguir, ainda 

que parcialmente, o que é necessário para a sobrevivência (Crochík, 1999, p. 39). 

Entretanto, se o mal menor dificulta a consciência sobre o que ameaça e gera sofrimentos 

desnecessários (a racionalidade irracional do sistema social, o crescente descompasso entre 

as forças produtivas e as relações de produção, e o fracasso do projeto histórico inaugurado 

pela cultura), ele também vela os sinais que catástrofes e sofrimentos diversos fornecem 

antes de se concretizarem. 

Não só anestesiamento e uma falsa supressão do sofrimento decorrem do 

anacronismo social que leva a deformações subjetivas são manifestações do fenômeno da 

medicalização psiquiátrica, também o silenciamento dos conflitos. Grande parte dos 
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autores afirma que a palavra é a matéria prima do trabalho da psicologia clínica. Cada um a 

seu modo reitera tal ideia. Para os autores com embasamento teórico psicanalítico, a 

linguagem é fundante do psiquismo e, portanto, a efetividade terapêutica da linguagem 

teria sido esquecida e silenciada pela tradição recente do positivismo e do cientificismo 

médicos (Birman, 2007, p. 540, 541), o que também concorda Guarido (2007). 

Representando a Psicologia Social, Ignácio e Nardi (2007, p. 92) afirmam que o dispositivo 

da medicalização (...) se afirma também por uma forma de mutismo que demarca sua 

presença como máquina de fazer calar. Ainda ao silenciamento citados por esses autores, 

Nazar (2005, p. 73) acrescenta que esse diz respeito não somente ao indivíduo que sofre, 

mas também ao próprio profissional que prescreve os medicamentos psiquiátricos: a 

vigência do discurso da ciência concilia um pacto alienante entre as partes interessadas, 

conferindo um silêncio que cala e anula a voz de uma subjetividade tanto do médico como 

do paciente. 

A mudez e a surdez de pacientes e profissionais decorrem de outra deformação 

humana suscitada pelo progresso da dominação: a cegueira ao poder do qual a ciência é um 

dos representantes, aqui denominada de cientificismo. O silêncio é um grito eloquente de 

horror frente ao encerramento da história da humanidade como barbárie. 

Outro efeito na vida dos indivíduos decorrente da medicalização é a heteronomia, ou seja, 

dependência de um saber, um entendimento de outrem e que, muitas vezes, se apresenta 

como verdade. Essa dependência gera passividade e um posicionamento servil perante a 

ciência, fato identificado por Carvalho e Dimenstein (2004), Tavares e Hashimoto (2008) e 

Zappelini e Oliveira (2008). Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 73), fundamentados em 

Illich, dizem que a profilaxia que objetiva tratar doenças da população reduz 

necessariamente o nível global de saúde da sociedade inteira ao reduzir o que constitui 

justamente a saúde de cada indivíduo: a sua autonomia pessoal. O homem em meio ao 

totalitarismo científico apresenta, para Canabarro e Alves (2009, p. 859), dificuldade de 

representação psíquica, enfraquecimento do funcionamento mental, recuo da simbolização 

e estreitamento na capacidade de pensar. 

Dantas (2009, p. 565) afirma que o indivíduo parece ter se reduzido a uma 

marionete que realiza espasmodicamente os comportamentos que lhe são sutilmente 

impostos pelo campo sociocultural. Martins (2008, p. 333) menciona que o indivíduo se 

inscreve num universo de valores de uso em que ele não é mais senhor de si mesmo, pois 
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ele delega cada vez mais aos médicos especialistas o conhecimento de sua doença e de 

seus tratamentos. 

A respeito dessas duas afirmações, a Teoria Crítica mostra que não é preciso 

sutileza na sugestão de comportamentos a serem seguidos, posto que os homens aderem a 

conteúdos irracionais conscientemente; suas disposições psíquicas estão prontas a acreditar 

em uma mentira manifesta (Crochík, 2003, p. 18). Em se tratando do homem autônomo, 

emerge a pergunta: como as circunstâncias em que os obstáculos à individuação estão cada 

vez mais tenazes, será que o homem já foi senhor de si mesmo? Será que as condições que 

mantém e propagam a heteronomia não são anteriores à dependência do saber científico e 

obtém mais vigor com o mesmo? 

 

3.3.8. O INDIVÍDUO E A PSICANÁLISE – A MONADOLOGIA 

A percepção que os autores dos artigos analisados possuem do indivíduo e das 

causas de seu sofrimento é outro tema relevante para o desenvolvimento de suas teses, 

assim como o foi para a estruturação teórica dessa dissertação. A monadologia, ou seja, o 

entendimento do indivíduo como uma mônada apartada das condições sociais, é um traço 

de alguns autores. Nessa perspectiva, o indivíduo acaba sendo o maior responsável por seu 

próprio sofrimento como também pela mudança, seja pessoal, seja do mundo ao seu redor. 

Contudo, a responsabilidade tanto pelos aspectos objetivos como pelos aspectos subjetivos 

não pode ser analisada sem se levar em conta que, no momento, o sujeito está deveras 

impotente diante da preponderância do todo (objetividade social) sobre a parte (os rastros 

idiossincráticos da individuação, da formação cultural). 

Tavares e Hashimoto (2008, p. 11) afirmam que os medicamentos psiquiátricos são 

uma forma de camuflar as ruminações pesadas e extremamente interiorizadas dos 

indivíduos. Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 74) apontam o indivíduo como o 

responsável mais direto pelas rotulações psicodiagnósticas: põe-se com isso à prova a ideia 

de paciente como vítima passiva (...) e parte-se então para a crítica da atuação do próprio 

indivíduo nesse processo como parte fundamental na construção de seu diagnóstico. 

Dantas, Sá, e Carreteiro (2009, p. 5) sugerem uma postura reflexiva sobre a 

instrumentalidade técnica que o indivíduo realiza sozinho, estando em suas mãos o poder 

de decisão: propõem uma relação de maior liberdade para com ela, na qual podemos dizer 

sim e não, utilizando-nos dos recursos técnicos sem permitir que eles determinem a nossa 

essência. Essa afirmação tem ressonância com o questionamento do indivíduo autônomo 
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no tema anterior a esse. No trecho a seguir de Ignácio e Nardi (2007, p. 91) percebe-se a 

culpabilização do indivíduo por seu sofrimento, postura decorrente do entendimento do 

indivíduo como uma mônada; aqui, o sujeito não pode nem demonstrá-lo: em razão de um 

discurso de vitimização produzido pelo sintoma/doença, observamos como efeito, não 

apenas o consumo de tecnologias, mas a necessidade de dar visibilidade ao sofrimento 

(produzindo compaixão e penalização). 

Martins (2008, p. 333) mostra que com a compreensão biologicista do indivíduo o 

sofrimento deixa de ser pensado como uma narrativa ligada a uma história singular. 

Escomoteia-se assim, os condicionantes objetivos do sofrimento. Como no processo 

peculiar do esclarecimento (de conter tanto o progresso quanto o regresso das condições 

humanas), o autor mostra uma criticidade em relação à culpabilização do indivíduo por seu 

sofrimento, quando diz que o mesmo não deriva, embora a patologização dos 

comportamentos o faça acreditar, exclusivamente de uma falha de caráter, uma 

personalidade defeituosa, uma fraqueza individual, uma vontade fraca (p. 337). Para 

Martins (2008, p. 337) o sofrimento humano não é considerado devidamente, pois é sua 

culpa, pois eles são donos de seu destino. A crítica à concepção monadológica não quer 

dizer que o indivíduo não deva ser responsável por si mesmo, mas que deva se atentar 

também para determinações que lhe são alheias (Crochík, 1999). 

