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Mesmo correndo o risco de ser taxado de filósofo, 

o que, afinal, sou, diria que a figura em que a 

emancipação se concretiza hoje em dia, e que não 

pode ser pressuposta sem mais nem menos, uma 

vez que ainda precisa ser elaborada em todos, mas 

realmente em todos os planos de nossa vida, e que, 

portanto, a única concretização efetiva da 

emancipação consiste em que aquelas poucas 

pessoas interessadas nesta direção orientem toda a 

sua energia para que a educação seja uma 

educação para a contradição e para a resistência. 

(ADORNO, 1995, p. 182-183) 
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RESUMO 

 

PINTO, Rômulo Fabriciano Gonzaga. As contribuições da educação crítica para a 

emancipação do sujeito toxicômano. 2016. 236 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 

– Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

 

Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Cultura e Processos Educacionais”. 

Trata-se de uma pesquisa realizada com base nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, a partir de concepção crítica de educação não-

formal no campo da saúde pública. O problema de pesquisa foi desenvolvido pela 

seguinte pergunta: Como as concepções de corpo, saúde e felicidade são construídas 

sócio-historicamente e quais são suas possíveis relações com a formação do sujeito 

toxicômano? A técnica de pesquisa utilizada foi a perspectiva hermenêutica com análise 

documental, a partir do referencial teórico. Como objetivo geral, esta pesquisa consistiu 

em compreender o desenvolvimento histórico das categorias corpo, saúde e felicidade, 

assim como outras mediações sociais no processo de formação do sujeito toxicômano. 

Já os objetivos específicos foram: elencar, a partir do pensamento de Platão e Descartes, 

os elementos para se compreender o desenvolvimento das categorias corpo, saúde e 

felicidade; expor em diálogo com Foucault a história e desenvolvimento das políticas de 

saúde, sua relação com a psiquiatria e as formas de cuidado no campo da saúde no 

início da era moderna; refletir com a teoria crítica frankfurtiana acerca do 

desenvolvimento da categoria razão instrumental e da semiformação humana vinculada 

à formação do sujeito toxicômano; entender em Freud o mal-estar na civilização, as 

especificidades do sujeito toxicômano com a psicanálise olivensteiniana política 

proibicionista das drogas; elencar as formas de cuidado em saúde constituídas em 

contraposição à política asilar-manicomial nos séculos XX e XXI e as possibilidades 

educativas daí oriundas que possam contribuir para a emancipação do sujeito 

toxicômano por meio da teoria crítica adorniana. A pesquisa teve origem a partir da 

experiência terapêutico-pedagógica nos Centros de Atenção Psicossocial no município 

de Goiânia, bem como a necessidade de investigação, estudo e reflexão de um campo 

com ainda pouca produção teórica. Para tanto, analisamos os documentos que 

normatizam os processos pedagógicos da Educação Física nos CAPS-AD, objetivando 

apresentar possíveis saídas para a construção de um projeto de educação crítica neste 

serviço de saúde pública que possa contribuir para a emancipação do sujeito 

toxicômano. Conclui-se que, apesar dos limites e contradições, existe a possibilidade de 

intervenção terapêutico-pedagógica crítica no campo da saúde pública que pode 

corroborar para a emancipação do sujeito toxicômano no caminho da criticidade.  

 

Palavras-chave: Educação; substâncias psicoativas; sujeito toxicômano; semiformação 

e emancipação. 
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ABSTRACT 

 

PINTO, Rômulo Fabriciano Gonzaga. The contributions of critical education for the 

emancipation of the individual drug addict. 2016. 236 f. Dissertation (Master of 

Education) – University of Goiás, Goiânia. 

 

This work is linked to the line of research "Cultural and Educational Processes". This is 

a survey based on the theoretical and methodological assumptions of Critical Theory of 

the Frankfurt School, from critical conception of non-formal education in the public 

health field. The research problem was developed by the question: How Body 

conceptions of, health and happiness are built socio-historically and what are their 

possible relationship with the formation of the subject drug addict The research 

technique used was the hermeneutic perspective with document analysis, from the 

theoretical framework. The general objective of this research was to understand the 

historical development of body categories, health and happiness, as well as other social 

mediations in the process of formation of the subject drug addict. Already the specific 

objectives were: to list, from the thought of Plato and Descartes, the elements for 

understanding the development of body categories, health and happiness; exhibit in 

dialogue with Foucault the history and development of health policies, their relationship 

with psychiatry and forms of care in the health field in the early modern era, reflect the 

Frankfurtian critical theory about the development of category instrumental reason and 

erudition human linked to the formation of the subject drug addict; understand Freud 

malaise in civilization, the specifics of the subject drug addict with psychoanalysis 

olivensteiniana prohibitionist drug policy, list the health care forms constituted as 

opposed to asylum-asylum policy in the twentieth century and XXI and the educational 

possibilities arising therefrom that may contribute to the emancipation of the subject 

drug addict by adorniana. A research critical theory originated from the therapeutic-

pedagogical experience in mental health services in Goiânia, as well as the need to 

research, study and reflection of a field still little theoretical production. Therefore, we 

analyzed the documents that regulate the teaching process of Physical Education in 

CAPS-AD, aiming to present possible solutions to the construction of a critical 

education project in the public health service which can contribute to the emancipation 

of the subject drug addict. We conclude that, despite the limitations and contradictions, 

there is a possibility of therapeutic-critical pedagogical intervention in the field of 

public health which could help to the emancipation of the subject drug addict in the way 

of criticality. 

 

Keywords: Education; psychoactive substances; subject drug addict; semi-erudition 

and emancipation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de dar início à pesquisa propriamente dita, é importante mencionar a 

trajetória que culminou neste trabalho. O Centro de Atenção Psicossocial é o local onde 

trabalho há quase oito anos e cenário de incipientes pesquisas1 sobre os processos 

educativos que ocorrem nesses espaços. 

Assim, este trabalho visa refletir sobre as possibilidades de educação não-formal 

realizadas pela equipe do CAPS-AD e, mais detidamente, da Educação Física, 

vivenciadas nos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS-AD)2. 

Diante disso, esta pesquisa teve como propósito, sob os pontos de vista social e 

científico, analisar as práticas pedagógicas que buscam a emancipação do sujeito 

toxicômano. 

No primeiro momento, este trabalho objetivou identificar e questionar de que 

maneira, a partir do percurso histórico e do modo de sociabilidade hegemônico atual, 

vem sendo construído o sujeito toxicômano no contexto brasileiro sob a égide de 

conceitos e atitudes que visam reduzir o refletir e o agir crítico e emancipado.  

Em outras palavras, visamos analisar e refletir sobre o projeto social de 

construção de subjetividades que se referenda na manutenção da semiformação3, que 

Adorno aborda em suas obras Teoria da Semicultura e Educação e Emancipação. É 

importante ressaltar que a condição de semiformação limita a busca por parte dos 

usuários desses serviços de estratégias de autocuidado e de uma nova historicidade 

futura que contribuem para a construção de subjetividades emancipadas e estimulam a 

                                                 
1 Aqui cabe o destaque de algumas pesquisas em áreas próximas à pesquisa aqui realizada: Wachs (2008), 

Furtado et al (2015), Cirqueira (2011), entre outros autores. 
2 Tratam-se de Unidades de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Goiânia que existem desde 2001. 

Atualmente a Prefeitura de Goiânia oferece quatro unidades que apresentam esta configuração assim 

denominadas: CAPS-AD CASA, CAPS-AD-NOROESTE, CAPS-AD-NEGRÃO DE LIMA e CAPS-

ADi-GIRASSOL. A sigla CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial e AD significa Álcool e 

outras Drogas e o “i” do último CAPS de infantil, ou seja, um CAPS que atende crianças e 

adolescentes até 18 anos dependentes de drogas. Portanto, trata-se de um Centro de Atenção 

Psicossocial para toxicômanos, ou seja, pessoas dependentes de álcool e ou outras drogas. 
3
 No Brasil, existe a discussão no meio acadêmico acerca deste conceito de Adorno que no alemão é 

halbidung, mas traduzido como semiformação e pseudoformação. De acordo com Neuvald e Guilhermeti 

(2006, p. 2), “Halbidung um termo alemão formado pela justaposição das palavras Halb (que pode 

significar meio, metade ou pseudo) e Bildung (que significa, ao mesmo tempo, cultura, formação cultural, 

formação da personalidade ou educação num sentido amplo). No entanto, Halbidung não pode ser 

simplesmente traduzido por meia formação ou falsa formação, pois Adorno imprime um sentido dialético 

ao termo no qual, simultaneamente, indica uma falsidade ou limitação do processo formativo, quando este 

perde sua articulação entre autonomia e dominação; mas também indica uma formação real e efetiva, 

apenas como dominação. Por isso, semiformação é um termo que vem sendo mais utilizado pelos 

tradutores, como Maar (1992), Pucci, Zuin e Ramos de Oliveira”. 
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manutenção da barbárie no cotidiano de vida do sujeito toxicômano. 

No segundo momento, este trabalho analisou quais são as matrizes de saber que 

orientam a construção das categorias, como corpo, saúde e felicidade, no que concerne 

ao padrão societário hegemônico de educação ao longo da história e mais detidamente 

da modernidade tardia. Dessa forma, pode-se inferir como a prática pedagógica da 

Educação Física nos CAPS-AD pode contribuir, mesmo com todos seus limites e 

contradições, para a desconstrução das concepções simplistas e fragmentadas das três 

categorias mencionadas, estimulando, dentre outros fatores, a emancipação do sujeito 

toxicômano sob a égide de uma abordagem crítica e concreta. 

Para a consecução dos objetivos, este trabalho foi construído com cinco 

capítulos. No primeiro capítulo, foi realizado diálogo com Platão (2004) e Descartes 

(1999) buscando compreender o desenvolvimento das categorias corpo, saúde e 

felicidade. Para tanto, busca-se, a partir desses dois filósofos, compreender como eram 

pensadas estas três categorias nos períodos históricos em que viveram. Vale ressaltar 

que, mesmo Platão tendo vivido no período da Antiguidade Clássica e Descartes no 

período do início da Idade Moderna, é inconteste a influência e a contemporaneidade 

desses dois pensadores no campo teórico e prático em todo o mundo.  

O segundo capítulo discorre acerca do desenvolvimento sócio-histórico das 

políticas de saúde pública, o nascimento da medicina social, da clínica e da psiquiatria 

na modernidade, a partir de Foucault (1999). Além disso, estabelecemos o diálogo com 

este autor para compreender como se materializam, a partir das instituições 

disciplinares, as instituições no campo da saúde, mais especificamente a psiquiatria. E 

ainda compreender o processo histórico que perdura até os dias de hoje, apesar de lutas 

e conquistas da classe trabalhadora nesse campo, e as práticas impostas diante das 

necessidades produtivas da sociedade capitalista, como a normalização e a 

disciplinarização do louco e, posteriormente, do toxicômano.   

Já o terceiro capítulo apresenta a categoria razão instrumental e os reflexos deste 

procedimento de razão nos processos de semiformação humana, a partir da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt. Diante disso, realizamos, a partir do diálogo com os 

frankfurtianos, principalmente com Adorno e Horkheimer, as reflexões acerca do 

advento, desenvolvimento e consequências da razão instrumental imersa em todo o 

tecido social a partir da era capitalista, da Indústria Cultural como mecanismo cultural 

de dominação e do consequente projeto de semiformação humana. Tal processo de 

semiformação humana, de acordo com a nossa pesquisa, é uma mediação que contribui 
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significativamente para o advento do sujeito toxicômano a partir da modernidade.  

O quarto capítulo busca, por sua vez, refletir acerca do mal-estar na civilização e 

sua relação com as toxicomanias, em Freud (2010), a caracterização do sujeito 

toxicômano na psicanálise de Olievenstein (1985) e a reflexão acerca da política 

proibicionista das drogas nos séculos XX e XXI e a sua vinculação com a semiformação 

humana. Para efeito de caracterização do sujeito toxicômano, recorremos às obras de 

Freud e Olivenstein, dois psicanalistas que realizaram pesquisas que contribuem para 

este intento. A noção de mal-estar e de toxicomania são fundamentais nesses dois 

autores para se compreender as singularidades desse sujeito em específico. Cabe 

mencionar que a psicanálise freudiana é um dos pilares fundamentais das reflexões da 

Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Além disso, realizamos, a partir de diversos 

autores, a reflexão sobre a política proibicionista das drogas e as consequências dessa 

política sobre os processos de semiformação e eliminação das drogas consideradas 

proibidas, e, consequentemente, do próprio sujeito toxicômano. 

No quinto e último capítulo, refletimos acerca do conceito de saúde e dos 

movimentos sociais em nosso país que desenvolveram, pelo menos nos marcos legais, a 

reforma psiquiátrica. Ainda realizamos a análise dos documentos que normatizam os 

processos terapêutico-pedagógicos da Educação Física nos CAPS-AD, cujo propósito 

foi apresentar possíveis saídas para a construção de um projeto de educação crítica 

nessa unidade de saúde pública que possa favorecer a emancipação do sujeito 

toxicômano balizada pela Teoria Crítica adorniana. 

Dessa forma, pode ser construído junto com esses usuários a ampliação e a 

mudança qualitativa para uma consciência crítica, buscando a superação da condição de 

semiformação para que o sujeito toxicômano possa se tornar autônomo para definir 

linhas de ação concretas no autocuidado e na emancipação humana, de uma maneira 

geral, a partir de uma experiência formativa verdadeira. 
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CAPÍTULO 1 

O DESENVOLVIMENTO DAS CATEGORIAS CORPO, SAÚDE E 

FELICIDADE 

 

 Para refletir sobre as possibilidades de uma educação crítica que possa contribuir 

para a emancipação do sujeito toxicômano, faz-se necessário compreender o 

desenvolvimento histórico de três categorias: corpo, saúde e felicidade. Isso porque 

essas categorias são elementares e intimamente imbricadas nos processos de formação 

humana para as necessidades históricas de diferentes modos de produção da vida, bem 

como na relação do universo objetivo com o subjetivo. Tal percurso histórico do 

desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade permite-nos entender que não 

se trata, meramente, de dados empíricos, os quais expressariam relações a-históricas e 

imutáveis. Dessa forma, a história das categorias corpo, saúde e felicidade será 

analisada, em um primeiro momento, a partir do filósofo Platão (2004). E 

posteriormente a partir do filósofo Descartes (1999). Ao que nos parece, é com Platão 

(2004) que se tem início, no que concerne a este estudo, uma proposição de educação e 

disciplina do corpo naquele período histórico vivido por esse filósofo. Além disso, é 

realizada a exposição do que se compreendia por saúde naquele mesmo período 

histórico e suas formas de realização prática, assim como a reflexão sobre o sentido 

último da vida calcado na ideia de felicidade. Refletir sobre a história do pensamento de 

Platão e Descartes acerca dessas três categorias nos permite inferir o que permanece 

contemporâneo nesses dois autores e compreender quais sentidos estes impingiam aos 

processos de formação humana.   