Freud concebeu o indivíduo como uma mônada, como foi visto no Capítulo 1; os 

artigos com fundamentação teórica psicanalítica, seguindo as pistas de seu mestre maior, 

ratificam-na. Nessa perspectiva, o inconsciente é determinista e o indivíduo ficaria sob o 

jugo dos efeitos de uma nova ordem, a ordem particular de seu inconsciente (Nazar, 2005, 

p. 75). Já foi dito que o inconsciente contém a cultura sedimentada e não somente 

elementos da individualidade humana (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c; Crochík, 

2001). Desconsiderá-las (cultura e a mediação social do indivíduo) é uma forma de ocultar 

o sujeito. Outrossim, induz ao pensamento de que o homem seja o causador do seu 

sofrimento, como se percebe neste excerto do artigo de Canabarro e Alves (2009, p. 847): 

as autoras afirmam que a medicalização psiquiátrica impede o acesso ao que gera o 

sintoma bem como o compromisso do sujeito implicado, que deve e responde, ou seja, que 

é responsável por esses sintomas. 

Para alguns autores freudianos, o sofrimento é inerente à condição humana: 

Depressão e Angústia (pânico) são afetos originários do psiquismo humano (Tavares e 

Hashimoto, 2008, p. 9) e o sofrimento humano advém de uma falta ou hiância estrutural. 



O que não tem remédio, nem nunca terá: um estudo sobre a produção científica da Psicologia 

 em sua relação com a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

Ártemis Marques Alvarenga – PPGPSI/UFSJ – 2013 

 

113 |  

(...) Este fato, traumático na sua essência, pede medicalização (Nazar, 2005, p. 80). 

Embora o último autor critique a resposta medicamentosa como o tratamento ao 

sofrimento, mostra que cabe ao psicanalista mostrar ao indivíduo sua responsabilidade pelo 

que lhe faz sofrer: no início ele imputava a causa ou a razão desse seu sofrimento a algo 

fora dele (...). Quando se estabelece o início do tratamento (...), o sujeito estará fazendo 

parte justo daquilo de que ele se queixa. Se antes era tudo-outro, menos ele mesmo, agora, 

já não será mais assim! (Nazar, 2005, p. 83). 

Diferentemente, Horkheimer e Adorno (1947/2006b, p. 52) mostram que a 

instituição do sofrimento excessivo é uma catástrofe histórica e não algo que constitui 

invariavelmente o homem. A necessidade da autoconservação impôs ao homem uma 

suposta necessidade do sacrifício, mesmo já havendo condições nos dias atuais que o 

tornam dispensável. Ao tomar o sofrimento humano como imanente, sem questionar os 

condicionantes históricos e sociais pode-se legitimar os tratamentos existentes, a 

medicalização entre eles. Ou, então, os problemas individuais são considerados desajustes 

pessoais, que a psicoterapia pode solucionar (Crochík, 2003, p. 19). 

Há os autores que se contrapõem acentuadamente à monadologia e à culpabilização 

do indivíduo. São os casos de Rodrigues (2004) e Zappelini e Oliveira (2008, p. 68): a 

subjetividade não se situa somente na esfera individual, mas nos processos de produção 

social e material. Dantas (2009, p. 572) faz uma crítica à culpabilização dos indivíduos: 

ele assume integralmente a tarefa de definir a si próprio, se tornando o único responsável 

por constituir sua personalidade, por alcançar o ‘status’ social que almeja, por ser feliz, 

belo e bem-sucedido. Também o faz Guarido (2007, p. 159): deve-se evidenciar os efeitos 

de um discurso que banaliza a existência, naturaliza os sofrimentos e culpabiliza os 

indivíduos por seus problemas e pelo cuidado de si. A postura da autora permanece em 

Guarido e Voltolini (2009), quando afirmam que a patologização do sofrimento psíquico 

inclui também a patologização dos problemas de aprendizado. Boarini e Yamamoto (2004, 

p. 60) também vão nessa direção: justifica-se as dificuldades e problemas de uma pessoa 

exclusivamente por suas características individuais ou familiares. 

Por vezes alguns teóricos da atualidade consideram os fatores sociais e históricos, 

mas tão somente para fortalecer a hipótese de que o indivíduo está inadequado ou doente, 

como bem mostra Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 72): atualmente a investigação dos 

fatores sociais, econômicos, profissionais, emocionais e afetivos (...) a não ser como sinal 

para a comprovação de que algo do indivíduo está aquém do esperado, comparando-o à 
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média-padrão. Essa dissertação concorda com a afirmação dessas autoras: a investigação 

social deveria indicar uma sociedade aquém de suas potencialidades materiais/objetivas 

que ocasiona deformações subjetivas e não instrumentalizar tal conhecimento para o 

psicodiagnóstico. 

Lopes (2009, p. 20) vai nessa direção (consideração pelas condições objetivas) ao 

analisar as possibilidades de satisfação humana: o conceito freudiano de felicidade não é o 

de uma satisfação exclusivamente individualista, mas o de realização limitada dentro das 

possibilidades reais. No que diz respeito à satisfação, há, para Canabarro e Alves (2009) 

um impositivo para que ela se torne realidade independente de qualquer coisa. Para as 

autoras, o homem investigado por Freud tinha seu psiquismo baseado no conflito psíquico 

entre seus impulsos e as imposições culturais. O homem moderno, caracterizado por Freud 

em sua época, tem sido substituído por outro que busca incessantemente pela completude, 

pela satisfação plena e quer, a todo custo, afastar o conflito psíquico e as interdições. Nesse 

contexto de procura por satisfação pessoal, os medicamentos assumem um papel central, já 

que possibilita, por vezes, um anestesiamento parcial, uma vez que os aparatos 

tecnológicos não conseguem, embora intentam, anestesiar e sanar todos as dissonâncias 

humanas. Canabarro e Alves (2009, p. 853) afirmam também que há uma confiança do 

sujeito contemporâneo de que tudo é possível de ser alcançado e, juntamente com o 

crescimento do individualismo, com os excessos da tecnologia imprimem a característica 

do sujeito na atualidade. 

O indivíduo contemporâneo a Freud realmente deixou de existir. Antes se entrevia 

um pouco mais de autonomia, hoje se tem a primazia da sociedade, como mostra Adorno 

(1955/1991, pp. 200- 201): 

Quanto mais crescem os antagonismos sociais, mais perde a olhos vistos seu 

sentido o conceito de cabo a rabo liberal e individualista da psicologia. (...) O 

poder social já quase não necessita dessas agências mediadoras do ego e da 

individualidade, (...) a dinâmica psicológica individual é substituída pela 

adaptação em parte consciente e em parte regressiva, o indivíduo à sociedade.
43

 

A diferenciação e a autonomia mais possíveis anteriormente cedem lugar a um 

indivíduo com características regressivas, que atua irracionalmente de forma consciente e 

voluntária. Crochík (2007, p. 190) explicita essa citação adorniana reiterando que à época 

de Freud, o indivíduo ao introjetar as regras sociais estava implicado em controlar 

                                                 

43
 Cuanto más crecen los antagonismos sociales, más pierde a ojos vistas su sentido el concepto de cabo a 

rabo liberal e individualista de psicología. (...). El poder social ya casi no necesita esos agentes mediadores, 

yo o individualidad. (...) la dinámica psicológica individual se substituye por la adaptación en parte 

consciente y en parte regresiva del individuo a la sociedad. 
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elementos irracionais de sua subjetividade, hoje o controle social ocorre pela vazão 

consentida da irracionalidade. Portanto, dizer de um crescimento do individualismo é uma 

característica de nosso tempo, como afirmam Canabarro e Alves (2009); entretanto, dizer 

de um indivíduo autônomo, como já foi evidenciado, é uma falácia, pois, como mostram 

Adorno (1955/1991) e Crochík (2007), o indivíduo hoje está indiferenciado em sua forma e 

irracional em seu conteúdo. Daí, novamente, a necessidade, já apontada por Horkheimer e 

Adorno (1956/1973e), de se estudar os disposições psíquicas que aderem, de forma 

consciente e voluntária, à irracionalidade e não devolver, utopicamente, essa autonomia 

supostamente perdida ao indivíduo por meio da análise psicanalítica: no só-depois de um 

tratamento analítico, ao final de uma análise, teremos um sujeito determinado e referido 

na relação com a verdade de seu desejo (Nazar, 2005, p. 81).  

Sobre a constituição do indivíduo, Adorno (1955/1991) afirma que a dimensão 

biológica do homem não deve ser descartada. Birman (2007, p. 544) vai nessa direção ao 

mostrar, com base na obra de Freud, que esse aspecto depende da relação do homem com 

seus pares para não fenecer. O psicanalista ressalta que, contra a vertente vitalista do início 

da obra freudiana, que atribuía às forças vitais a possibilidade da vida, está a pulsão de 

morte: é a morte que se encontra no fundamento da vida (...). Nesse contexto, o movimento 

em direção à vida se constituiria apenas num segundo momento, pela ação constante de 

outro, sem a qual aquela seria então impossível. A pulsão sexual da primeira tópica 

freudiana seria, para Birman (2007, pp. 542-543), a responsável pelo sofrimento e também 

pela vida: a pulsão sexual é a materialização maior da força vital e os obstáculos a ela 

seriam constituintes das anomalias e das patologias do psiquismo, que se traduziriam pela 

produção de sintomas. 

Adorno (1955/1991) mostra que a primeira tópica freudiana intencionava tornar 

conscientes os aspectos inconscientes. Possibilitar ao homem o conhecimento das origens 

psíquicas que o fazem sofrer e assim poder modificar-se de forma mais consciente, 

fortalece, de certa maneira, o ego. Para o pensador, a primeira teoria de Freud era heroica 

porque havia uma crítica aos impositivos sociais, já que apontava a desconsideração para 

com a liberdade e a felicidade do homem: a consciência dos desejos proibidos contribuiria 

para o desaparecimento dos sintomas, e mais do que isso possibilitaria criticar a 

romântica ideia burguesa do homem decente, numa sociedade não tão decente assim 

(Crochík, 2007, p. 174). A predileção de Adorno (1955/1991, p. 172; aspas no original) 

pela primeira tópica freudiana em detrimento da segunda – a elaboração das instâncias ego, 
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id e superego – se deve ao fato de que a última contribui mais para a resignação e 

adaptação que para a resistência: uma vez que Freud, por conta das dificuldades do 

“sistema” originário formado pelo consciente, pré-consciente e inconsciente, tenha 

organizado a topologia analítica nas categorias Ego, Id e Superego, foi cômodo orientar a 

imagem analítica de uma vida correta para a harmonia dessas instâncias44.  

O tratamento psicanalítico é, por vezes, individualizante, pois que decorrente do 

entendimento do indivíduo como uma mônada, responsável pelo seu sofrimento: 

(...) irá preconizar a importância de um “discernimento” onde o que se procura, a 

cada intervenção, é distinguir os elementos que habitam os alicerces da 

constituição dos impasses do desejo, do sintoma como resultado. Esta clínica da 

causa é tributária da falta de um significante na estrutura da linguagem, que se 

escreve a partir do matema S(A). (Nazar, 2005, p. 81; aspas no original) 

A dominação da natureza interna ao homem e os conflitos sociais impelem ao 

sofrimento e ao mesmo tempo ao desconhecimento do que o causa. Interpretações 

individualizantes e o credo de ser feliz a qualquer preço contribuem para a reificação e 

anulação do indivíduo: há uma linha reta que conduz o evangelho da alegria da vida à 

construção de matadouros humanos (...). E àquele que chama as coisas pelo nome, a 

psicanálise se permite atestar triunfante que ele possui simplesmente um complexo de 

Édipo (Adorno, 1951/1993, pp. 53-54)45. A respeito das análises individualizantes, Crochík 

(2007, p. 179) alerta: nada do que é interpretado pode transcender a motivação individual 

(...) a interpretação conspícua passa a ser o moto contínuo (...). Em cada ação sua e dos 

outros tenta localizar os motivos psíquicos ocultos. O que posteriormente Crochík (2007) 

problematiza, Nazar (2005, p. 80) explicita: é comum que o automaton, que vige nas 

entranhas do encontro entre psicanalisante e analista, produza um certo adormecimento 

nisso que poderia se constituir como a incidência do desejo do analista na direção de uma 

cura. Ainda que Nazar (2005) aponte uma postura automatizada no sentido das 

interpretações individualizantes, ele indica também a intenção de cura, que pode muitas 

vezes ser confundida com adaptação ao todo opressor e, portanto, ser tão alienante quanto 

essa postura automatizada que o mesmo autor denuncia. O objetivo final de cura aparece 

também nestes dois trechos: o analista conduziria à cura e o psiquiatra à medicação (p. 

93); e, ao dirigir a cura, o analista espera que se construa um saber sobre as relações tão 

íntimas de um sujeito com as suas formas de gozar (p. 84). 

                                                 

44
 Una vez que Freud, a cuenta de las dificultades del “sistema” originario formado por consciente, 

preconsciente e inconsciente, hubo organizado la topología analítica em las categorías Ello, Yo y Superyó, 

resultó ya cómodo orientar la imagen analítica de una vida correcta a la armonía entre esas instancias. 
45

 Aforismo 38, Convite à dança. 
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Crochík (2007) sinaliza que Freud elaborou a psicanálise com base na prática 

analítica. Entretanto, a teoria da cultura do psicanalista não pode ficar restrita à clínica. Se 

se condiciona a teoria a uma prática, adere-se ao pragmatismo e à instrumentalização de 

conhecimento perdendo-se de vista sua crítica – tornando tanto clínica quanto teoria 

técnicas de resignação. A intenção de cura, ou seja, ter um indivíduo adaptado e funcional 

numa sociedade antagônica e injusta equivale ao adoecimento do sujeito, como ressalta o 

teórico crítico: 

Inclusive a cura obtida leva em si o estigma da deterioração, da adaptação inútil 

que se exagera a si mesma patologicamente. O triunfo do ego é o da cegueira 

causada pelo particular. Tal é o fundamento da falsidade objetiva de toda 

psicoterapia, que empurra os terapeutas ao embuste. Ao assemelhar-se o curado à 

demente totalidade é quando o curado se torna verdadeiramente enfermo, sem 

que por isso este está mais são que aquele que não alcança a cura.
46

 (Adorno, 

1955/1991, p. 158) 

A suposta cura, como foi visto no Capítulo 2, destrói o que poderia libertar o 

indivíduo de sua reificação e da condição heteronômica. Ainda sobre o intuito curativo da 

análise psicanalítica, Adorno questiona se as psicoterapias que fortalecem o ego e 

propiciam que o sujeito se torne independente do psicoterapeuta o quanto antes não seriam 

preferíveis àquelas análises intermináveis: 

(...) fica aberta a questão de se, quanto ao mais, é preferível o procedimento 

profundo ao superficial, e também se acaso não saem melhor os pacientes que ao 

menos seguem sendo capazes de trabalhar, e que não têm que vender sua alma ao 

psicanalista, letra por letra, com a vaga perspectiva de que algum dia se resolva 

uma transferência que a cada ano se torna mais forte.
47

 (Adorno, 1955/1991, p. 

200) 

Essa tese de Adorno se aplica nessa situação em que Nazar (2005, p. 89) orienta o 

aspirante à psicanalista: o lugar do analista é fruto de uma construção dolorosa, resultante 

de um trabalho de muitos anos de uma psicanálise pessoal atrelada a uma árdua pesquisa 

teórica e trabalhos de supervisão. Importante ressaltar que Adorno não faz uma defesa das 

psicoterapias centradas no ego, pelo contrário, almeja evidenciar a fragilidade do ego e a 

indiferenciação do indivíduo perante a sociedade (Crochík, 2007). 