 Com base nesses dois autores, pode-se depreender os fundamentos que norteiam 

os efeitos e os sentidos práticos daquilo que permanece e que concerne às três categorias 

no atual período histórico. Nesse sentido, são aqui considerados os elementos históricos 

que permanecem vinculados às três categorias no atual período histórico, cuja origem 

e/ou desenvolvimento se deu a partir do exposto em Platão (2004) e Descartes (1999).    

 É importante reiterar que não se trata aqui de um amplo percurso sobre 

diversificados prismas e autores que compreendem a genealogia das três categorias e 

seu desenvolvimento na literatura filosófica e científica. Mas, como dito anteriormente, 

de um recorte bibliográfico coerente com os fundamentos que permanecem desde Platão 

e Descartes até os dias atuais, norteando um olhar mais específico sobre a temática 

proposta ao longo deste trabalho. Assim, ficam ressalvados todos os limites daí oriundos 
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desta pesquisa, o que não invalida as contribuições desses dois autores para se 

compreender o desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade. 

 

1.1. O desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade em Platão 

 

 O filósofo Platão (2004) faz, na obra A República, a partir de diálogos, uma 

exposição bastante profunda acerca da justiça e seus desdobramentos para a formação 

da república ideal e logicamente perfeita. Este autor, dentre diversificados temas e 

categorias, discorre sobre as categorias corpo, saúde e felicidade. Em Platão (2004), fica 

explícita a importância dessas três categorias vinculadas ao seu ideário de justiça4.  

 A primeira categoria mencionada na obra A República, de Platão (2004), é a 

felicidade. A partir das palavras de Céfalo, em que este dialoga com Sócrates sobre a 

velhice, fica exposto o primeiro contraponto da própria felicidade com a riqueza em que 

o primeiro diz que “[...] um homem bom não pode ser totalmente feliz na velhice, 

também riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau” (PLATÃO, 2004, 

p. 8). Aqui Platão nos apresenta a ideia de felicidade vinculada, em síntese, à noção de 

paz de espírito. Um desdobramento do “como” ser feliz aparece nas palavras de 

Sócrates, quando se utiliza da ideia de virtude que, para ele, “[...] resume-se em proferir 

a verdade e em restituir o que se tomou de alguém” (PLATÃO, 2004, p. 9). 

 A segunda categoria mencionada nesta obra é a ideia de saúde. A partir dos 

diálogos fica exposto que a arte responsável pelos cuidados de saúde do corpo é restrita 

à intervenção da medicina. Quando questionado por Sócrates acerca do papel da 

medicina, Polemarco responde que se trata de intervir com “[...] evidentemente, 

remédios, alimentos e bebidas aos doentes” (PLATÃO, 2004, p. 11). Posteriormente, ao 

ser questionado novamente por Sócrates acerca de quem é o responsável por realizar os 

atos da medicina, Polemarco responde prontamente ser “o médico” (Ibidem). 

 Curiosamente, a terceira categoria mencionada na obra é o corpo. E esta 

categoria surge intimamente vinculada a outra anteriormente apresentada: a saúde. 

Sócrates chega a afirmar acerca da saúde que a sua razão de existir são os cuidados 

sobre o corpo que é por natureza defeituoso. Assim, “[...] para isso que a arte médica foi 

inventada: por que o corpo é defeituoso e não lhe é suficiente ser o que é. Por isso, para 

                                                 
4 É importante enfatizar que, para este autor, a justiça se trata da justa medida que não se vincula ao 

excesso e tampouco à falta. Nesse sentido, trata-se da medida necessária (PLATÃO, 2004). 
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lhe proporcionar vantagens, a arte organizou-se” (PLATÃO, 2004, p. 24). Assim 

Sócrates realiza a seguinte síntese: “[...] portanto, a medicina não objetiva sua própria 

vantagem, mas a do corpo” (Ibidem). Nota-se que aqui não se trata de uma mera opinião 

de Sócrates, mas das ideias, possivelmente, as mais avançadas daquele período vivido 

por este filósofo, o que, provavelmente, contribuiu para culminar na ideia de corpo 

como um mero objeto funcional. Essa perspectiva funcional do corpo, provavelmente, 

pode ter contribuído para a noção de máquina, que tem seu marco explícito de 

desenvolvimento com Descartes (1999), o qual será analisado ulteriormente. 

 Ao longo de toda a obra, as referências relacionadas às três categorias são 

desdobramentos diretamente vinculados aos princípios expostos acima. No que 

concerne à felicidade, Trasímaco, em contraposição a Sócrates, defende que esta é 

realizada quando “[...] os indivíduos trabalham para o interesse do mais forte e fazem a 

sua felicidade servindo-o, mas de nenhuma maneira a deles mesmos” (PLATÃO, 2004, 

p. 26). Aqui a felicidade está relacionada à ideia de servidão e à prática de serviço, por 

indivíduos fracos e inferiores, a outrem que é considerado superior e mais forte. O 

desdobramento desse pensamento de Trasímaco acerca da felicidade culmina na tese de 

que: 

 

[...] quando um homem, além da fortuna dos cidadãos, se apodera das 

suas pessoas e os escraviza, em vez de receber esses nomes ignominiosos, 

é considerado feliz e afortunado, não apenas pelos cidadãos, mas também 

por todos aqueles que sabem que ele cometeu a injustiça em toda a sua 

extensão. (PLATÃO, 2004, p. 27) 

 

 No entanto, é importante reiterar que este não é um ponto de vista de Sócrates 

sobre este assunto e tampouco de Platão, seu discípulo direto. Isso porque Platão não 

identifica, na injustiça, nenhuma base que pudesse corroborar uma noção de felicidade 

verdadeira, inclusive Trasímaco é considerado, por Platão e Sócrates, no limite, como 

um sofista5. Dessa forma, durante os diálogos, Trasímaco acaba sendo convencido de 

que não é possível a realização da felicidade sobre os moldes por ele postos, pois este 

termina por concordar que “[...] a justiça é virtude e sabedoria e a injustiça vício e 

ignorância” (PLATÃO, 2004, p. 35). 

 Um questionamento, o qual concerne à felicidade que nos parece central, é 

                                                 
5 Os sofistas eram homens que ensinavam estratégias de argumentação em troca de taxas para ensinar 

estudantes. Como não havia um compromisso com a verdade no ensino dessas estratégias de 

argumentação, logo foi amplamente criticado pela filosofia socrático-platônica-aristotélica. Ver mais 

detalhes em Platão (2004). 
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realizado por Adimanto, quando este realiza a seguinte pergunta: “[...] O que se deve ser 

e que caminho se deve seguir para atravessar a vida da melhor maneira possível?” 

(PLATÃO, 2004, p. 49). Aqui se coloca quais são as ações necessárias que 

precisaríamos realizar para podermos construir uma vida feliz. Trata-se de uma pergunta 

que se refere à esfera prática do “como”, apesar de não ser desenvolvido na obra 

nenhum tipo de “manual” que seja orientador para a realização concreta da felicidade. 

 No transcorrer da obra, é defendida a tese de que o próprio advento das cidades e 

a sua organização são fundamentais para a construção de uma vida feliz ao homem 

(PLATÃO, 2004, p. 54). Além disso, Sócrates afirma que, para a construção de uma 

cidade feliz, é necessário que as condições para a felicidade não sejam somente 

estendidas para um grupo específico, mas para, no máximo que for possível, toda a 

cidade. Aqui a felicidade pode ser entendida como um bem comum pertencente a todos, 

na qual cada grupo de homens, de acordo com sua natureza, participe dessa condição de 

vida superior da maneira que lhe for possível (PLATÃO, 2004, p. 115-117). 

 E a base que seria organizadora dessa cidade, que proporciona felicidade, só 

pode estar alicerçada em íntima imbricação do poder político com o saber filosófico 

para realização dos ideários da república socrático-platônico. Nesse sentido, o melhor 

homem para governar a cidade feliz seria o filósofo. Dessa forma, Sócrates afirma que: 

 

Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje 

denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente 

filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem num 

mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente 

perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem 

impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das 

cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade 

que nós descrevemos será edificada. [...] De fato, é difícil conceber que 

não haja felicidade possível de outra maneira, para o Estado e para os 

cidadãos. (PLATÃO, 2004, p. 180-181) 

 

 É importante reiterar que a maneira pela qual seria realizada a república 

idealizada por Platão (2004) não é o seu objetivo. Não se trata de orientações práticas 

para a realização dessa república idealizada, até porque, para Sócrates, quando 

questionado por Glauco acerca disso, este responde que: 

  

Então, não me obrigues a mostrar-te plenamente realizado o plano que 

traçamos no nosso discurso. Se estivermos em condições de descobrir 

como, de uma maneira muito próxima da que descrevemos, uma cidade 

pode ser organizada, confessa que descobriremos que as tuas prescrições 

são realizáveis. Não ficarás contente com este resultado? Por mim, ficarei. 



20 
 

(PLATÃO, 2004, p. 180) 

 

 Sobre as bases fundamentais da felicidade, Sócrates as alicerça em elementos da 

moral e do caráter humano e não nas riquezas materiais. Tal análise é realizada no 

contexto da governança da república, visto que isso é requisito necessário para o 

governante. Um dos aspectos para uma governança que proporcione condições reais de 

felicidade tem a ver com a criação e a regulação de uma vida engendrada por leis. Estas 

estão vinculadas às convenções sociais que instauram, quando moralmente positivas, 

condições para que todas as pessoas possam atingir a felicidade no máximo que for 

possível. Diante disso, Sócrates afirma que: 

 

[...] Se descobrires uma condição preferível ao poder para os que devem 

mandar, ser-te-á possível ter um Estado bem governado. Certamente, 

neste Estado só mandarão os que são verdadeiramente ricos, não de ouro, 

mas dessa riqueza de que o homem tem necessidade para ser feliz: uma 

vida virtuosa e sábia. (PLATÃO, 2004, p. 232) 

 

 Dessa forma, alcançar a realidade da felicidade como experiência de vida 

significa superar e transcender as limitações impostas pelo mundo sensível (mundo 

material) e adentrar profundamente no verdadeiro mundo: o mundo inteligível (mundo 

das ideias). Nesse sentido, no limite, o mundo sensível se limita ao olhar humano e o 

mundo inteligível é a expressão do que é verdadeiro e eterno.  Ou, nas palavras de 

Sócrates, “[...] não será, certamente, um simples jogo, rápido e fortuito. Tratar-se-á de 

operar a conversão da alma de um dia tão tenebroso como a noite para o dia verdadeiro, 

isto é, elevá-la até o ser. E é a isso que chamaremos a verdadeira filosofia” (PLATÃO, 

2004, p. 233).  

Uma outra definição de felicidade, em Platão (2004), é aquela mencionada por 

Sócrates no que concerne aos desejos supérfluos e desejos necessários. Tal definição 

construída por Sócrates é desenvolvida na obra A República na qual este discorre acerca 

da tirania e seus inconvenientes. Um dos grandes inconvenientes que Sócrates identifica 

na administração do tirano é que ele impõe os seus desejos supérfluos para toda 

“demos” (povo) em uma satisfação ilimitada e licenciosa de todas as suas vontades. 

Considerando esta análise de Sócrates, é possível inferir que a felicidade humana é 

construída pela satisfação dos desejos denominados por ele de “necessários” e o 

autocontrole dos desejos supérfluos. Assim, a felicidade se baseia em um tripé: virtude, 

temperança e equilíbrio. Assim, o oposto das características que levam à infelicidade 

são: ao contrário da virtude, o vício, e ao contrário da sabedoria, a ignorância. Dessa 
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forma, a felicidade é, para Sócrates, o tema mais importante da vida do ser humano 

(PLATÃO, 2004). 

 Desse modo, tal análise acerca das ocorrências da categoria felicidade e seus 

sentidos e significados em A República se faz mister analisar as outras duas categorias: 

corpo e saúde. Será feita então a exposição dessas duas categorias em separado, assim 

como foi feito com a categoria felicidade. É importante reiterar que existe uma íntima 

relação das três categorias, assim como uma totalidade social a ser considerada, pois a 

realidade concreta não é fragmentada. 

 Diante disso, a próxima categoria a ser analisada será a saúde. De acordo com 

Platão (2004), a primeira referência à saúde, na obra A República, é, como já foi 

mencionada, relacionada à medicina como a arte de oferecer “remédios, alimentos e 

bebidas aos doentes” (Ibidem, p. 11). E o profissional responsável por oferecer os 

cuidados de medicina para o restabelecimento e a manutenção da saúde seria o médico 

(Ibidem). Desse modo, é importante ressaltar que, ao longo de toda a obra, a saúde se 

resume, de maneira mais explícita, ao campo da medicina, sendo realizada 

exclusivamente pelos médicos no que concerne ao corpo separado da alma. 

 Nesse sentido, Platão (2004), a partir dos diálogos estabelecidos por Sócrates, já 

apresenta uma compreensão embrionária de que as doenças passam por um processo de 

transmissão, o que pode contribuir para entender como se daria o contágio, inaugurando 

assim possíveis estratégias de prevenção. Sócrates menciona, quando trata das guerras 

entre povos inimigos e as estratégias dos guardiões envolvidos, que “o mais capaz de 

preservar-se de uma doença não é também o mais capaz em transmiti-la secretamente?” 

(Ibidem, p. 13). 

  Em discussão com Sócrates acerca da noção de justiça, Trasímaco tem como 

referência uma prática médica, quando diz que “[...] por acaso consideras médico aquele 

que se engana em relação aos doentes, no mesmo instante e enquanto se engana?” 