                                                 

46
 Incluso la cura lograda lleva en si el estigma de la lesión, de la adaptación en vano que se exagera a si 

misma patológicamente. El triunfo del yo lo es de la ceguera causada por lo particular. Tal es el fundamento 

de la falsedad objetiva de toda psicoterapia, que empuja a los terapeutas al vértigo. Al asemejarse a lo 

totalidad enloquecida es cuando el curado se vuelve francamente enfermo, sin que por ello esté más sano 

aquél a quien no alcanza la cura. 
47

 Queda abierta la cuestión de si, por lo demás, es preferible el procedimiento profundo al superficial, y 

asimismo la de si no saldrán mejor parados los pacientes que al menos siguen siendo capaces de trabajar, y 

que no tienen que hipotecar su alma al psicoanalista, letra por letra, contra la vaga perspectiva de que algún 

día se cancele una transferencia que cada año se hace más fuerte. 
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Ainda que haja o registro da cura no sentido de sanar o sofrimento (que se afina 

com o pensamento positivista), há autores que a apontam de forma mais crítica: o que a 

experiência psicanalítica pode ainda propor não é a cura (guérison), no sentido médico do 

termo, mas uma experiência de cura (cure) na qual a pulsão de vida pode e deve se 

contrapor à pulsão de morte (Birman, 2007, p. 546). 

 

3.3.9. POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS E A PSICOLOGIA – 

SACRIFÍCIO: UMA CATÁSTROFE ETERNA? 

Diante das formas reificadoras e anuladoras do indivíduo fortalecidas pelos 

elementos regressivos da racionalidade tecnocientífica, questionamentos diversos se 

voltam à Psicologia: o que a Psicologia pode fazer? O que lhe cabe?  

Alguns autores criticam certas práticas da Psicologia e sugerem posturas 

alternativas à medicalização psiquiátrica do sofrimento humano, bem como ao 

cientificismo. Inicia-se com a Psicanálise essa temática porque é relevante nos artigos dos 

psicanalistas o posicionamento político deliberado, assim como o embasamento teórico 

para criticar e negar a ideologia que perpassa o pragmatismo da ciência, e a tentativa da 

mesma de objetivar a subjetividade humana. Os autores citados a seguir mostram tal 

evidência. 

Calazans e Lustosa (2008, p. 129) mostram que os conceitos de vida e saúde que 

sustentam a medicalização da existência e dão suporte aos serviços da Organização 

Mundial de Saúde não são científicos e dessa forma defende a prática da psicanálise: essa 

se recusa a se colocar ao lado dos que têm a sanha de serem controladores da alma. Esse 

posicionamento é endossado por Lopes (2009, p. 21) ao enfatizar a oposição clara e direta 

ao imediatismo da contemporaneidade e da ciência: a Psicanálise também é brutalmente 

contra a tendência atual de busca por resultados rápidos, da propagação do ‘happy end’ 

como ideal de vida e da ideia de que todo sofrimento é patológico. Ou ainda em Canabarro 

e Alves (2009, p. 862) ao afirmar que a psicanálise é uma concorrente à psicofarmacologia 

ao tratar o mal-estar e que a mesma é convocada a se posicionar diante dos modos de 

subjetivação contemporâneos, não só no que diz respeito à elaboração de entendimentos 

metapsicológicos das atuais sintomatologias, mas também à forma de como abordá-las na 

clínica. 

Essa postura da psicanálise frente à psiquiatria e à psicofarmacologia também se 

apresenta frente a outras formas de tratamento psicoterápico, sobretudo os que intervêm 

diretamente no controle dos sintomas. Essa forma de tratamento é apontada pelos autores 
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como uma busca de controle sobre o funcionamento psíquico dos indivíduos e o levam à 

adaptação acrítica às normas sociais. Calazans e Lustosa (2008, p. 126) afirmam que o 

pragmatismo e o cientificismo chancelam a psicoterapia cognitivo-comportamental, pois 

essa promete uma abordagem objetiva e naturalizante do homem e diminuem a 

importância de outras formas de abordagem psicoterápica. Sendo essa a mesma opinião de 

Lopes (2009, p. 17): a aliança da psiquiatria organicista com a terapia comportamental 

(...) reflete a luta pelo mercado do tratamento das depressões diante de todas as outras 

formas de psicoterapia, principalmente a psicanalítica. Guarido (2007, p. 156) também 

soma considerações a essa questão: em termos terapêuticos, as terapias cognitivas, de 

tradição behaviorista, são as únicas atualmente aceitas como válidas pelo saber médico. 

No quesito psicoterapia e suas perspectivas teóricas, vale destacar que, no recorte 

dessa investigação, a Psicanálise foi a mais recorrente, não havendo a entrada nessa 

seleção de artigos que, explicitamente, representassem as perspectivas cognitivo-

comportamental, comportamental, existencial, gestalt-terapia, humanista ou sistêmica. 

Esses registros podem indicar que a abordagem psicanalítica se apresenta de forma 

acentuadamente crítica a respeito dos temas propostos nesse estudo ou que essa é a 

abordagem preponderante na academia. Alguns autores indicam um posicionamento de 

recusa frente às classificações diagnósticas e todos eles apresentam a práxis psicanalítica 

como uma via alternativa à medicalização. Todavia, por vezes recaem em uma 

sobrevalorização do tratamento psicanalítico para a resolução de um problema mais amplo 

que o que qualquer técnica pode oferecer. As críticas aos serviços prestados são 

necessárias, porém atribuir a alguma área da Psicologia o papel de fomentador de atitudes 

autônomas e emancipação do homem é valorizar sobremaneira o alcance da Psicologia. A 

tendência de creditar à clínica psicanalítica um poder demasiado aparece neste excerto: 

cabe ao psicanalista defender a antiga neurose depressiva (...) na certeza de que só a 

Psicanálise pode ajudar eficaz e duradouramente o paciente (Lopes, 2009, p. 21). 

Da mesma forma que a crença na monadologia atribui a responsabilidade do 

sofrimento ao indivíduo, a psicanálise nesse contexto pode chamar para si a incumbência 

de resolver o que é historicamente produzido: o sofrimento, sobretudo o desnecessário, e o 

isolamento do indivíduo. Essa supervalorização da clínica psicanalítica acena para sua 

fetichização, visto que é também uma técnica, produto esse advindo de uma sociedade 

contraditória, que carrega tanto a possibilidade de liberdade quanto o seu oposto: a 

psicanálise não deve escapar da crítica à ideologia, posto que trata algo da esfera do 
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consumo, e assim da esfera propícia ao fetiche. Se a esfera do consumo é a do usufruto, da 

possibilidade de apropriar do que é produzido por todos, também é esfera da alienação 

(Crochík, 2007, p. 174-175). 

Não são somente os psicanalistas que adotam um posicionamento reflexivo frente 

às formas de alienação e reificação humana. Entende-se aqui que criticar é uma forma de 

se posicionar – é o que fazem os artigos cuja especialidade é a Psicologia Social: colocar 

em questão as premissas, supostamente inquestionáveis, do nosso modo de vida é 

provavelmente o modo mais pertinente de cuidado que cabe às práticas psicológicas 

(Dantas, Sá & Carreteiro, 2009, p. 3), pois que a Psicologia aplicada está imersa no projeto 

epistemológico da modernidade (p. 3), denominada pelos autores de a era da técnica. 

Advertem ainda que enquanto psicólogos, devemos ter uma constante atitude crítica para 

não nos deixarmos capturar pela perigosa posição de “ajustadores” ou “reparadores” de 

sujeitos ou de psiquismos (p. 7; grifos no original). Explicações e descobertas das 

neurociências, embora não necessariamente nocivas, ao serem apropriadas pelo saber 

tecnocientífico sofreram distorções que foram favorecidas pela Psicologia no 

esquadrinhamento e classificação dos indivíduos (Boarini & Yamamoto, 2004, p. 70) ao 

ignorar questões sociais e históricas. A Psicologia pode se coadunar com os pensamentos 

hegemônicos de patologização e biologização do ser humano quando não questiona de 

forma crítica os critérios de verdade, a rede complexa de relações de poder que 

estruturam esses discursos e práticas (Baroni, Vargas & Caponi, 2010, p. 71). Identificar 

as formas de sujeição dos indivíduos ao biopoder possibilita uma reflexão sobre o cuidado 

com os pacientes por meio de resistência e criação de novas possibilidades de existência e 

de afirmação de uma ética pela vida (Martins, 2008, p. 339).  

Entende-se que esses autores tiveram um distanciamento e um não compromisso 

direto com a Psicologia aplicada, o que evidencia que a urgência em aprimorar as práticas 

psicológicas contribui para a instrumentalização de seus pressupostos. 

Há autores que se referem a áreas de atuação da Psicologia, como a saúde pública e 

a educação. No que tange à saúde pública, Carvalho e Dimenstein (2004, p. 124) fazem 

uma crítica mais direta à atuação do psicólogo. As autoras apontam falhas na formação 

acadêmica do psicólogo, que prioriza a formação do psicólogo clínico e individual o que 

torna sua atuação descontextualizada nas instituições de saúde pública,  

(...) pois além de desconsiderar aspectos importantes relacionados com a 

condição socioeconômica e cultural das camadas populares, impede a integração 

de ações relacionadas à saúde. Deseja-se que essa categoria tenha, entre outras 

coisas, uma função social e que a sua prática seja condizente com a realidade da 
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população assistida, desenvolvendo uma postura crítica em relação aos 

pressupostos teóricos. 

Guarido e Voltolini (2009) são os autores que abordam a educação. Sugerem que a 

resistência à medicalização das crianças estaria na reinvenção das instituições, como 

escola, família, saúde. Considera-se essa uma saída melhor que responsabilizar o indivíduo 

pela mudança, seja ele usuário ou profissional de serviços de saúde, tanto como o aluno ou 

o professor. 

Alguns autores indicam ser o indivíduo o ponto de resistência, como o caso de 

Martins (2008, p. 338): sugere contra o assujeitamento ao biopoder a luta pela 

subjetividade se apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à 

metamorfose. Também, com o referencial teórico foucaultiano, apresentam essa postura 

Baroni, Vargas e Caponi (2010, p. 75): indicam que o indivíduo pode fazer frente ao 

assujeitamento advindo dos psicodiagnósticos, resistindo em um processo ativo de 

problematizar sua posição nesse discurso totalizante da doença, na tentativa de 

redesenhar seu estilo de vida, recusando esse modo de subjetivação atual que o 

corporifica. 

Endereçar ao tratamento psicoterápico, ao psicólogo ou ao indivíduo a 

possibilidade de resistirem ao processo de reificação e de fetichização, atribui à Psicologia 

mais do que ela pode oferecer (o que já foi indicado com a prática psicanalítica). Ainda 

que ressaltar a resistência do indivíduo e da necessidade de se atentar para os aspectos 

subjetivos traga algo de crítico às condições que o oprime, também se entende que voltar-

se somente para o indivíduo como o único ponto de resistência se apresenta como uma 

forma de desespero, que não deixa de conter uma violência contra a parte. Uma vez que o 

indivíduo já sofre por estar impotente e deveras isolado, uma perspectiva unilateral que não 

acentue também o caráter decisivo das mudanças objetivas erra na mão ao responsabilizar 

a parte pela transformação de processos históricos e sociais que são maiores que seu 

potencial – seja este de transformação ou até mesmo de resistência. Em uma sociedade 

contraditória, em meio a mediações opressivas, os homens tendem a expressar e reproduzir 

essas contradições e as formas de opressão (para si, internamente, e para os outros). 

Segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006e), as marcas de adesão são as mesmas das de 

resistência e tal entendimento se mostra fundamental para a ciência psicológica que se quer 

crítica ao que reifica seu objeto: o indivíduo inscrito nas potencialidades históricas do 

projeto de esclarecimento e da emancipação humana. 
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É também Crochík (1999, p. 48) quem lança luz ao tema: a possibilidade de a 

psicologia libertar o seu objeto está na busca e na denúncia daquilo que o impede de se 

constituir. Esses impedimentos se encontram predominantemente em uma cultura que vem 

se estabelecendo em seu fracasso, em sua forma de organização social e nas relações que 

se estabelecem por meio de mediações opressivas: em instituições como a educação, a 

saúde, a ciência, a técnica, ou seja, todas as instâncias criadas pelos homens que, acríticas, 

podem formar o homem para a adaptação sem resistência às exigências da produção e do 

consumo e, portanto, para mais perto do sacrifício, retirando seu aspecto histórico e 

contingencial, tornando-o uma constante catástrofe. 

E, então, para essa natureza humana – que clama por aquilo que não tem remédio, 

nem nunca terá –, enquanto estiver aprisionada na reedição do que a faz regredir, não 

restam medicamentos, por mais sofisticados que eles sejam. Entretanto, uma Psicologia 

que negue práticas “remediativas” pode, se não modificar as condições opressivas de 

existência, pelo menos indicar os limites (criticar) da sociedade contemporânea e os 

aspectos regressivos do desenvolvimento científico e tecnológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Há saída para a natureza humana? Há meios de se superar os sofrimentos 

desnecessários ao se obter a liberdade e a felicidade realizáveis pelas condições objetivas 

presentes na sociedade contemporânea? 

A música de Chico Buarque, epígrafe dessa dissertação, deu margem a 

questionamentos acerca da natureza humana, pelo que nela clama, pelo o que não tem 

remédio, nem nunca terá. Entretanto, como exposto, a natureza humana enredada em uma 

segunda natureza, permanece cristalizada no autossacrifício, na renúncia e na astúcia – 

comportamentos impostos pela autoconservação (eixos da segunda tríade). Para essa 

petrificação da natureza histórica do homem não se tem remédio, como também não se tem 

para a ciência psicológica que não esteja atenta a esse processo de aprisionamento. A fim 

de dar relevo a esse cerceamento humano, elegeu-se na investigação empreendida, como 

primeira tríade de crítica as noções sobre: projeto histórico de realização do indivíduo, o 

sofrimento desnecessário decorrente de condições objetivas e subjetivas bárbaras e o 

rebaixamento das formas de tratamento inscritos na inversão meios e fins da racionalidade 

tecnocientífica. 

A Psicologia, como ciência aplicada e parte da racionalidade tecnocientífica, pode 

repor violências e contribuir para a dominação humana e, assim, não indicar os obstáculos 

à felicidade e à liberdade. Contudo, tal tendência regressiva perde sua força na medida em 

que a Psicologia se mostra crítica aos obstáculos objetivos e subjetivos à individuação e 

mostra o que impede que felicidade e liberdade coincidam. Essa junção de duas dimensões 

tão necessárias ao homem caracteriza justamente o que é peculiar ao homem e expressam a 

possibilidade de viver a vida como fim em si mesma (Franciscatti, 2002, p. 135). 

O capítulo que dá início a essa dissertação, que contém o maior número de páginas, 

oferece o alicerce para a compreensão dos outros capítulos. O entendimento do indivíduo 

nas proposições dos teóricos críticos já há indícios do sofrimento e do tratamento a ele 

destinados e é o ponto de articulação dos eixos da tríade que guiou as investigações do 

marco teórico. 