(PLATÃO, 2004, p. 22). Mas Sócrates não deixa tal pergunta sem resposta e provoca 

Trasímaco a refletir sobre o verdadeiro ato, com sentido moral positivo do médico, 

quando diz que “[...] o médico, no sentido exato do termo, de que falavas ainda a pouco, 

tem por objetivo ganhar dinheiro ou tratar os doentes? Mas fala-me do verdadeiro 

médico” (PLATÃO, 2004, p. 23). Trasímaco responde sem pestanejar que a ação 

médica verdadeira, com sentido moral positivo, está relacionada ao tratamento dos 

doentes (Ibidem). Aqui é importante reportar à condição da prática da medicina de 

forma ideal pelo médico.  



22 
 

 Um elemento curioso que nos chama atenção na compreensão da categoria saúde 

é sua íntima relação com a categoria corpo. Se a medicina (um dos campos da saúde) 

existe, é tão somente para os cuidados do corpo que é, para Platão/Sócrates, 

naturalmente, defeituoso. Nesse sentido, a medicina não nasceu para servir a si mesma, 

mas para corroborar os cuidados do “corpo defeituoso” (PLATÃO, 2004). Em Platão 

(2004), fica evidenciado que a saúde nasceu para os cuidados do corpo e não o contrário 

(Ibidem, p. 24). Na continuidade da discussão da noção de justiça, Trasímaco faz a 

seguinte afirmação: 

 

Se me perguntasses se é suficiente ao corpo ser corpo ou se tem 

necessidade de outra coisa, responder-te-ia: “Certamente que tem 

necessidade de outra coisa. Para isso que a arte médica foi inventada: 

porque o corpo é defeituoso e não lhe é suficiente ser o que é. Por isso, 

para lhe proporcionar vantagens, a arte organizou-se”. [...] Pois nenhuma 

arte apresenta defeito ou imperfeição e não deve procurar outra vantagem 

exceto a do indivíduo a que se aplica: ela própria, quando verdadeira, está 

isenta de mal e é pura enquanto se mantiver rigorosa e totalmente de 

acordo com a sua natureza. (PLATÃO, 2004, p. 24) 

 

 Dessa forma, segundo Trasímaco, o médico quando pratica a medicina, da forma 

idealizada por Sócrates, não cuida de si mesmo em primeiro lugar, mas do “corpo 

defeituoso” que corrobora por ajustar as condições de saúde necessárias ao seu 

funcionamento adequado. Assim, Sócrates diz que: 

 

Portanto, o médico, na medida em que é médico, não objetiva nem 

prescreve a sua própria vantagem, mas a do doente? Com efeito, 

reconhecemos que o médico, no sentido exato da palavra, governa o 

corpo e não é homem de negócios. (PLATÃO, 2004, p. 25) 

 

 Na análise posterior que é feita acerca da categoria saúde, Glauco6 deixa claro 

que ninguém busca saúde por ela mesma, mas pelas vantagens e recompensas que ela 

nos proporciona ao usufruirmos de seus benefícios em nossas vidas, que concernem a 

uma relação direta de cuidados do corpo, considerado, por Platão (2004), “defeituoso”. 

Para Glauco, a saúde trata-se de um bem que exige daquele que o busca de “boa 

vontade” (Ibidem, p. 41). 

 Um aspecto curioso é a relação do trabalho com as condições de saúde da 

população governada nessa considerada “república ideal” (PLATÃO, 2004). Os 

trabalhos menos desejados são justamente aqueles que serão exercidos pelas pessoas 

mais fracas de saúde, ou seja, que têm, em seus corpos, muitos defeitos que a arte 

                                                 
6 É um dos irmãos de Platão que costumava frequentar reuniões e diálogos socráticos (BOLZANI FILHO, 

2013, p. 11). 
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médica não consegue restabelecer. Assim, para Adimanto7: 

 

[...] Existem pessoas que se encarregam desse serviço; nas cidades bem 

organizadas, são geralmente as pessoas mais fracas de saúde, incapazes de 

qualquer outro trabalho. O seu papel é ficar no mercado, comprar a 

dinheiro aos que vendem, e depois vender, também a dinheiro, aos que 

desejam comprar. (PLATÃO, 2004, p. 57) 

 

 Uma outra definição bastante curiosa é aquela concernente à denominação que 

Sócrates categoriza como “cidade sã” e “cidade doente”. Para este filósofo, a cidade sã 

se constitui sobre a base da satisfação das necessidades humanas, tais como: vestuário, 

calçados, moradia, alimentação, e demais necessidades que se fundamentam na 

moderação e comedimento em um padrão de vida simples (PLATÃO, 2004, p. 58). Já a 

cidade doente, para Sócrates, é 

 

[...] uma “cidade tomada de excitação”. [...] Parece que muitos não se 

satisfarão com esse padrão de vida simples e com esse regime: terão 

leitos, mesas, móveis, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes 

para queimar, cortesãs, variadas iguarias, e tudo isto em grande 

quantidade. Portanto, já não podemos considerar apenas necessárias as 

coisas a que nos referimos no começo: moradias, vestuários e calçados; 

teremos de levar em conta a pintura e arte de bordar, procurar ouro, 

marfim e materiais preciosos de todas as qualidades. (PLATÃO, 2004, p. 

58-59) 
 

 Para resolver os problemas criados por essa cidade doente, para Sócrates, é 

necessária a ampliação do quadro de profissionais, tais como: pedagogos, amas, 

governantes, criadas de quarto, cabeleireiros, cozinheiros, mestres cozinheiros, 

porqueiros, mais gado de toda espécie para quem deseja comer carne. E, por conta desse 

tipo de vida que será construído, e que aqui nos interessa especialmente, são necessários 

muito mais médicos do que antes na cidade sã.  A matemática pode ser assim exposta: a 

cidade doente exige mais profissionais, cria mais doentes e exige o cuidado em saúde a 

ser realizado por um número cada vez maior de médicos (PLATÃO, 2004, p. 59). 

 Acerca da aplicação dos remédios, curiosamente, fica exposto, de maneira 

explícita, que na cidade doente haveria um número de doentes que exigiria um número 

maior de médicos. Concomitantemente, a aplicação de mais remédios seria necessária e 

os profissionais que executariam esta ação seria atribuição dos médicos (PLATÃO, 

2004, p. 79). 

 Uma referência importante realizada na obra é aquela concernente à saúde do 

                                                 
7 É outro irmão de Platão que, assim como Glauco, frequentava as mesmas reuniões e diálogos socráticos 

(BOLZANI FILHO, 2013, p. 11). 
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atleta como para os guardiões da república. Diante disso, embora as comidas e bebidas 

fossem alteradas na rotina do atleta, estas seriam para conservação e potencialização da 

sua condição de saúde. Nesse sentido, Sócrates afirma que: 

 

É necessário um regime mais apurado para os nossos atletas guerreiros, 

para que se mantenham, como os cães, sempre alerta, vejam e ouçam com 

maior acuidade e, embora mudando frequentemente de comida e bebida, 

conservem uma excelente saúde. (PLATÃO, 2004, p. 98)   

 

 Curiosamente, a obra de Sócrates se refere às doenças em geral, excetuando as 

enfermidades que ele denomina de “flatulências” e “catarros”, que são causados pela 

preguiça e por regimes inadequados de vida. Diante disso, a mescla da ginástica com a 

medicina garantiria ao corpo o pleno restabelecimento da sua condição de saúde. Fica 

exposto aqui que boa parte da responsabilidade pela saúde concerne ao próprio 

indivíduo, quando cuida ou descuida da sua própria saúde. Assim, nas palavras de 

Sócrates: 

 

E acaso será menos vergonhoso recorrer à arte do médico, não para 

feridas ou para algumas dessas doenças próprias das estações, mas porque 

devido à preguiça e ao regime que descrevemos, fica-se cheio de 

emanações e vapores, como um pântano. (PLATÃO, 2004, p. 100) 
 

 Uma noção importante difundida na obra é que a doença é um distúrbio que 

ocorre no interior do corpo humano. Para resolver essas enfermidades, era necessário, 

segundo Sócrates, pedir “[...] ao médico que lhe dê um remédio que, por vomitório ou 

purga, evacua a sua doença ou então que lhe faça uma cauterização ou uma incisão que 

o liberte dela” (PLATÃO, 2004, p. 101).   

 Ao longo da obra, Platão retoma a relação do indivíduo e a gênese e/ou 

manutenção de um quadro deletério de vida. Diante disso, para Sócrates, nem cuidados 

médicos realizados pelo uso de remédios e/ou qualquer outra ação humana seriam 

suficientes para aqueles que não têm um estilo de vida e moral que corrobore a cura de 

doenças e/ou manutenção das condições individuais de saúde (PLATÃO, 2004). 

 Uma discussão que Sócrates apresenta acerca da saúde é aquela concernente ao 

seu caráter de ciência médica. Nesse sentido, 

 

[...] todo objeto relacionado com outros, considerado em si mesmo, 

relaciona-se apenas consigo mesmo, considerado numa das suas 

qualidades em relação a esse objeto. Aliás, não afirmo que o que está 

relacionado com esse objeto seja semelhante a esse objeto, que, por 

exemplo, a ciência da saúde seja são ou malsã e a ciência do bem e do 

mal, boa ou má. Mas, quando a ciência deixa de ser ciência do conhecível 
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em si mesma, porém de determinado objeto, adquire uma determinação e, 

por isso, já não é denominada simplesmente ciência, mas ciência médica, 

caracterizando-se pelo seu objeto particular. (PLATÃO, 2004, p. 139) 

 

 Segundo Platão (2004), Sócrates retoma a relação entre a moral e a saúde, o 

vício e a doença. Assim, as coisas sãs contribuem para a realização da saúde e as coisas 

nocivas para o advento das enfermidades. Para engendrar a saúde, faz-se mister 

disponibilizar-se, de acordo com a natureza do corpo e sua relação com a alma, em que 

sejam estabelecidas relações de comando (alma) e submissão (corpo). Para engendrar a 

doença, estabelece-se uma relação fora dos desígnios da natureza em que, pelo 

contrário, o corpo comanda e a alma seja submissa. Dessa relação, ficam postas as 

características do homem de virtude, o qual possui saúde, beleza e boa disposição de 

ânimo, assim como do homem do vício que possui a doença, a feiura e a fraqueza. 

Dessa forma, os processos de saúde-doença estão condicionados, inclusive, ao caráter 

do ser humano. Tal consequência permanece, em certa medida, até os dias de hoje e tem 

uma relação com as toxicomanias, a qual será analisada posteriormente (PLATÃO, 

2004, p. 146-147). 

 Retomando a relação da medicina, sinônimo de saúde em Sócrates, com a 

prática médica, fica registrado, na obra, que o exercício da medicina é um exercício de 

homens vocacionados. Assim, de acordo com Platão (2004, p. 156), Sócrates menciona 

que “[...] afirmávamos, por exemplo, que o médico e o homem com aptidão para 

medicina possuem a mesma natureza, não é verdade?”  Para edificação da vocação, é 

necessária a existência de processos educativos que podem cultivar naturezas idênticas 

ou mesmo diversas para o exercício das profissões sejam de homens, como de mulheres 

(PLATÃO, 2004). 

 O exercício da medicina, para Sócrates, pode ser realizado tanto por médicos 

medíocres quanto pelos mais capacitados. Para a cura de um problema simples, quando 

a doença não exige a aplicação de um remédio, um simples regime e ou orientação 

resolvem o problema e o médico medíocre é suficiente. Quando se trata de um problema 

de saúde de difícil resolução, que exige o uso de remédios, é necessária a intervenção de 

médico mais capacitado. 

 Curiosamente, conforme Platão (2004), em Sócrates é possível identificar 

elementos que podem estar associados à concepção de eugenia que é, de fato, 

desenvolvida como ideia no final do século XIX. Tal relação pode ser estabelecida 

quando, para manter o número adequado de cidadãos da “república idealizada” a partir 
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do infanticídio dos indivíduos considerados medíocres, se garantia a pureza da raça dos 

guerreiros que eram considerados indivíduos superiores. Assim, os encarregados (pais) 

de cuidar das crianças que fossem nascendo levariam 

 

[...] os filhos dos indivíduos de elite a um lar comum, onde serão 

confiados a amas que residem à parte, num bairro da cidade. Para os 

filhos dos indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham 

alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e secreto. 

[...] É um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros. 

(PLATÃO, 2004, p. 163) 

 

 Sócrates estabelece então uma relação entre a forma de governo e a maneira 

como são constituídas as ações de saúde a partir da governança de um tirano. Dessa 

forma, “[...] sim, é o oposto da que utilizam os médicos para curar o corpo. Estes 

últimos fazem desaparecer o que há de mau e deixam o que há de bom: o tirano faz o 

contrário” (PLATÃO, 2004, p. 287). 

 Em uma das últimas referências à saúde ao longo da obra, Sócrates afirma que 

esta se trata de uma percepção que só é desenvolvida quando adquirimos alguma 

doença. A consciência da importância da saúde está relacionada ao entendimento da 

diferença de uma condição de saúde para uma condição de doença, caso contrário a 

saúde não seria compreendida na dimensão qualitativa e tampouco valorizada pelo ser 

humano (PLATÃO, 2004). 

 Destarte, feita tal análise das referências à saúde ao longo da obra, se faz mister 

discorrer acerca da categoria corpo. A primeira referência ao corpo, na obra aqui já 

mencionada, é que ele é defeituoso por natureza, cabendo à medicina corrigir esta 

natureza sempre que possível (PLATÃO, 2004, p. 24). Além do corpo ser analisado por 

este ponto de partida, existe a dualidade estabelecida por Platão que é a do corpo em 

relação à alma. Em diversos momentos, ao longo da obra, são apresentadas várias teses 

acerca da imortalidade da alma, da mortalidade do corpo e da supremacia da alma sobre 

o corpo. 

 No diálogo de Sócrates com Trasímaco acerca da relação entre justiça e 

injustiça, Sócrates descreve assim os atributos da alma, evidenciando sua superioridade 

em relação ao corpo. 

 

Então, analisa agora isto: a alma não possui uma função que nada, a não 

ser ela, poderia desempenhar, como vigiar, comandar, deliberar e o resto? 

Podemos atribuir estas funções a outra coisa que não à alma e não temos o 

direito de dizer que elas lhe são peculiares? (PLATÃO, 2004, p. 39) 
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 No excerto acima, fica evidente que, ao contrário de expor as possíveis 

singularidades da alma, Sócrates expõe, na verdade, a fragmentação e a dualidade 

radical da relação entre a alma e o corpo. Além disso, corrobora o entendimento de que 

a alma é superior ao corpo, pois ela é a responsável por comandar a vida do ser humano. 

 Uma relação curiosa mencionada acerca do corpo, ao longo da obra, é a sua 

relação com o trabalho. Para as pessoas que apresentam talentos diversificados, 

diferentes trabalhos podem ser realizados pelos seus corpos. Isso porque uma pessoa 

apta para artesanato pode se tornar um artesão e uma pessoa apta para a medicina pode 

se tornar um médico. No entanto, aquele que apresenta qualquer talento especial, ficam-

lhe reservadas as funções que exijam vigor corporal e se tornam, segundo Sócrates, 

automaticamente aptos para determinados tipos de profissões. Em suma, o trabalho 

manual que exija força física é reservado a um grupo específico de homens. Sócrates 

chega a afirmar que estes homens “[...] vendem o emprego da sua força física e, como 

denominam salário o preço de seu trabalho, damos-lhes o nome de assalariados” 

(PLATÃO, 2004, p. 57). 

 Ainda no que concerne ao trabalho, Sócrates afirma que existe um modelo ideal 

de corpo a ser perseguido por aqueles que sejam aptos a serem os guardiões da 

república idealmente perfeita. Assim, 

 

Que tanto um quanto o outro precisam ter um sentido apurado para 

descobrir o inimigo, velocidade para persegui-lo e força para combatê-lo, 

se for preciso quando o alcançam. [...] São estas, pois, as qualidades que 

deve ter o guardião no que concerne ao corpo? (PLATÃO, 2004, p. 61) 

 

 Uma outra característica do guardião é ser, ao mesmo tempo, manso e irascível. 

Na exposição de Sócrates, parece-nos que o temperamento manso fica relacionado à 

alma e o temperamento irascível ao corpo. Aqui, novamente, é enfatizada e reforçada a 

dimensão dicotomizada entre corpo e alma (PLATÃO, 2004). 

 Outro elemento que reforça a dualidade radical entre corpo e alma é o tipo de 

educação que a cada uma das partes seria garantida. Além disso, seria estabelecida uma 

sequência pedagógica em que o corpo seria educado primeiro e depois a alma. Assim, 

de acordo com Sócrates: 

  

Mas que educação lhes proporcionaremos? Será possível encontrar uma 

melhor do que aquela que foi descoberta ao longo dos tempos? Ora, para 

o corpo temos a ginástica e para a alma, a música. [...] Este é o motivo que 

eu dizia que a música deve preceder a ginástica. (PLATÃO, 2004, p. 64) 
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 Aqui fica demonstrada a relevância da categoria corpo no que concerne aos 

processos de formação e disciplina do corpo e da alma. Tal consideração é importante 

pois demonstra os sentidos impingidos nos processos formativos e disciplina do corpo 

os quais, para efeito da pesquisa aqui desenvolvida, podem ter relação com as condições 

adequadas para contribuir com o advento do sujeito toxicômano, pois estabelecem um 

padrão de perfeição na formação que a muitos quando não alcançado podem gerar 

frustrações de todo tipo. Sobre isso Platão (2015) afirma que a 

 

[...] que quando crianças as primeiras sensações pueris a serem 

experimentadas são o prazer e a dor, e que é sob essa forma que a virtude 

e o vício surgem primeiramente na alma; mas no que respeita à sabedoria 

e às opiniões verdadeiras estabelecidas, um ser humano será feliz se estas 

o alcançarem mesmo na velhice, e aquele que é detentor dessas bênçãos, e 

de tudo que abarcam, é de fato um homem perfeito. Entendo assim por 

educação a primeira aquisição que a criança fez da virtude. Quando o 

prazer, o amor, a dor e ódio nascem com justeza nas almas antes do 

despertar da razão, e uma vez a razão desperta, os sentimentos se 

harmonizam com ela no reconhecimento de que tiram bem treinados pelas 

práticas adequadas correspondentes, e essa harmonização, vista como um 

todo constitui a virtude; mas a parte dela que é corretamente treinada 

quanto aos prazeres e os sofrimentos, de modo a odiar o que deve ser 

odiado desde o início até o fim, e amar o que deve ser amado, esta á 

aquela que a razão isolará para denominá-la educação, o que é, a meu ver, 

denominá-la corretamente. [...] E prosseguindo notaremos que essas 

formas de treinamento infantil, que consistem na correta disciplina dos 

prazeres e das dores, se afrouxam e se debilitam numa grande medida ao 

longo da vida humana. (PLATÃO, 2015, p. 103-104, Grifo meu) 

 

 Nota-se, por outro lado, que para Platão (2015) existe uma tendência para o 

afrouxamento da correta disciplina dos prazeres e das dores. Esta tendência de 

afrouxamento tem uma relação com o advento dos vícios da alma que se torna 

corrompida por uma vida vivida fora da referencial de justiça deste filósofo.  

 Uma outra referência ao corpo é aquela relacionada aos seus atributos de vigor 

corporal. Quanto mais vigoroso for o corpo, menos este sofrerá com as influências do 

meio externo que lhe prejudiquem, tais como alimentos, bebidas e fadiga. No entanto, a 

alma, na sua condição de superioridade em relação ao corpo, é muito menos afetada que 

este, pois a alma é, em si mesma, mais corajosa e sábia que o corpo (PLATÃO, 2004). 

 Novamente, Sócrates faz referência ao papel da música e da ginástica na 

formação humana. Fica explícito que, independente do que o corpo faça, este está 

sempre em uma posição de inferioridade em relação à alma.  

 

Para mim, não é o corpo, por muito bem constituído que seja, que, por 

virtude própria, torna pura a alma boa, mas, ao contrário, é a alma que, 
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quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda perfeição de que 

ele é capaz. (PLATÃO, 2004, p. 97) [...] Aqui, a variedade gera a 

desordem e desregramento; ali, provoca a doença. Ao contrário, a 

simplicidade na música torna a alma moderada e na ginástica, o corpo 

saudável. (PLATÃO, 2004, p. 99)  

 

 Uma relação que parece potencializar a construção de um corpo o mais saudável 

que este possa ser é aquela concernente entre medicina e ginástica. Ao mesclar as duas 

artes, o corpo teria a oportunidade de ter sua saúde mantida e potencializada (PLATÃO, 

2004). 

 De acordo com Platão (2004), devido ao maior acesso à música e ao saber de 

uma forma geral, os ricos possuem uma alma mais desenvolvida que o restante dos 

membros da república. Assim, para Sócrates, em um grupo específico de homens e na 

ciência que o orienta, está explícito o seu papel de governar a república. Curiosamente, 

a alegoria utilizada por Sócrates é a “cabeça” que bem governa. A “cabeça” aqui tem o 

mesmo sentido semelhante ao das virtudes expostas pela alma ao longo da obra.  

 

Por isso, é na classe menos numerosa e na ciência que nela reside, é 

naqueles que estão a cabeça e governam que toda a cidade, fundada 

segundo a natureza, deve ser sábia; e os homens desta raça são 

naturalmente muito raros e a eles compete participar na ciência que, única 

entre as ciências, merece o nome de sabedoria. (PLATÃO, 2004, p. 126) 

  

 Apesar de considerar corpo e alma sob um prisma dicotômico e que a alma é 

superior ao corpo, Sócrates considera que a alma se subdivide em duas partes: uma alma 

superior e uma alma inferior no seu aspecto qualitativo. Nesse sentido, 

 

[...] quando a superior comanda a inferior, diz-se que o homem é senhor 

de si mesmo – o que é, sem dúvida, um elogio; mas quando, devido a uma 

má educação ou uma má frequência, parte superior, que é menor, é 

dominada pela massa dos elementos que compõem a inferior, censura-se 

este domínio como vergonhoso e diz- se que o homem em semelhante 

estado é escravo de si mesmo e corrupto. (PLATÃO, 2004, p. 129) 
  

 Uma palavra que caracteriza a relação saudável entre corpo e alma é equilíbrio. 

Na condição do guardião ideal da república idealizada, uma educação pela música, para 

a alma, e uma educação pela ginástica, para o corpo, conciliarão os interesses do corpo e 

da alma, fortalecendo e alimentando o corpo com belos discursos, assim como 

conhecimentos científicos acalmam e abrandam a alma a partir da harmonia e do ritmo 

(PLATÃO, 2004).  De acordo com Sócrates: 
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E estas duas partes assim educadas, realmente adestradas e instruídas para 

desempenhar o seu papel, dominarão e conterão o elemento 

concupiscente, que ocupa o maior espaço na alma e que, por natureza, é 

insaciável; irão vigiá-lo para evitar que, saciando-se dos prazeres do 

corpo se desenvolva, revigore e, em vez de se ocupar da sua tarefa, 

busque subjugá-los e dominá-los – o que não convém a um elemento da 

sua espécie – subverta toda vida da alma. [...] E nos defenderão melhor 

dos inimigos externos, com toda alma e todo o corpo, a primeira 

decidindo, o segundo lutando sob as ordens da primeira e executando 

corajosamente os projetos elaborados por esta. (Ibidem, p. 143) 
 

 Assim, a alma sábia exerceria o domínio e a vigilância dos prazeres do corpo. 

Para realizar tal proeza, coisa para homens que se utilizem da razão, Sócrates afirma que 

a alma precisa ser virtuosa. A virtuosidade da alma, para Sócrates, consiste em três 

elementos: sensibilidade, mansidão e capacidade filosófica. A intenção deste domínio da 

alma sobre o corpo era fundamental no que concerne à república idealmente perfeita, 

cujo governo seria de homens de alma virtuosa. Estes homens governariam com a razão, 

evitando assim qualquer tipo de revolta, pois a racionalidade seria o critério último de 

verdade (PLATÃO, 2004). 

 No que se refere à ginástica, que se trata, literalmente, em sua gênese da arte de 

exercitar o corpo nu8, esta era separada por sexo e idade, de acordo com usos e 

costumes gregos daquele período histórico. Sobre isso, Sócrates questiona: 

 

E qual tu julgas mais ridícula? Com certeza, é o fato de as mulheres 

exercitarem nuas nos ginásios, junto com os homens, e não apenas as 

jovens, mas também as velhas, da mesma forma que esses velhos, 

enrugados e de aspecto pouco agradável, que continuam com seus 

exercícios de ginástica. [...] e que, quando os exercícios de ginástica 

foram praticados pela primeira vez pelos cretenses, depois pelos 

lacedemônios, os cidadãos de então tiveram a oportunidade de zombar de 

tudo isso. (PLATÃO, 2004, p. 153) 
 

 Sobre os verdadeiros filósofos, que, para Sócrates, fundamentam suas reflexões 

a partir da realidade, estes são os governantes perfeitos para a república socrático-

platônica. Até porque os verdadeiros filósofos são homens que canalizam seus desejos, 

predominantemente, para a ciência e a tudo que se esteja relacionado a ela. (PLATÃO, 

2004). Assim, em relação aos verdadeiros filósofos, Sócrates faz a seguinte reflexão: 

“[...] penso que solicitam os prazeres que a alma experimenta em si mesma e 

                                                 
8 Podemos observar ao longo da obra, A República, que Platão (2004), a partir dos diálogos de Sócrates 

e seus companheiros, descreve a prática da ginástica com seu nascedouro em Creta, onde eram 

realizadas determinadas práticas corporais com o corpo nu. Por isso, existe a recomendação de 

Sócrates de que as aulas de ginástica fossem realizadas em faixas etárias compatíveis em termos de 

idade e divididas por sexo. Assim, a ginástica nasceu como uma arte, sendo, portanto, a arte de 

exercitar o corpo nu.  
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menosprezam os do corpo, ao menos quando se trata de um autêntico filósofo e que não 

se limita a fingir que o é”. (PLATÃO, 2004, p. 193) 

 

  Ainda sobre os verdadeiros filósofos, estes seriam constituídos idealmente pela 

educação corporal por meio da ginástica e ulteriormente pela educação intelectual por 

meio da música e da leitura e a educação filosófica seria procurada, pela sua eminente 

dignidade e importância, segundo Sócrates, por uma multidão de pessoas. No entanto, 

esta multidão de pessoas, que foi submetida ao longo da vida a trabalhos de condição 

servil, tornou-se de natureza inferior a quem este tipo de trabalho deformou-lhe o corpo 

ao mesmo tempo em que a alma foi degradada e consumida (PLATÃO, 2004).   

 Ao contrário dos verdadeiros filósofos, homens de caráter firme e sólido, como 

os guardiões mais bem preparados, que protegem de fato a república, e que na guerra 

não têm medo do perigo, mesmo de morte, eminente, em geral não são os mais 

vocacionados para as ciências. São, na maioria dos casos, homens embrutecidos, de 

raciocínio lento para compreensão e que se enfadonha rapidamente com qualquer tipo 

de trabalho intelectual. Aqui ficam explícitos elementos para refletir acerca de uma 

dualidade radical entre trabalho intelectual e trabalho manual. Os desdobramentos 

históricos dessa situação serão posteriormente abordados (PLATÃO, 2004). 