Odisséia de Homero (VIII a.C./1954) indica, antecipadamente, os enredamentos da 

natureza humana posterior a Ulisses. Horkheimer e Adorno (1947/2006b) ao se referirem 
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ao sacrifício e renúncia necessários à sobrevivência de Ulisses, denunciam o afastamento 

da felicidade e outras possibilidades de prazer à medida que as condições objetivas não se 

estabelecem como realização da liberdade e não oferecem garantias de segurança 

proporcionada pelos bens culturais. Diante do tolhimento das experiências humanas, pelo 

acionamento intensificado do medo por meio da manutenção de perigos e ameaças que 

poderiam ser superados pela realização da cultura, recorrer a um estimulante de sensações, 

proporcionado profusamente pelos medicamentos psiquiátricos, sobretudo os 

antidepressivos, mostra-se como uma forma de mitigar a miséria de sensações. Ou visto de 

outra forma, uma forma de tornar suportável um mundo que limita o que lhe daria 

vitalidade, facilitando a adaptação sem questionamento ao todo social. 

Ao analisar o encontro de Ulisses com os Lotófagos, os autores mencionam que a 

lembrança mais remota de felicidade e prazer se relaciona com a incorporação de algo – 

em nossos ancestrais, do alimento. Não seria abusivo inferir aqui que o ato de tomar algum 

medicamento, especialmente os responsáveis pela estabilização do humor ou pela elevação 

dele, remeta a essa lembrança ancestral, como também que os homens possam estabelecer 

uma relação de dependência com os mesmos e até mesmo lhe atribuir poderes maiores que 

seus reais efeitos – fetichizando-os. Medicamentos psiquiátricos são apenas um dos 

exemplos entre muitos outros propulsores fetichizados da felicidade forjada: drogas 

estimuladoras, ecstasy, exercício físico em excesso...  

As cerimônias sociais de antes como as de agora em que o uso de substâncias 

psicoativas para incitar felicidade se fazia presente, se mudaram em seu formato, não 

tiveram modificação em sua essência: conservam a função de serem mediadoras entre a 

autoconservação e a autodestruição do sujeito e são, em suma, uma tentativa do eu de 

sobreviver a si mesmo (Horkheimer & Adorno, 1947/2006a, p. 38). A embriaguez desses 

rituais traz a possibilidade de se obter tanto a euforia quanto um desligamento da vida 

concreta e representa uma fagulha da felicidade inalcançável: o medo de perder o eu e o de 

suprimir com o eu o limite entre si mesmo e a outra vida, o temor da morte e da 

destruição, está irmanado a uma promessa de felicidade, que ameaça a cada instante a 

civilização (p. 38). 

Nostálgica e presa aos impositivos da civilização, a humanidade tenta com suas 

festas, em que também há excessos e suspensão das regras sociais, resgatar a essência das 

orgias primitivas, mas o que se obtém é um gozo forjado, dosado e racionalizado. A 
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medicalização psiquiátrica é também um exemplo de uma parcela desse gozo, mas com a 

reiteração das regras sociais. 

No segundo tópico do Capítulo 1 foi explanado sobre a socialização coercitiva. A 

disposição da sociedade se sobrepor ao indivíduo gera sua própria destruição, não somente 

na esfera das situações concretas, mas no interior dos homens, em sua subjetividade. 

Entretanto, com os efeitos propiciados pelos antidepressivos, de trazer felicidade aos 

homens independente do que aconteça ao seu redor e narcotizar consciências, toda e 

qualquer rejeição aos impositivos civilizatórios vai sendo asfixiada em grande parcela da 

sociedade, impelindo os homens, cada vez mais e sem tréguas, à socialização total. Sem 

recusa frente ao que causa desconforto e impõe sacrifício, há também a devastação das 

subjetividades e, por conseguinte, da civilização e de sua promessa de individuação. 

Se recorrer a um produto das ciências neuropsiquiátricas é uma das maneiras de se 

amenizar o desconforto provocado pela socialização total, é também um caminho para 

extinguir as peculiaridades e de não refletir sobre a sobrevivência humana na 

contemporaneidade. Desse modo, a medicalização psiquiátrica se apresenta como um dos 

recursos para a conservação de si – deformada, frise-se – e para supressão da subjetividade 

do homem. 

Tendo em vista que a adaptação é a meta a ser alcançada, o fracasso ou o sucesso 

do ajustamento à realidade são as únicas formas de comportamentos possíveis. Horkheimer 

(1946/2007b, pp. 94- 95) afirma que em nossos dias, o ardente desejo que as pessoas têm 

de se adaptar a alguma coisa que tenha o poder de se instituir (...) tem nos conduzido a um 

estado de irracionalidade racional, a qual se expressa na tentativa do mercado de treinar 

pessoas para produzirem incessantemente, como máquinas. Esse autor analisa que a 

sociedade moderna tem a indústria e o comércio como seu principal motor e coloca tudo 

que é da ordem do humano a seu favor: o industrialismo moderno, para quem a fábrica é o 

protótipo da existência humana, (...) modela todos os ramos da cultura segundo a 

produção de linha de montagem ou segundo o escritório executivo racionalizado (p. 55). 

Dessa forma, o homem deve se transformar em uma máquina de produção ou sua cópia 

mais que perfeita e toda sua energia é direcionada para que ele mantenha o funcionamento 

da indústria, de forma mais acelerada e incessante possível. 

Lançar mão de um recurso estimulante do humor ou calmante, muito além de se 

tratar de um abuso ou de uma dependência química, é uma resposta ao modo de vida 
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exigido na modernidade. Potencializadores cerebrais e corporais são preceitos da sociedade 

da total administração. 

O terceiro tópico do capítulo mostra o sofrimento, tendo-o como casual, não como 

inerente à natureza humana: o mundo atual já poderia ter rompido com o sacrifício 

desnecessário devido à automação dos bens produzidos e do aumento em escala 

exponencial dos bens de consumo. Entretanto, as instituições (não só as que se apoiam no 

referencial teórico da Psicologia) continuam anacrônicas diante do avanço das forças 

produtivas. Ao invés de criticar o regresso implícito no progresso industrial e social, suas 

práticas tendem a enfraquecer o sujeito ainda mais. Uma vez que as instituições como 

representantes do fracasso da cultura estão atreladas às trocas econômicas, não oferecem 

aos sujeitos a possibilidade de diferenciação dos indivíduos pela reflexão e nem uma vida 

marcada pelo ócio, pelo espaço e pelo tempo livres da dominação (Crochík, 2001, p. 26). 

As manifestações humanas de sofrimento dão sustentação ao que será classificado 

como doença ou transtorno pela ciência. A dominação da natureza, que cumpriu o papel de 

afastar o que era hostil ao homem e que acabou fazendo parte de sua constituição, não é 

uma invariável de sua natureza histórica. A dominação poderia ser superada, porém, o 

esclarecimento, na sua iluminação excessiva, oculta a dor do sacrifício contínuo (Crochík, 

2003, p. 25). Ignorantes perante o sacrifício desnecessário, os homens naturalizam-no 

tornando-o perene e não como algo contingencial e histórico. Ainda nesse contexto, 

ressalta-se que a mulher, naturalizada como mais frágil que o homem pela história da 

humanidade, tenta, há muito tempo, minimizar a opressão a que é submetida, restando 

muitas vezes, entre os caminhos possíveis, a medicalização psiquiátrica. 

Comportamentos e costumes que são para a comunidade possibilidades de 

autonomia e de solidariedade são negligenciados em favor do conhecimento científico. 

Não mais a própria comunidade ou pessoa avaliam os motivos do sofrimento, mas o 

profissional que oferece rápidas, práticas e científicas maneiras de remediar. Só o 

conhecimento científico possui a verdade acerca do ser humano. Já que sempre existiram 

objetos de veneração e fetichização da técnica e de seus produtos, não seria absurdo inferir 

que há também uma adoração aos medicamentos psiquiátricos, já que seus efeitos parecem 

ser oriundos de forças sobrenaturais: causam uma felicidade perene e a possibilidade de 

uma vida sem a dor psíquica. O vínculo estabelecido por muitos com o pensamento 

biologicista e com seus produtos, a medicação psiquiátrica ou qualquer outro produto que 

prometa transformar a vida para melhor sem muito esforço se aproxima da veneração, com 
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o acréscimo de contribuir para a permanência da ordem econômica e social vigente. Dessa 

forma, tristeza, sofrimento e depressão são chancelados pela técnica. 