 Nesse sentido, a exposição do “Mito da Caverna”9 evidencia a dualidade radical 

entre corpo e alma. Tal dualismo é concernente à relação entre o que a filosofia 

socrático-platônica denomina de mundo inteligível (“mundo das ideias”) e mundo 

sensível (“mundo material”). O mundo inteligível é o local em que residem as verdades 

últimas da razão e do cognoscível que determinam a existência representada pela alma e 

o mundo sensível é o local em que reside toda condição limitada do humano, sua prisão, 

qual seja, o seu corpo e tudo o que sua visão enxerga, o máximo de sua liberdade, e os 

limites proporcionados por esta condição encarcerada (PLATÃO, 2004). Aqui se trata 

da exposição da superioridade do mundo das ideias (verdade universal) sobre o mundo 

material (verdades aparentes e parciais). Diante disso, Sócrates faz a seguinte 

caracterização da capacidade da alma em apreender o real na dimensão do mundo 

inteligível: 

 

                                                 
9 O “Mito da Caverna” trata-se de uma analogia da Teoria do Conhecimento. De acordo com Cabral 

(2015), “O mito ou ‘Alegoria’ da caverna é uma das passagens mais clássicas da história da Filosofia, 

sendo parte constituinte do Livro VI, de A República, no qual Platão discute a teoria do conhecimento, 

linguagem e educação na formação do Estado ideal”.    
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Na primeira parte desse segmento, a alma, utilizando as imagens dos 

objetos que no segmento procedente eram os originais, é obrigada a 

estabelecer suas análises partindo de hipóteses, seguindo um caminho que 

a leva não a um princípio, mas a uma conclusão. No segundo segmento, a 

alma parte da hipótese para chegar ao princípio absoluto, sem lançar mão 

das imagens, como no caso anterior, e desenvolve a sua análise servindo-

se unicamente nas ideias [...] Percebes que entendo agora por segunda 

divisão do mundo cognoscível aquela que a razão alcança pelo poder da 

dialética, considerando suas hipóteses não princípios, mas simples 

hipóteses, isto é, pontos de apoio e trampolins para se elevar até o 

princípio universal que já não admite hipóteses. Atingido esse princípio, 

ela se apega a todas as consequências que decorrem dele, até chegar à 

última conclusão, sem recorrer a nenhum dado sensível, mas somente às 

ideias, pelas quais procede e as quais chega. (PLATÃO, 2004, p. 222-223) 
 

 O livro VII, de A República, é o capítulo no qual é desenvolvida a teoria 

socrático-platônica do mundo sensível e mundo inteligível, a partir do já mencionado 

“Mito da Caverna”. Em outras palavras, a partir da dualidade radical entre corpo e alma. 

O primeiro diálogo de Sócrates representa uma caracterização do que é o mundo 

sensível: 

 

Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com 

uma entrada aberta à luz; estes homens estão aí desde a infância, de 

pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem 

ver o que está diante deles, pois as correntes impedem de voltar a cabeça; 

a luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por 

detrás deles; entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. 

(PLATÃO, 2004, p. 225)  

  

 O momento em que Sócrates narra, no “Mito da Caverna”, a libertação de um 

desses homens caracteriza o mundo inteligível. Ao sair da caverna, mundo sensível, este 

homem primeiro teria que se adaptar à realidade verdadeira que nunca antes tinha visto 

e experienciado. Nesse processo de adaptação que envolveria o contato com a luz do sol 

e de um mundo nunca antes visto, causaria, inclusive, dúvidas de que o mundo real era 

o então vivido anteriormente e não este que lhe causava esses sofrimentos.  E, após essa 

adaptação, de acordo com Sócrates: 

 

Terá, creio eu, necessidade de habituar a ver os objetos da região superior. 

Começará por distinguir mais facilmente as sombras; em seguida, as 

imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas; por 

último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade 

dos astros e da Lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os 

corpos celestes e o próprio céu do que, durante o dia, o Sol e a sua luz. 

[...] Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as 

estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa 

maneira, é a causa de tudo o que ele via com seus companheiros, na 

caverna. (PLATÃO, 2004, p. 227)  
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 Diante de tal narrativa das descobertas do homem “do” e “no” mundo inteligível, 

Sócrates aponta os atributos desse mundo: 

 

[...] no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e 

com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a 

causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas; no mundo 

visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz; no mundo inteligível, é 

ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência; e é preciso vê-la 

para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. 

(PLATÃO, 2004, p. 228)  

 

 Por último, no “Mito da Caverna”, fica novamente registrada a dualidade radical 

de corpo e alma a partir dos objetivos da educação para Sócrates. Dessa forma,  

 
Ora, o presente discurso demonstra que a cada um possui a faculdade de 

aprender e o órgão destinado a esse uso e que, semelhante a olhos que só 

poderiam voltar das trevas para a luz com todo o corpo, esse órgão deve 

também afastar-se com toda a alma do que se altera, até que se torne 

capaz de suportar a vista do Ser e do que há de mais luminoso no Ser. [...] 

A educação é, pois, a arte que se propõe este objetivo, a conversão da 

alma, e que procura os meios mais eficazes de o conseguir. Não consiste 

em dar visão ao órgão da alma, visto que já a tem; mas, como ele está 

orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por encaminhá-lo 

na boa direção. [...] Não será, certamente, um simples jogo, rápido e 

fortuito. Tratar-se-á de operar a conversão da alma de um dia tão 

tenebroso como a noite para o dia verdadeiro, isto é, elevá-la até o ser. E é 

a isso que chamaremos a verdadeira filosofia. (PLATÃO, 2004, p. 229) 
 

 Posterior à exposição do “Mito da Caverna”, novamente Sócrates sinaliza tanto 

para a dualidade radical corpo e alma como para a inferioridade do corpo em relação à 

alma. Nesse sentido, Sócrates nos diz que: “[...] mas a ginástica tem por objetivo cuidar 

do que se transforma e morre, visto que se ocupa do desenvolvimento e definhamento 

do corpo” (PLATÃO, 2004, p. 229). Além de dicotomizado e inferior à alma, o corpo 

ainda confunde o entendimento desta. Isso ocorre porque, ao corpo, está restrito, nessa 

perspectiva, sua prisão ao mundo sensível que permite, no máximo, sentir o mundo e ter 

dele uma compreensão imediata. No caso da alma que, nessa perspectiva, está ligada à 

plena liberdade e verdade que é a do mundo inteligível, lhe é permitida refletir sobre o 

mundo e todas as coisas ligadas a ele, assim se obtém dele uma compreensão mediata 

(PLATÃO, 2004, p. 236-237). 

 Nesse sentido, para Sócrates, o máximo que o mundo sensível nos possibilita 

compreender se limita ao olhar humano fruto da condição do corpo como cárcere da 

alma. Ao mundo inteligível, que só pode ser acessado pela alma, o homem pode 

enxergar o eterno, imutável, ilimitado e verdadeiro (PLATÃO, 2004, p. 243). 
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Além da dualidade radical, fica exposto o caráter superior da alma em relação ao 

corpo, inclusive, e curiosamente, no que concerne à prática de exercícios físicos, pois, 

para Sócrates, a alma se agrada muito mais destes do que de estudos intensos, “visto que 

o esforço lhe é mais sensível porque é só para ela, e o corpo não o compartilha” 

(PLATÃO, 2004, p. 249). 

 Uma relação curiosa é estabelecida por Sócrates nos diálogos entre corpo, alma, 

prazer e dor. Primeiro, as sensações de prazer e dor se restringem, basicamente, à alma. 

Ainda segundo Sócrates: 

 

Assim, não devemos nos deixar enganar, imaginando que o prazer puro é 

a ausência da dor, ou a dor, a ausência do prazer. [...] Contudo, os 

pretensos prazeres que passam à alma através do corpo, e que são talvez 

mais numerosos e maiores, pertencem a esta classe: são libertadores da 

dor. (PLATÃO, 2004, p. 309) 
 

 Uma outra relação curiosa é estabelecida por Sócrates quando explicita as 

necessidades do corpo que geram a sua ruína e as necessidades da alma que lhe causam 

mal. Primeiro, é importante ressaltar que a não satisfação dessas necessidades, no caso 

do corpo, lhe causa a morte e a não satisfação das necessidades da alma lhe causa 

limites de entendimento. Novamente, fica explícito, nos diálogos de Sócrates, o primado 

da superioridade da alma em relação ao corpo. Até porque: 

 

Pensa da seguinte maneira: a fome, a sede e outras necessidades 

semelhantes não são espécies de vazios no estado do corpo? [...] E a 

ignorância e contrassenso não são um vazio no estado da alma? [...] 

Portanto, as coisas que servem para a conservação do corpo costumam 

participar menos da verdade e da essência do que as que servem para a 

conservação da alma. [...] E comparado com a alma, o próprio corpo não 

está também neste caso? [...] Assim, o que se enche de coisas mais reais, e 

que é, ele mesmo, mais real, está mais realmente cheio do que aquele que 

o está de coisas menos reais e que é, ele mesmo, menos real? [...] Desse 

modo, se é agradável encher-se de coisas conforme à sua natureza, o que 

se enche mais realmente e de coisas mais reais gozará realmente e mais 

verdadeiramente do verdadeiro prazer, e o que recebe coisas menos reais 

será cheio de modo menos verdadeiro e menos sólido e gozará um prazer 

menos certo e menos verdadeiro. (PLATÃO, 2004, p. 310-311) 

 

 Novamente, Sócrates coloca a alma, definitivamente, em uma condição de 

superioridade em relação ao corpo. Até porque, como já foi dito aqui, a corrupção da 

alma, na perspectiva exposta na obra, não começa na alma, mas na satisfação desmedida 

dos prazeres do corpo. Assim, “[...] o elemento pacífico toma a frente e toda a alma, 

colocada em condições excelentes, se eleva a um estado cujo valor é superior ao do 
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corpo que adquire a força e a beleza com a saúde de toda a superioridade da alma sobre 

o corpo!” (PLATÃO, 2004, p. 318). 

 Para Sócrates, a nossa vida, encarcerada no corpo, é limitada entre um curto 

espaço de tempo existente entre a infância e a velhice. Portanto, o corpo humano é 

mortal. Em contrapartida, para este mesmo filósofo, a alma que não se encontra limitada 

a relações vinculadas ao espaço e ao tempo se encontra na condição eterna. Logo, a 

alma, para Sócrates, é imortal (PLATÃO, 2004). 

 Dessa forma, feita tal análise das categorias corpo, saúde e felicidade, ao longo 

dos diálogos promovidos por Sócrates em A República, de Platão (2004), cabe aqui 

realizar uma síntese antes do diálogo com Descartes no que concerne às três categorias e 

sua íntima imbricação na obra. Desse modo, um primeiro momento em que fica exposta 

esta relação é quando Glauco diz que: 

 

E não existem bens que amamos por si mesmos e também por suas 

consequências, como o bom senso, a visão, a saúde? Com efeito, tais bens 

são preciosos por ambos os motivos. [...] Mas não vês uma terceira 

espécie de bens como a ginástica, a cura de uma doença, o exercício da 

arte médica ou de outra profissão lucrativa? Poderíamos dizer destes bens 

que exigem boa vontade; nós os buscamos não por eles mesmos, mas 

pelas recompensas e as outras vantagens que proporcionam. (PLATÃO, 

2004, p. 41) 

 

 Nessa explicação de Glauco, há uma relação direta entre corpo, saúde e 

felicidade. Basta que busquemos estes bens que “amamos por si mesmos” e os seus 

efeitos diretos em nossas vidas para que possamos usufruir de todas as benesses no 

controle das enfermidades do corpo e ampliação de suas capacidades físicas, e ao cuidar 

do corpo, consequentemente, a saúde estaria conservada ou melhorada. Assim, buscar as 

recompensas e vantagens desses bens que “amamos por si mesmos” poderia ser 

compreendido como a busca pelo telos10 da felicidade. 

 O segundo momento em que é exposta uma relação direta entre as categorias 

corpo, saúde e felicidade é aquele concernente à trajetória de vida do ser humano, os 

cuidados com o corpo, o projeto socrático-platônico de educação e o seu 

direcionamento para a construção de uma vida feliz. Assim, Sócrates afirma que é 

necessário 

 

[...] proporcionar aos adolescentes e às crianças uma educação e uma 

                                                 
10 Trata-se de um termo grego que pode ser definido como finalidade e, no caso acima, como o fim 

último de todas as coisas (MORA, 2001).  
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cultura adequadas à sua juventude; cercar de todos os cuidados o seu 

corpo na época em que ele cresce e se forma, a fim de prepará-lo para 

servir a filosofia; em seguida, quando chega a idade em que a alma entra 

na maturidade, reforçar os exercícios que lhe são próprios; e, quando as 

forças declinam e passou o tempo das atribuições políticas e militares, dar 

baixa no acampamento sagrado, isentos de toda e qualquer ocupação 

importante, àqueles que pretender levar neste mundo uma vida feliz, e, 

depois de sua morte, coroar no outro mundo a vida que tiverem vivido 

com um destino digno dela. (PLATÃO, 2004, p. 208) 
 

 No terceiro momento em que se cruzam o caminho para a consecução da 

felicidade, a condição harmoniosa entre corpo e alma e uma condição de saúde 

adequada são expostas na relação, segundo Platão (2004), entre “desejos necessários” e 

“desejos supérfluos”. Assim, é estabelecida uma relação direta entre corpo, saúde e 

felicidade, na medida em que a satisfação dos desejos necessários permite uma condição 

de equilíbrio que estimule um desenvolvimento harmonioso do corpo, da manutenção, 

recuperação ou mesmo da potencialização da saúde e direciona fundamentos para 

consecução da felicidade, pois estimula uma ética virtuosa e sábia para o bem viver 

(PLATÃO, 2004). 

 No quarto momento, Sócrates explicita em quais condições o ser humano 

direciona sua vida para o conflito da ética para realização das condições ideais para o 

corpo, para manutenção, recuperação e potencialização da saúde e da moral da 

felicidade. Trata-se, portanto, de uma relação entre corpo, saúde e felicidade. Nesse 

sentido, são necessárias a manutenção de um bom estado e a disciplina do corpo para 

não incorrer nos problemas de saúde mencionados pela ação de uma alma corrupta. 

Dessa forma, a felicidade será alcançada por uma relação de justiça do homem que se 

orienta pela justa medida que tem como referência uma vida virtuosa e equilibrada 

(PLATÃO, 2004). 

 

1.2. O desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade em Descartes 

 

 Na discussão e desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade em 

Platão (2004), no século IV a.C. até o período em que Descartes (1999) produz suas 

obras, nos idos do século XVII d.C., há vários autores da filosofia da Antiguidade 

Clássica, mesmo anteriores a Platão, assim como outros do período histórico da Idade 

Média e Idade pré-moderna, que tecem reflexões importantes para a compreensão 

dessas três categorias. Devido ao recorte teórico-metodológico aqui proposto, não será 

feita uma excursão a partir desses autores, o que não impede que isso possa ser feito em 

trabalhos futuros. 
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 Feita tal observação, é necessário considerar então em que sentido o filósofo 

Descartes (1999) contribui para se compreender o desenvolvimento das categorias 

supramencionadas. Ao que nos parece, Descartes (1999) é um dos autores que 

inauguram as bases para o pensamento da filosofia moderna ulterior, bem como o 

método científico alicerçado na razão cartesiana, vinculada diretamente ao pensamento 

matemático, cujo critério de análise balizado é denominado “dúvida metódica”. O 

recorte realizado na obra de Descartes consiste no estudo e análise de três obras de sua 

autoria: Discurso do Método, Meditações Metafísicas e As Paixões da Alma.  