A regressão dos sentidos (que atrofia a capacidade humana de sensibilizar-se), a 

indiferença para com os outros (fomentada pela apatia burguesa), a lei do mais forte (que 

impõe seus sustentáculos aos mais fracos) e a compaixão falaciosa são elementos que, 

além de cruéis, revelam as contingências em que vivem os homens, em que a 

autoconservação é cada vez mais penosa e dificultosa. Identificar e não anular o sentimento 

de fragilidade e o medo seria um caminho que, no entanto, é desencorajado em uma 

sociedade afeita a comodismos e imediatismos. Para manter as características de homem 

forte, há que se procurar por subterfúgios e recursos: de forma fácil e acessível, o 

medicamento psiquiátrico oferece sentimento de fortaleza livre do medo e da fragilidade. 

Por outro lado, os depressivos, os doentes mentais, os tratáveis pelo conhecimento da 

psicologia e da psiquiatria são representantes de vulnerabilidade e da fragilidade psíquica. 

Como o próprio esclarecimento, o medicamento psiquiátrico encerra em si a contradição: 

do mesmo modo que auxilia na dominação de si e dos demais, ele também pode ser um dos 

elementos que identificam o dominado, o vulnerável. 

O Capítulo 2 mostra a mitificação da ciência. A tentativa de aplacar o medo, o 

desenvolvimento da razão e o intuito de emancipação do homem de tudo o que o limita são 

pilares em que se assenta nossa civilização. Como parte de um sistema social totalitário, o 

conhecimento também carrega essa peculiaridade, na medida em que se incumbe de 

controlar a vida e a morte, a felicidade e a tristeza, a dor e a alegria. Tudo deve se submeter 

a um princípio geral que não deve ser modificado. Com essa imposição acachapante do 

esclarecimento, a percepção fica condicionada a uma só forma de pensar e a reflexão 

ajustada ao princípio comum. Os fatos são determinados a priori pelo princípio comum do 

conhecimento, da mesma forma que devem confirmá-lo. 

A pretensão do conhecimento não consiste no mero perceber, classificar e 

calcular, mas precisamente na negação determinante de cada dado imediato (Horkheimer 

& Adorno, 1947/2006a, p. 34). Ater-se aos fatos, sem análise de sua contextualização, é 

negar o próprio processo de conhecer. Cercear o pensamento ao que é útil e aplicado, 

proscrevendo a reflexão que lhe deve ser imanente, faz com que ele se transforme em 

tautologia. Dessa forma, o pensamento subjugando e subjugado à realidade e míope quanto 

ao objeto, delineia-se como mera reprodução e assim, como afirmam os autores, o 
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esclarecimento regride à mitologia da qual jamais soube escapar (Horkheimer & Adorno, 

1947/2006a, p. 34). 

Horkheimer (1947/2007a, p. 64) critica o cientificismo e alerta que a ciência 

poderia ser destinada a melhores usos. A ciência atualmente é concebida como uma das 

formas de auxiliar a produção, mais um dispositivo do sistema capitalista: é impossível 

determinar ‘a priori’ que papel a ciência exerce no avanço ou retrocesso real da 

sociedade. Seu efeito nesse sentido é tão positivo ou negativo quanto a função que ela 

assume na tendência geral do processo econômico. 

No segundo tópico, foi feito uma reflexão sobre as funções que a técnica adquiriu 

na modernidade. O homem moderno é testemunha do que o conhecimento tecnocientífico 

proporcionou para a humanidade e de como continua em franca expansão, produzindo 

profusamente bens de toda ordem, que não caminham junto com a liberdade e felicidade 

humana. É proposto, então, que se atente para o caráter contraditório da técnica. Como os 

autores ressaltam: o mal não deriva da racionalização do nosso mundo mas da 

irracionalidade com que essa racionalização atua (Horkheimer & Adorno, 1956/1973d,  

p. 98). A incorporação da tecnologia à vida é vista como sinônimo de progresso. A 

subordinação aos produtos tecnológicos caracteriza a autonomia da técnica e o controle 

técnico da vida em todas as suas dimensões. Sobre o progresso, tão contraditório quanto a 

técnica e o esclarecimento, Adorno (1969/1995a) afirma que a forma como a sociedade 

está estruturada contém elementos limitadores e por isso mesmo não permite que seus 

membros sejam livres, impelindo-os a identificarem com a totalidade. Tal unidade forçada 

ofusca as possibilidades de expressão do que é singular: quanto maior identidade impõe o 

espírito dominador, tanto mais injustiça sofre o não-idêntico. (...) a injustiça reforça o 

princípio opressor, enquanto o oprimido também se arrasta peçonhento. Tudo progride no 

todo: só não o faz até hoje o todo mesmo (Adorno, 1969/1995a, p. 45). 

O sofrimento deve ser pensado à luz de suas origens sociais. A Psicologia que vai 

de encontro a essa direção contribui para a adaptação à sociedade coercitiva e assim 

reforça a irracionalidade de nossa civilização e para a deformação humana. Aventar sobre 

outra existência possível ao indicar os limites objetivos e subjetivos para a realização justa 

da cultura, que em suas potencialidades de liberdade e felicidade engendram o projeto 

histórico da individuação, é uma saída mais honrosa à Psicologia que afirmar o meramente 

existente, aquém de suas potencialidades materiais ao girar compulsivamente impulsionado 
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por um sistema racional que se mostra irracional por não proporcionar uma vida justa e 

satisfatória a seus membros particulares. 

O Capítulo 3, que abarcou o marco teórico e as análises realizadas acerca dos 

artigos selecionados, mostra que a medicalização psiquiátrica do sofrimento humano 

sintetiza no indivíduo fatores diversos: cientificismo; indústria farmacêutica que tem como 

baliza para sua existência o lucro; o tecnicismo, ideologia da tecnificação da vida; 

culpabilização do indivíduo por problemas sócio-históricos; hegemonia de um pensamento 

biologicista decorrente da reificação do homem. Enfim, a medicalização psiquiátrica, ainda 

que pontual, pode contribuir para a manutenção das coisas como estão, assim como 

perpetuar o controle do todo por sob a parte. No que diz respeito ao referencial teórico 

crítico, a medicalização psiquiátrica do sofrimento perpetua a renúncia, ausência de 

prazeres legítimos, adaptação à coletividade, o sacrifício desnecessário, a deformação do 

indivíduo e a segunda natureza do homem, ao intensificar a própria natureza como 

petrificação da natureza histórica inaugurada pela cultura. Uma Psicologia crítica pode, se 

não modificar o que gera o sofrimento, pelo menos criticar os impulsos totalizantes do 

esclarecimento indicando seus próprios limites. 

Na amostra dos artigos selecionados, importante ressaltar que os relatos de casos 

clínicos foram a escolha do referencial da psicanálise. Percebe-se que os artigos advindos 

de universidades públicas tendem a observar mais os condicionantes sociais e históricos da 

constituição do indivíduo. 

Em todos os artigos, existiu a crítica e também a reiteração da reificação do 

indivíduo. Entende-se que é próprio do conhecimento esse paradoxo, posto que inserido 

numa condição social concreta que se mostra contraditória e antagônica, principalmente 

quanto aos seus meios e fins. Portanto, o conteúdo dos artigos revela essa condição e ao 

mesmo tempo a mantém. Ressalta-se também que é justamente nas falhas das proposições 

teóricas que são revelados o processo do esclarecimento e da formação do indivíduo. 