 Diante disso, diferentemente de Platão (2004), que versa de maneira mais 

frequente acerca das três categorias citadas, Descartes se debruça de maneira mais 

explícita sobre as categorias corpo e saúde. Obviamente, não se trata de afirmar aqui 

que Descartes desconsidera a categoria felicidade e não a aborda, mas, pelos propósitos 

presentes na filosofia cartesiana, fica explícito o compromisso com o estudo das 

categorias corpo e saúde por motivos que serão aprofundados posteriormente.  

 Podemos observar, nas primeiras páginas do Discurso do Método, que se trata de 

afirmar que a razão é comum a todos os seres humanos, em geral. Que a virtude 

corrobora a construção de uma moral comum e que o método orienta esta construção. 

No entanto, Descartes (1999, p. 7) adverte que não se trata da exposição de um método 

universal para a aquisição do saber, mas, segundo ele, “[...] meu propósito não é ensinar 

aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente 

mostrar de que modo procurei conduzir a minha”. 

 Para desenvolver o ideário de felicidade presente no pensamento cartesiano para 

bem conduzir a razão, Descartes (1999, p. 27) vislumbrou a seguinte ideia: “[...] a fim 

de não permanecer irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo 

em meus juízos, e de não deixar de viver desde então do modo mais feliz que pudesse, 

formei para mim uma moral provisória”. 

 Tal moral provisória de Descartes foi exposta em quatro máximas. A primeira 

consistiu em ser obediente às leis e aos costumes e à autogovernança orientada pelas 

opiniões mais moderadas e distantes dos extremismos. A segunda máxima balizou suas 

ações por firmes convicções nas opiniões mais verdadeiras em um conhecimento o mais 

profundo possível, distante das opiniões frágeis e duvidosas. A terceira foi 

fundamentada em antes vencer os nossos desejos do que o contexto por ele vivido; 

modificar antes seus desejos do que a ordem do mundo; compreender a única coisa que 

está sobre nosso pleno arbítrio que é o nosso pensamento.  E, dessa forma, modificar o 
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que for possível da ordem do mundo e se contentar com isso. A quarta máxima 

relacionava-se em empregar toda a vida no cultivo da razão e progredir, o máximo 

possível, no caminho da verdade (DESCARTES, 1999, p. 27-32). 

 No que concerne ao corpo, a partir da célebre afirmação de Descartes que 

“penso, logo existo”, fica exposta, de maneira explícita, a distinção entre corpo e alma 

(1999, p. 38), assim como o primado da alma sobre o corpo, tal como em Platão (2004). 

Apesar de que, em Descartes (1999), os desdobramentos tanto desejados por ele, como 

consequência de seu pensamento, são bem distintos.  

 Para Platão (2004), segundo Sócrates, o corpo (inferior a alma) foi valorizado, 

quando bem cuidado pela ginástica, enquanto elemento de proteção da república 

idealmente perfeita e para o bem viver da alma dentro dele. Em Descartes (1999), o 

projeto foi mais audacioso. Trata-se de, ao distinguir o corpo da alma, colocar o corpo 

como objeto de estudo para ser compreendido em detalhes com fins de potencializar 

suas capacidades e aperfeiçoar esta “máquina perfeita”, que Deus nos concedeu para 

bem viver (DESCARTES, 1999, p. 70).              

 Uma caracterização bastante coerente com o dualismo cartesiano está presente 

nos conceitos de res cogitum e res extensa. O res cogitum é a substância que pensa, ou a 

alma. A res extensa é a substância material, ou seja, o corpo, que é comandada pela res 

cogitum. Curioso observar que a res cogitum é o elemento que permite ao humano a 

existência, apesar de não ser mensurável e que a res extensa, que é onde habita a res 

cogitum, é o elemento que é passível de mensuração.  

 Além disso, para Descartes, a vida da alma é independente da vida do corpo. Até 

porque  

 

[...] reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou natureza 

é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem depende 

de coisa alguma material. De sorte que este eu, isto é, a alma pela qual 

sou o que sou, é inteiramente distinto do corpo, e até mais fácil de 

conhecer que ele, e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de 

ser tudo o que é. (DESCARTES, 1999, p. 39) 

 

 Apesar de não ter o mesmo valor da alma, o corpo aparece em destaque na 

filosofia cartesiana. Tal destaque apresenta um elemento novo que permanece até hoje 

em diversas referências que o saber científico e mesmo, o senso comum, faz acerca do 

corpo que é a sua comparação e exposição, no limite, como máquina em si. Assim, 
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O que não parecerá de modo algum estranho aos que, sabendo quantos 

autômatos diferentes, ou máquinas que se movem, o engenho dos homens pode 

fazer só empregando muito poucas peças, em comparação com a grande 

quantidade de ossos, músculos, nervos, artérias, veias, e todas as demais partes 

que há no corpo de cada animal, considerando esse corpo como uma máquina 

que, feita pelas mãos de Deus, é incomparavelmente mais bem ordenada e tem 

em si movimentos mais admiráveis que qualquer uma das que podem ser 

inventadas pelos homens. (DESCARTES, 1999, p. 62-63) 

 

 Posteriormente, após caracterizar o corpo e a alma do ser humano, Descartes 

distingue a alma dos homens em relação ao restante dos animais. Assim, ao contrário do 

restante dos animais, o homem possui uma alma racional. E, mesmo independente da 

matéria corporal, a alma racional está alojada no corpo e dele depende, não como mero 

piloto (alma) que comanda um navio (corpo), mas de sentimentos e vontades para 

constituir o verdadeiro homem (DESCARTES, 1999). 

 Isso seria então uma aparente contradição em Descartes, quando afirma a 

necessidade de ligação da alma racional com o corpo para constituição do verdadeiro 

homem. Este autor defende um dualismo radical no qual o corpo é transitório e mortal e 

a nossa alma racional, eterna e imortal. Assim, a nossa alma “[...] é de uma natureza 

inteiramente independente do corpo e que, por conseguinte, não está sujeita a morrer 

com ele; depois por não vermos outras causas que a destruam, somos naturalmente 

levados a julgar que ela é imortal” (DESCARTES, 1999, p. 66). 

 No decurso do discurso, Descartes realiza uma coerente associação das 

categorias corpo, saúde e felicidade. A saúde aparece aqui de forma mais explícita no 

final da obra, quando Descartes menciona os propósitos dos seus estudos, a finalidade 

do conhecimento para a humanidade e a conservação da saúde como fim último da vida 

humana e fundamento de todos os seus objetivos. Aqui se observa um contraponto com 

Platão (2004) que considera a felicidade o fim último da vida humana e todos os 

esforços a serem dedicados para ela ser alcançada. Dessa forma, em Descartes (1999, p. 

69): 

 

Isso é de se desejar não somente para a invenção de uma infinidade de 

artifícios que nos fariam usufruir, sem trabalho algum, os frutos da terra e 

de todas as comodidades que nela se encontram, mas também, 

principalmente a conservação da saúde, que é, por certo, o bem primordial 

e o fundamento de todos os outros bens desta vida; pois até o espírito 

depende tanto do temperamento e da disposição dos órgãos do corpo que, 

se é possível encontrar algum meio que torne os homens mais sábios e 

mais hábeis do que foram até agora, creio que é na medicina que se deve 

procurá-lo.  
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 Não é por acaso que a vinculação com a medicina cartesiana é estabelecida 

como compromisso moral de seus estudos. Os próprios conceitos e concepções 

propostos por Descartes são uma tentativa de ruptura com a escolástica e com os 

preceitos morais difundidos pela Igreja Católica Romana, que criava uma série de 

entraves para o pleno desenvolvimento da razão. Com a defesa de que a alma era 

independente do corpo, este dualismo radical demonstrou que, mais que um pensamento 

coerente com o sistema religioso dominante do período, era uma forma de afirmar que 

não se tratava de, ao dissecar e explorar o corpo para conhecê-lo, profanar algo sagrado. 

Mas na verdade de bem cuidar do corpo, para garantir uma existência melhor do homem 

nesta vida.  

 Dessa forma, com o uso diligente e racional da medicina, 

 

[...] poderíamos livrar-nos de uma infinidade de doenças, tanto do corpo 

quanto do espírito e talvez até do enfraquecimento da velhice, se 

tivéssemos conhecimento suficiente de suas causas e de todos os 

remédios com que a natureza nos proveu. Ora, tendo o propósito de 

empregar toda a minha vida na pesquisa de uma ciência tão necessária, e 

tendo encontrado um caminho que, ao que me parece, nos levará 

infalivelmente a achá-la. (DESCARTES, 1999, p. 70) 

 

 A partir desse posicionamento firme em prol do saber para o bem do homem, 

relacionado à medicina, Descartes (1999) vai além e convida estudiosos de todas as 

áreas do conhecimento a se dedicarem incessantemente ao uso diligente e racional da 

razão com o intuito de propor a articulação de saberes para avançar no conhecimento, o 

que contribuiu para o advento da ciência moderna. Assim, “[...] começando os últimos 

onde os precedentes houvessem terminado, ligando assim as vidas e os trabalhos de 

muitos, fôssemos todos juntos mais longe do que cada um sozinho poderia ir” 

(DESCARTES, 1999, p. 70). 

 Dessa forma, Descartes lança as bases do conhecimento científico da era 

moderna pautado em três pilares fundamentais: observação, demonstração e 

comprovação. A dúvida metódica, que é diferente da dúvida cética, bem conduziria a 

distância que existe entre a observação e a comprovação por uma via segura. Esta tríade 

permeia uma estrutura de saber balizado pelo racionalismo cartesiano. A base para esta 

estrutura está vinculada ao princípio maior da experiência (DESCARTES, 1999). 

 Baseado nisso, a preocupação maior de Descartes não é com sua geração 

somente, mas com as gerações ulteriores que seriam beneficiadas com os avanços que a 

razão humana poderia proporcionar e as técnicas engendradas para as alcançar. Nesse 
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sentido, 

 

[...] também é verdade que nossas preocupações devem estender-se para 

além do tempo presente, e que é bom omitir coisas que talvez trouxessem 

algum proveito aos que vivem, quando é com propósito de fazer outras 

que serão mais proveitosas ainda a nossos descendentes. [...] além do 

mais, o hábito que adquirirão examinando primeiramente as coisas fáceis 

e passando pouco a pouco, gradualmente, a outras mais difíceis ser-lhes-á 

mais útil do que poderiam ser todas as minhas instruções. (DESCARTES, 

1999, p. 73-74; 79) 

  

 Curiosamente, ao reafirmar o objetivo central de seus estudos, Descartes deixa 

em aberto que o conhecimento por ele desenvolvido, com o propósito moral positivo, 

poderia ser utilizado com um propósito moral negativo ulteriormente.  

 

[...] mas direi apenas que resolvi não empregar o tempo que me resta de 

vida em nada mais salvo procurar adquirir algum conhecimento da 

natureza, que seja tal que dele se possam tirar regras mais seguras para a 

medicina do que as que tivemos até hoje; e que minha inclinação me 

afasta tanto de toda espécie de outros projetos, principalmente daqueles 

que só poderiam ser úteis a uns prejudicando outros, que, se algumas 

circunstâncias me obrigassem a dedicar-me a eles, não creio que fosse 

capaz de ser bem-sucedido. (DESCARTES, 1999, p. 85) 

 

 Ao contrário da exposição narrativa e preliminar das incursões que Descartes faz 

acerca da dúvida metódica, da distinção entre corpo e alma e sobre Deus em Discurso 

do Método, em Meditações Metafísicas, é realizada uma exposição sistemática de cunho 

filosófico acerca dessas temáticas de uma forma mais aprofundada. Nas Meditações 

Metafísicas fica evidenciado, de forma mais explícita, o projeto central do 

cartesianismo: “fundar uma nova ciência, um novo sistema de saber a substituir o 

antigo” (DESCARTES, 2011, p. XIII). 

 No que concerne às três categorias alvo do nosso estudo, já no prefácio de 

Meditações Metafísicas, Descartes deixa claro que seu projeto inicial é que 

desenvolverá a explicação acerca da existência de Deus, da distinção corpo e alma e da 

imortalidade desta última. De acordo com este filósofo, essas explicações precisam ser 

antes desempenhadas não por uma reflexão teológica, mas antes pela racionalidade 

filosófica (DESCARTES, 2011). 

 No entanto, mesmo convicto das evidências que lhe conferem autoridade para 

expor seu pensamento, não é da intenção de Descartes impor a todos os seus “achados”. 

Mas, antes, reconhecer que não pode convencer a todos por meio da persuasão dos seus 

argumentos, por mais sólidos que estes demonstrem ser (DESCARTES, 2011). 
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 Por outro lado, para Descartes, a maior dificuldade que outras pessoas teriam de 

compreender seu pensamento está relacionada à falta de uma virtude moral que 

corrobora a ignorância para entender o processo, por ele construído, de compreensão da 

realidade que possibilita a certeza e a identificação das evidências. Mas, de forma 

audaciosa, Descartes (2011, p. 10) diz que: 

 

[...] enfim, depois que as razões pelas quais provo que há um Deus e que a 

alma humana difere do corpo tiverem sido levadas ao ponto de clareza e 

evidência a que estou seguro de que se as podem conduzir, que deverão 

ser tidas por demonstrações exatíssimas, quiserdes declarar isso mesmo e 

testemunhá-lo publicamente, não duvido, digo, que, caso seja feito, todos 

os erros e falsas opiniões que sempre houve no tocante a essas duas 

questões sejam logo apagadas do espírito dos homens. (Grifo nosso) 

  

 Sendo assim, algumas questões podem ser levantadas, tais como: Por que apagar 

do espírito dos homens estas dúvidas que pairavam sobre seu entendimento da realidade 

vivida? Qual sentido isto teria para Descartes? Quais implicações passam a ser 

depreendidas deste propósito?  

Uma das respostas, talvez a mais coerente a essas três perguntas, é que o receio 

da perseguição da Inquisição lhe exigia a demonstração de que a alma, que é distinta do 

corpo, era o local do sagrado. Com a “libertação” da alma, quando o corpo morre, e 

mesmo de sua anterioridade em relação ao corpo, era possível justificar e dar 

legitimidade aos estudos acerca do corpo, nas suas dimensões morfológicas e 

fisiológicas. Assim, a filosofia cartesiana deu um passo para a afirmação da alma como 

lugar da consciência. 

 Ainda no prefácio da obra de Descartes, fica claro que, ao contrário de um olhar 

muito apressado em que se pode afirmar que o pensamento cartesiano corrobora a 

absolutização da alma em relação ao corpo, pode-se inferir justamente o contrário, 

quando fala acerca da mente humana e sua relação com a alma. Até porque, 

 

Primeiro, que o fato de a mente humana voltada para si mesma não 

perceber ser outra coisa pensante, não segue que sua natureza ou essência 

consista apenas em ser coisa pensante, de forma que a palavra apenas 

exclua todo o restante que talvez também se pudesse dizer que pertence à 

natureza da alma. (DESCARTES, 2011, p. 14)  

 

 Uma ideia que nos chama a atenção nesta obra é a afirmação cartesiana de que 

“[...] sou autor para ser lido apenas por aqueles que possam e queiram meditar 

seriamente comigo e afastar a mente dos sentidos e simultaneamente de todos os 
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prejuízos, e bem sei que esses não se encontram senão em pequeno número” 

(DESCARTES, 2011, p. 16). 

 Esse posicionamento filosófico de Descartes parece ter corroborado o advento 

do pensamento da ciência positivista ulterior. Até porque aqui fica explícita uma das 

máximas positivas que exigem em, seu método científico, a suspensão dos preconceitos, 

pré-noções e prejuízos de valor, em suma a neutralidade e a objetividade científica. 

 Uma outra situação que nos permite afirmar que Descartes contribuiu para uma 

transformação profunda no pensamento do mundo por ele vivido é além da sua 

vinculação acadêmica no ambiente universitário, sua militância na vida política, pois, 

para Descartes, conforme está presente no Discurso do Método e nas Meditações 

Metafísicas, era papel dos representantes do Estado oferecer condições para os estudos, 

ampliando o saber geral, especialmente acerca do corpo, da medicina e da conservação 

da saúde do corpo por meio da medicina (DESCARTES, 2011). 

 Na Meditação Primeira, Descartes faz uma primeira incursão sobre o corpo que 

sinaliza aquilo por ele denominado dúvida metódica, quando diz que: 

 

(7) É pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, uma 

cabeça, mãos e outras semelhantes possam ser imaginárias, é preciso 

confessar todavia que há coisas ainda mais simples e mais universais, que 

são verdadeiras e existentes [...]. Desse gênero de coisas é a natureza 

corpórea em geral e sua extensão, também a figura das coisas extensas, 

sua quantidade ou grandeza e seu número, bem como o lugar onde estão, 

o tempo que mede sua duração, e outras coisas semelhantes. 

(DESCARTES, 2011, p. 35) 

 

 Tal dúvida acerca da existência mesma do corpo e sua materialidade está 

relacionada, em Descartes (2011), à distinção que realiza entre o estado de sono e o 

estado de vigília (desperto). Tal distinção aparece devido às condições que são vividas 

nos dois estados serem muito semelhantes. Isso colocaria em cheque, inclusive, se 

estaríamos vivendo um ou outro estado. O elemento que permite distinguir esses dois 

estados é dado, matematicamente, quando se afirma: “[...] pois, esteja eu acordado ou 

dormindo, dois e três juntos sempre formarão o número cinco e quadrado nunca terá 

mais de quatro lados; e não me parece possível que verdades tão aparentes possam ser 

suspeitas de alguma falsidade ou incerteza” (Ibidem, p. 35). 

 Há, em Descartes, a compreensão de uma mathesis universal a qual seria a 

essência das coisas do mundo e que permitiria distinguir o verdadeiro do falso. Na 

Meditação Segunda, corroborando este axioma cartesiano, é realizada a distinção dos 
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atributos do corpo e da alma. Sobre isso, Descartes (2011, p. 44, grifo meu) diz que:  

 

Considerava-me, primeiramente, como tendo um rosto, mãos, braços e 

toda essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em 

um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Considerava, além 

disso, que me alimentava, que andava, que sentia e que pensava, e 

relacionava todas essas ações à alma. 

 

 É importante destacar que a origem etimológica da palavra corpo advém do 

grego corpus que significa cadáver. Nesse sentido, a radicalidade da dúvida metódica 

cartesiana permite, ao mesmo tempo, questionar a existência do corpo, concedendo o 

primado da existência da alma, mas da íntima imbricação da relação da alma com o 

corpo. No que concerne aos atributos da alma e a sua relação com o corpo, Descartes 

(2011, p. 45-46) menciona que: 

 

Os primeiros são alimentar-me e andar; mas, se é verdade que não tenho 

corpo, é verdade também que não posso andar nem me alimentar. Um 

outro é sentir; mas também não se pode sentir sem o corpo: além do quê, 

pensei sentir, outrora várias coisas durante o sono, que reconheci ao 

despertar não ter de fato sentido. Um outro é pensar; e noto aqui que o 

pensamento é um atributo que me pertence. Só ele não pode ser 

desprendido de mim. Eu sou, eu existo. Isto é certo, mas por quanto 

tempo? A saber, durante o tempo em que penso; pois talvez pudesse 

ocorrer, se eu cessasse de pensar, que cessasse ao mesmo tempo de ser e 

existir. [...] Ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente; 

mas que coisa? Uma coisa que pensa. 

  

 Nota-se aqui que Descartes (2011) enfatiza a distinção entre corpo e alma de 

uma maneira que a própria existência está vinculada de forma direta com a alma. O 

corpo seria o local que a alma se instalou para conduzi-lo. Trata-se da metáfora 

cartesiana do piloto e do navio mencionada anteriormente na obra Discurso do Método 

(DESCARTES, 1999, p. 66). Como a existência está vinculada à alma e, 

consequentemente, a Deus, o que há de sagrado no homem é a sua alma, logo, na 

perspectiva cartesiana, o corpo pode ser estudado, pois é só uma máquina composta de 

ossos e carne. Nesse sentido, o corpo como uma res extensa: 

  

No que tange às outras qualidades de que são compostas as ideias das 

coisas corporais, a saber, a extensão, a figura, a situação e o movimento 

de lugar, é verdade que elas não estão formalmente em mim, porquanto 

sou apenas uma coisa que pensa; mas, por que são somente certos modos 

da substância, e como que as vestes sob as quais a substância corporal nos 

aparece, e eu mesmo também sou uma substância, parece que elas podem 

estar contidas em mim eminentemente. (DESCARTES, 2011, p. 71) 
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 Desse modo, pode-se afirmar que, sob o prisma cartesiano, o corpo é uma 

substância extensa, ou seja, mensurável sob o cânone da mathesis universal, e um 

invólucro que carrega a alma. 

 Acerca da categoria felicidade, Descartes menciona que a sua realização plena só 

será dada em outra vida, quando a alma for separada do corpo e basta que, nesta vida, 

contemplemos a majestade divina de Deus. 

 

(42) Pois, como a fé nos ensina que a soberana felicidade da outra vida 

consiste apenas nessa contemplação da majestade divina, assim 

experimentemos desde já que semelhante meditação, embora 

incomparavelmente menos perfeita, faz-nos usufruir o maior 

contentamento de que sejamos capazes de usufruir nesta vida. 

(DESCARTES, 2011, p. 82) 

 

 Conforme podemos observar, em Descartes (2011), a realização plena da 

felicidade perpassa pela contemplação (pela alma) da majestade divina. É importante 

mencionar que a realização plena da felicidade é condição da alma e não do corpo. 

 Ao longo da obra, Descartes afirma que existe uma independência da alma em 

relação ao corpo. Essa independência é desenvolvida, com argumentos, na Meditação 

Quarta: 

 

(2) É, por certo, a ideia que tenho do espírito humano, na medida que é 

uma coisa que pensa, e não extensa em comprimento, largura e 

profundidade, e que nada participa daquilo que pertence ao corpo, é 

incomparavelmente mais distinta do que a ideia de alguma coisa corporal. 

(DESCARTES, 2011, p. 83) 

 

 No entanto, como para Descartes a Meditação Quarta trata-se da reflexão sobre o 

verdadeiro e o falso, Descartes, que no início afirmava uma separação radical das 

funções e natureza da alma e do corpo, como se pôde ver no recorte textual anterior, 

coloca em dúvida esta afirmação e nos diz que:    

 

Ao contrário, no presente não sei somente que existo, na medida que sou 

alguma coisa que pensa, mas também se apresenta ao meu espírito uma 

certa ideia da natureza corporal, o que faz com que eu duvide se essa 

natureza que pensa, que está em mim, ou antes, pela qual sou o que sou, é 

diferente dessa natureza corporal, ou então se ambas são apenas uma 

mesma coisa. (DESCARTES, 2011, p. 91) 

 

 Uma nota do tradutor da obra é bastante ilustrativa de que, em Descartes, é 

concebida a ideia de que o exercício da nossa vontade, sob o prisma da liberdade, 

mesmo imersa no erro ou no pecado, coloca em evidência que existe em nós uma livre 
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vontade. Isso é um sinal de uma certa infinitude que existe em nós e que nos assemelha 

ao Criador. Assim, se o homem fosse conduzido exclusivamente por uma necessidade 

brutal na sua relação com o mundo, seria somente uma “máquina intelectual” ou, de 

acordo com Espinosa, um “autômato espiritual” (DESCARTES, 2011, p. 93). 

 Na Meditação Sexta, Descartes traz elementos para identificar o corpo e como se 

dá sua relação frente ao mundo. Assim, o corpo, na perspectiva cartesiana, é uma res 

extensa, ou seja, mensurável pela mathesis universal, o qual é uma máquina composta 

por cabeça, tronco e membros, que é uma parte do “eu” que existe e que com ele forma 

um todo. E, a partir dos cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, o corpo é 

distinto da alma, do mundo e dos outros seres (DESCARTES, 2011, p. 113). 

 Ao longo da Meditação Sexta, Descartes menciona abertamente que a distinção 

entre alma e corpo vai para além de uma caracterização de naturezas singulares, mas de 

que, apesar do corpo ser o invólucro da alma, a alma é o ser racional e inteligente, e 

unicamente o é, que pode ser e existir, inclusive sem o corpo. Assim, 

 

[...] eu tenho um corpo, ao qual sou muito estreitamente conjunto, não 

obstante, porque de um lado tenho uma ideia clara e distinta de mim 

mesmo, na medida que sou apenas uma coisa que pensa e não extensa, e 

que, do outro, tenha uma ideia distinta do corpo, na medida que ele é 

apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que esse eu, ou seja, 

minha alma, pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta 

de meu corpo e pode ser ou existir sem ele. (DESCARTES, 2011, p. 118) 

 

 Apesar de Descartes (2011) imputar a existência humana à alma, o autor não 

desconsidera que, nesse sentido, o corpo seja uma coisa que não existe. Até porque as 

percepções sensíveis (oriundas dos cinco sentidos) “[...] partem das coisas corporais, 

não vejo como se poderia desculpá-las pelo engano, se de fato tais ideias partissem ou 

fossem produzidas por outras causas que não as coisas corporais. E, portanto, é preciso 

confessar que há coisas corporais que existem” (DESCARTES, 2011, p. 120). 

 E mais, Descartes, além de assumir que “coisas corporais” são dotadas de uma 

existência, admite que os nossos corpos se expressam na sua inteireza, na medida que 

são compostos pela habitação da alma no corpo, podendo “[...] receber diversas 

comodidades ou incomodidades dos outros corpos que o rodeiam (DESCARTES, 2011, 

p. 123). 

 No entanto, a busca e a compreensão da verdade estão postas para a alma, 

exclusivamente, e não pela composição da alma com o corpo. A alma é o ser do 

humano, sendo a matriz da sua racionalidade que pensa e logo existe. Assim o humano 
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tem sua natureza existencial vinculada à alma, apesar de o corpo fazer com ela, parte de 

uma condição temporária de ligação (DESCARTES, 2011, p. 124).   

 Novamente, Descartes (2011), durante a Meditação Sexta, utiliza-se da estrutura 

da máquina para explicar o que é o corpo humano e caracterizá-lo. A máquina que este 

autor utiliza para se referir ao corpo é o relógio. Como mencionado no Discurso do 

Método por Descartes, o corpo é uma máquina perfeita criada por Deus. Assim,  

 

[...] se considero o corpo do homem como sendo uma máquina construída 

e composta de ossos, de nervos, de músculos, de veias, de sangue e de 

pele de tal modo que, nele ainda não houvesse nenhum espírito, ela não 

deixaria de mover-se de todas as mesmas formas que faz presentemente, 

quando não se move pela direção de sua vontade nem, por conseguinte, 

pela ajuda do espírito, mas somente pela disposição de seus órgãos. 

(DESCARTES, 2011, p. 127) 

 

 Nota-se que pelo fato de o corpo humano ser uma máquina, mesmo sem a 

presença do espírito, ele pode se movimentar pelo próprio arranjo de seus órgãos e, ao 

que parece, pela realização de suas funções, mesmo sem o direcionamento da vontade 

deste espírito. Aqui se trata de compreender que, na perspectiva cartesiana, o corpo é 

um autômato em dada medida. E isso não é incongruente com os princípios que a 

filosofia cartesiana sugere, mas, antes de tudo, uma evidência que, ao que parece, 

conclama aos estudos acerca do corpo, sua morfologia e sua fisiologia. 

 Curiosamente, Descartes demonstra uma compreensão de determinados 

fenômenos que ocorrem no corpo e sua interação com a alma, que intenciona expor um 

conhecimento do corpo, sua forma e suas funções. Isto possibilita a filosofia cartesiana 

compreender que a dor é um elemento fundamental para a conservação da saúde do 

corpo (DESCARTES, 2011) e que existe uma interação bastante complexa entre os 

nossos sentidos e a conservação da nossa saúde.  

 

(42) E, por certo, essa consideração me é de muita serventia, não só para 

reconhecer todos os erros, aos quais está sujeita a minha natureza, mas 

também para evitá-los, ou para corrigi-los mais facilmente; pois, sabendo 

que todos os meus sentidos me informam mais comumente o verdadeiro 

do que o falso, no tocante às coisas referentes às comodidades ou 

incomodidades do corpo, e quase sempre podendo servir-me de vários 

deles para examinar uma mesma coisa e, além disso, podendo usar de 

minha memória para ligar e juntar os conhecimentos presentes aos 

passados, e de meu entendimento que já descobriu todas as causas de 

meus erros, de agora em diante já não devo temer que haja falsidade nas 

coisas que me são o mais comumente representadas por meus sentidos. 