De acordo com a hipótese levantada no início da elaboração dessa dissertação, a 

análise dos artigos indica que a produção da Psicologia, quando nomeia o fenômeno da 

tecnificação da vida humana como medicalização, mostra-se crítica a essa. Fato esse que 

denota, pelo menos em suas produções teóricas, que a ciência psicológica tem se 

apresentado resistente aos processos de dominação social como também não tem se aliado 

facilmente ao potencial regressivo do desenvolvimento científico e tecnológico. Como o 

estudo foi voltado para produções teórico-científicas, registra-se que não é possível inferir 
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se as práticas que compõem o campo da Psicologia se apresentem igualmente críticos e 

reflexivos. Esse é um campo que merece investigações: talvez a criticidade encontrada na 

investigação empreendida por essa dissertação talvez não se faça tão evidente ou perca sua 

força quando longe da liberdade do estudo teórico. 

Por fim, pode-se indicar que à luz das considerações dos teóricos críticos Adorno e 

Horkheimer, bem como de autores contemporâneos que se baseiam nessa tradição, o 

conteúdo dos artigos analisados ainda se mostra aquém de seu potencial reflexivo de 

desvelar os entraves objetivos e subjetivos à formação do indivíduo na contemporaneidade. 
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ANEXO  
MANIFESTO DE LANÇAMENTO DO FÓRUM SOBRE 

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE 

 

A sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização de todas as 

esferas da vida. Entende-se por medicalização o processo que transforma, artificialmente, 

questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são 

apresentados como “doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes 

questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões 

coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são tornados 

biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são 

responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são 

eximidos de suas responsabilidades.  

Uma vez classificadas como “doentes”, as pessoas tornam-se “pacientes” e 

consequentemente “consumidoras” de tratamentos, terapias e medicamentos, que 

transformam o seu próprio corpo no alvo dos problemas que, na lógica medicalizante, 

deverão ser sanados individualmente. Muitas vezes, famílias, profissionais, autoridades, 

governantes e formuladores de políticas eximem-se de sua responsabilidade quanto às 

questões sociais: as pessoas é que têm “problemas”, são “disfuncionais”, “não se 

adaptam”, são “doentes” e são, até mesmo, judicializadas.  

A aprendizagem e os modos de ser e agir – campos de grande complexidade e 

diversidade – têm sido alvos preferenciais da medicalização. Cabe destacar que, 

historicamente, é a partir de insatisfações e questionamentos que se constituem 

possibilidades de mudança nas formas de ordenação social e de superação de preconceitos 

e desigualdades.  

O estigma da “doença” faz uma segunda exclusão dos já excluídos – social, afetiva, 

educacionalmente – protegida por discursos de inclusão.  

A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter pessoas, 

abafando questionamentos e desconfortos; cumpre, inclusive, o papel ainda mais perverso 

de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando essas pessoas em “portadores de 

distúrbios de comportamento e de aprendizagem”.  

No Brasil, a crítica e o enfrentamento dos processos de medicalização ainda são 

muito incipientes.  

É neste contexto que se constitui o Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade, que tem como objetivos: articular entidades, grupos e pessoas para o 

enfrentamento e superação do fenômeno da medicalização, bem como mobilizar a 

sociedade para a crítica à medicalização da aprendizagem e do comportamento. 

O caráter do Fórum é político e de atuação permanente, constituindo-se a partir da 

qualidade da articulação de seus participantes e suas decisões serão tomadas, 

preferencialmente, por consenso. É composto por entidades, movimentos e pessoas que 

tenham interesse no tema e afinidade com os objetivos do Fórum. 

 

O Fórum se fundamenta nos seguintes princípios: 

- Contra os processos de medicalização da vida.  

- Defesa das pessoas que vivenciam processos de medicalização.  

- Defesa dos Direitos Humanos.  
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- Defesa do Estatuto da Criança e Adolescente.  

- Direito à Educação pública, gratuita, democrática, laica, de qualidade e 

socialmente referenciada para todas e todos.  

- Direito à Saúde e defesa do Sistema Único de Saúde – SUS e seus princípios.  

- Respeito à diversidade e à singularidade, em especial, nos processos de 

aprendizagem.  

- Valorização da compreensão do fenômeno medicalização em abordagem 

interdisciplinar.  

- Valorização da participação popular.  

 

O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade se propõe os seguintes 

desafios: 

 

 

I. Ampliar a democratização do debate 
 

- Estabelecer mecanismos de interlocução com a sociedade civil 

I.1 Popularizar o debate, sem perder o rigor científico. 

I.2 Pluralizar os meios de divulgação, incluindo cordéis, sites, artes em geral. 

I.3 Construir estratégias para ocupar espaços na mídia. 

- Estabelecer mecanismos de interlocução com a academia 

I.1 Ampliar a discussão entre profissionais das diversas áreas; 

I.2 Construir estratégias para ocupar espaços nos cursos de formação inicial e 

continuada dos profissionais das diversas áreas. 

I.3 Apoiar propostas curriculares de humanização das práticas de educação e de 

saúde. 

 

- Socializar o significado da medicalização e suas consequências 

I.1 Reconhecer as necessidades das famílias que vivenciam processos de 

medicalização.  

I.2 Esclarecer riscos da drogadição - drogas lícitas e ilícitas - como consequência da 

medicalização. 

 

- Ampliar a compreensão sobre a diversidade e historicidade dos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento humano. 

 

 

II. Construir estratégias que subvertam a lógica medicalizante 
 

- Ampliar a produção teórica no campo da crítica à medicalização. 

- Intervir na formulação de políticas públicas, subsidiando o embasamento em 

novas concepções de ser humano e de sociedade. 

- Apoiar iniciativas de acolhimento e o fortalecimento das famílias, desmitificando 

pretensos benefícios da medicalização. 

- Apoiar ações intersetoriais que enfrentem os processos de medicalização da vida. 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2010 
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Entidades que assinam o Manifesto até o momento: 
 

 Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – CRP-06 

 Grupo Interinstitucional Queixa Escolar - GIQE 

 Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE 

 Rede Humaniza Sistema Único de Saúde 

 Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente de São Paulo – 

CONDECA 

 Departamento de Pediatria - Faculdade Ciências Médicas da Universidade Estadual 

de Campinas –- UNICAMP 

 Faculdade São Bento da Bahia – Curso de Psicologia 

 Faculdade Social da Bahia – Curso de Psicologia 

 Fórum de Saúde Mental do Butantã 

 Anhanguera Educacional 

 Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo - SINPSI 

 Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro – CRP 05 

 Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo – 

SINPEEM 

 Mandato do Vereador Eliseu Gabriel 

 Mandato do Vereador Claudio Fonseca 

 Colégio Universitas - Ensino Médio – Santos, SP 

 Universidade Estadual de Maringá – UEM - Departamento de Psicologia 

 Fundação Criança de São Bernardo do Campo 

 Universidade Comunitária do Oeste Catarinense – UNOCHAPECÓ – Curso de 

Psicologia 

 Universidade Federal da Bahia – UFBA - Departamento de Educação 

 Associação de Docentes da Universidade de São Paulo - ADUSP 

 Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação – ANPED – GT Psicologia da 

Educação Instituto Sedes Sapientiae 

 Associação Palavra Criativa 

 Universidade de São Paulo - Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas 

em Psicologia Escolar e Educacional - LIEPPE 

 Centro de Saúde Escola “Samuel Barnsley Pessoa” (Butantã) Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP 

 Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – DEDICA – Curitiba, 

PR 

 União de Mulheres do Município de São Paulo 

 Sociedade de Pediatria de São Paulo – SPSP 

 Fórum Paulista de Educação Infantil 

 

 Assinaram o Manifesto 450 participantes do I Seminário Educação Medicalizada: 

Dislexia, TDAH e outros supostos transtornos. 

 