(DESCARTES, 2011, p. 133) 
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 Dessa forma, dentro daquilo que aqui neste estudo se buscou aprofundar, quais 

sejam, as três categorias corpo, saúde e felicidade, é necessário ainda analisar o 

desenvolvimento dessas categorias em mais uma obra: As Paixões da Alma (1973). Esta 

obra, que foi dedicada à princesa Elisabete da Boêmia, foi a última publicada por 

Descartes, na qual consta de uma extensa exposição daquilo que seriam, de fato, as 

distinções do corpo e da alma, bem como as suas diferentes funções. A obra consta 

ainda de ampla exposição de todo tipo de paixões que o ser humano experimenta, vive, 

atua com elas e sobre elas (DESCARTES, 1973).  

 No primeiro momento dessa obra, o autor postula que, para compreender as 

paixões da alma com toda profundidade se faz mister compreender as naturezas 

singulares do corpo e da alma, a fim de conhecer quais são as funções existentes em 

cada uma delas. Isso para não haver confusão, como para ele havia até então, entre 

aquilo que é oriundo exclusivamente do corpo e aquilo que é oriundo exclusivamente da 

alma (DESCARTES, 1973, p. 227). 

 Sob a égide da perspectiva cartesiana, a essência que contribui para se 

compreender os desdobramentos que permitem distinguir a natureza da alma e do corpo 

é que a matriz da primeira reside no pensamento e o corpo reside no movimento. Nesse 

sentido, tudo o que se relaciona à atividade do pensamento é atribuição da alma e tudo 

que se relaciona ao movimento do humano se relaciona ao corpo. Em suma, “[...] por 

não concebermos que o corpo pense de alguma forma, temos razão de crer que toda 

espécie de pensamento em nós existente pertence à alma” (DESCARTES, 1973, p. 228). 

 Após esta afirmação, Descartes expõe uma ampla gama de funções que são 

relacionadas ao corpo, antes de se debruçar sobre as funções da alma para que não fique 

dúvidas acerca de suas naturezas singulares. Na perspectiva cartesiana, a res extensa, ou 

corpo, é um autômato assim como um relógio, o que novamente relaciona o nosso corpo 

com a máquina e que se torna ainda mais explícito muito mais que uma simples 

associação ou metáfora de relação e sim como “[...] a máquina de nosso corpo” 

(DESCARTES, 1973, 228-229). 

 Toda atividade corporal involuntária, como respirar, andar, comer e todas as 

ações comuns ao ser humano e presentes também nos animais, na caracterização das 

funções corporais,  

 

[...] não dependem senão da conformação de nossos membros e do curso 

que os espíritos, excitados pelo calor do coração, seguem naturalmente no 

cérebro, nos nervos e nos músculos, tal como o movimento de um relógio 
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é produzido para exclusiva força de sua mola e pela forma de suas rodas. 

(DESCARTES, 1973, p. 234) 

 

 Feita tal relação íntima do corpo com a máquina e suas funções, Descartes 

(1973) expõe quais seriam as funções da natureza distinta e singular da alma. Acerca 

disso, o autor retoma, ao campo do pensamento, sua matriz, no intuito de subdividir o 

pensamento da alma em dois gêneros: as ações da alma e as suas paixões propriamente 

ditas. Nesse sentido,  

 

Aquelas que chamo suas ações são todas as nossas vontades, porque 

sentimos que vêm diretamente da alma e parecem depender apenas dela; 

do mesmo modo, ao contrário, pode-se em geral chamar suas paixões toda 

espécie de percepções ou conhecimentos existentes em nós, porque 

muitas vezes não é nossa alma que os faz tais como são, e porque sempre 

os recebe das coisas por elas representadas. (Ibidem, p. 234) 

 

 Diante desse quadro, Descartes (1973) ainda realiza duas subdivisões da Vontade 

em duas espécies. A primeira espécie é aquela ação que termina na alma em si mesma, 

quando o ser humano aplica sua atenção a qualquer objeto imaterial, como, por 

exemplo, o amor a Deus. A segunda espécie é aquela ação que termina no nosso corpo, 

como, por exemplo, quando queremos deslocar o nosso corpo para qualquer lugar que 

queremos chegar e isso faz com que as pernas se movimentem e realizamos a 

caminhada ao destino por nós desejado. Nesse sentido, a filosofia cartesiana contribui 

para se pensar na consciência como categoria. Cabe ressaltar que, a consciência irá se 

constituir, na lógica cartesiana, como aqui foi dito na relação entre o barco (corpo) e o 

leme (alma). Dessa forma, é a consciência que conduz o corpo e não o contrário 

(Ibidem, p. 234). 

 Da mesma forma que a nossa vontade, na perspectiva cartesiana nossas 

percepções são subdivididas em duas espécies. A primeira, que está vinculada à alma, 

são as percepções relacionadas às nossas vontades e imaginações, e a segunda, qualquer 

pensamento dependente de ambas. Até porque não é possível desejar algo que não é 

percebido pela forma como o desejamos (Ibidem). 

 Diante disso, em Descartes (1973), as nossas percepções estabelecem dois tipos 

de relação, uma diretamente com o corpo e a outra diretamente com a alma. Em relação 

às percepções vinculadas ao corpo, o autor nos diz que: 

 

As percepções que relacionamos com o nosso corpo ou qualquer de suas 

partes são as que temos da fome, da sede e de nossos demais apetites 
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naturais, aos quais podemos juntar a dor, o calor e as outras afecções que 

sentimos como nos nossos membros, e não como nos objetos que existem 

fora de nós. (DESCARTES, 1973, p. 236) 

 

Em relação às percepções vinculadas com a alma, Descartes (1973, p. 236) 

afirma que  

 

[...] são aquelas cujos efeitos se sentem como na alma mesma e de que 

não se conhece comumente nenhuma causa próxima a qual possamos 

relacioná-las: tais são os sentimentos de alegria, de cólera e outros 

semelhantes, que são às vezes excitados em nós pelos objetos que movem 

nossos nervos, e outras vezes por outras causas. 

 

 Essas conceitualizações em Descartes (1973) são importantes de serem expostas 

para que se possa compreender de que maneira se estabelece a relação entre a alma e o 

corpo já nesse período histórico. Diante de tais conceitualizações, inclusive, não é 

possível dizer que, na perspectiva cartesiana, existe uma cisão corpo e alma ao ponto de 

se desconsiderar uma relação de interdependência do corpo em relação à alma e vice-

versa. Apesar de que, mesmo que haja tal relação de interdependência, o primado e a 

superioridade da alma em relação ao corpo estão postos nessa perspectiva. Acerca disso, 

Descartes (1973, p. 238) menciona: 

 

Mas, para compreender mais perfeitamente todas essas coisas, é 

necessário saber que a alma está verdadeiramente unida ao corpo todo, e 

que não se pode propriamente dizer que ela esteja em qualquer de suas 

partes com exclusão de outras, porque o corpo é uno e de alguma forma 

indivisível, em virtude da disposição de seus órgãos, que se relacionam de 

tal modo uns com os outros que, quando algum deles é retirado, isso torna 

o corpo todo defeituoso; e porque ela é de uma natureza que não tem 

qualquer relação com a extensão nem com as dimensões ou outras 

propriedades da matéria de que o corpo se compõe, mas apenas com o 

conjunto dos seus órgãos, como transparece pelo fato de não podermos de 

maneira alguma conceber a metade ou um terço de uma alma, nem qual 

extensão ocupa, e por não se tornar ela menor ao se cortar qualquer parte 

do corpo, mas separar-se inteiramente dele quando se dissolve o conjunto 

de seus órgãos.  

 

 Apesar da relação de vinculação da alma com o corpo, exposta no recorte textual 

anterior, em que a alma só separaria se o corpo morresse, na perspectiva cartesiana está 

posta ainda a ideia de que existe, no nosso corpo, um local (uma pequena glândula 

chamada pineal, que é situada no cérebro) onde a alma exerce suas funções sobre todo o 

corpo e ainda um local onde sentimos as paixões relacionadas com a alma que estaria 

situado no coração (Ibidem).     
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 Destarte, feita tal consideração, no artigo 27, Descartes (1973, p. 237) realiza a 

definição das paixões da alma: [...] podemos em geral defini-las por percepções, ou 

sentimentos, ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, e que são 

causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos. 

 Assim como em Platão (2004) existe a alma virtuosa e corrupta, em Descartes 

(1973) existe a alma forte e a alma fraca. A alma forte, na perspectiva cartesiana, é 

aquela que tem como fundamento o autocontrole, ou seja, o indivíduo, por intermédio 

de uma vontade que é livre, não sucumbe a uma liberdade licenciosa, mas antes, em 

nome de uma moral virtuosa relacionada com a verdade, evita o mal o máximo possível. 

Já a alma fraca, para Descartes (1973), é aquela que realiza de forma licenciosa tudo 

que é expresso na vontade, sucumbindo a todo tipo de paixões e desejos frequentemente 

(DESCARTES, 1973, p. 246-247). 

 Nesse sentido, curioso é notar como em Descartes (1973), no artigo 57, está 

posta a relação do humano com o desejo, o qual só existe sob a égide da interdição.  

 

Pois, não somente quando se deseja adquirir um bem que ainda não se 

possui, ou evitar um mal que se julga passível de sobrevir, mas também 

quando se deseja apenas a conservação de um bem ou a ausência de um 

mal, que é tudo aquilo a que essa paixão pode estender-se, é evidente que 

ela encara sempre o futuro. (DESCARTES, 1973, p. 253) 

 

 Em relação ao sujeito toxicômano, veremos, posteriormente, sua relação com o 

desejo. E de que forma o desejo (de almas consideradas fracas) é uma fonte de 

manutenção do quadro de dependência. Veremos ainda de que modo a subsunção aos 

desejos, das mais várias ordens, tem sido uma “paixão da alma”, a qual tem contribuído 

para a irracionalidade e o sofrimento humanos.  

 Desse modo, Descartes (1973) faz a seguinte enumeração das paixões em: 

admiração, estima, desprezo, generosidade, orgulho, veneração, desdém, amor, ódio, 

desejo, esperança, temor, ciúme, segurança, desespero, irresolução, coragem, ousadia, 

emulação, covardia, pavor, remorso, alegria, tristeza, zombaria, inveja, arrependimento, 

satisfação, favor, reconhecimento, indignação, cólera, glória, vergonha, fastio e pesar. 

 Se existe uma aproximação entre a compreensão das virtudes e defeitos da alma 

em Platão (2004) e em Descartes (1973), no que concerne à enumeração das paixões 

postas acima, existe um novo modelo que vai além daquilo que está em Platão (2004), 

quando este estabelece uma enumeração somente em dois parâmetros dos apetites da 

alma, que ele denomina concupiscível e irascível. Em nota de rodapé, da obra As 
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Paixões da Alma (1973) é mencionada que: “No concupiscível a alma sofre apenas a 

força de atração ou de repulsão do bem e do mal; no irascível, ela tende a enfrentar a 

dificuldade. A distinção entre a alma e o corpo torna caduca esta divisão que Descartes 

julga arbitrária” (LEBRUN, 1973, p. 254). 

 Uma das vinculações mais próximas que Descartes estabelece na obra As 

Paixões da Alma, no que concerne à categoria felicidade, está posta em sua definição de 

alegria, no artigo 91, que é como se expressa a felicidade em nós, o qual menciona: 

 

A alegria é uma emoção da alma, na qual consiste o gozo que ela frui do 

bem que as impressões do cérebro lhe representam como seu. Digo que é 

nessa emoção que consiste o gozo do bem; pois, com efeito, a alma não 

recebe nenhum outro fruto de todos os bens que possui; e, enquanto não 

extrai deles nenhuma alegria, pode-se dizer que não os desfruta mais do 

que se não os possuísse de modo algum. (DESCARTES, 1973, p. 262) 

  

 No que se refere à categoria saúde, a sua ideia está implícita no artigo 111, 

quando Descartes (1973) novamente se debruça sobre o desejo. Sob a égide da 

perspectiva cartesiana, é na nossa vinculação com o desejo que está posta uma relação 

de autocuidado com o corpo. Isso porque é a partir desta relação que a alma “[...] recém 

juntada ao corpo, consistira em receber as coisas que lhe eram convenientes e repelir as 

que lhe eram nocivas” (DESCARTES, 1973, p. 268). 

 Além de estabelecer uma ideia de saúde a partir da esfera do desejo humano, 

Descartes (1973) vai além, quando menciona a anterioridade da alma em relação ao 

corpo, pois a alma se junta ao corpo e não o contrário, o que denota que existe, além de 

uma separação da alma em relação ao corpo, uma vida autônoma da alma. Esse 

processo de junção da alma com o corpo nos permite dizer que, no limite, pode se tratar 

de uma cisão corpo e alma, evidenciando o dualismo, mas que, na constituição do 

humano com o corpo ainda vivo, está imersa uma relação de união e de um todo que 

vive e se expressa. Assim,  

 

[...] tal ligação entre a nossa alma e o nosso corpo que, quando se uniu 

uma vez qualquer ação corporal com algum pensamento, nenhum dos 

dois torna a apresentar-se a nós que o outro também esteja presente, e que 

não são sempre as mesmas ações que unimos aos mesmos pensamentos. 

(DESCARTES, 1973, p. 275) 

 

 Em relação à categoria felicidade, Descartes (1973) é defensor de uma moral em 

que exista uma humildade virtuosa. Tal humildade virtuosa, cuja matriz se fundamenta 

na virtude em si, está vinculada ao reconhecimento dos limites humanos e no cuidado 
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de outrem e que é um estado de paz de espírito em que o humano “[...] recebe daí uma 

satisfação tão poderosa para torná-la feliz que os mais violentos esforços da paixão 

nunca têm poder suficiente para perturbar a tranquilidade de sua alma” (DESCARTES, 

1973, p. 282-287). Assim, o exercício de uma humildade virtuosa, além de um remédio 

soberano contra as paixões da alma, é o caminho para a felicidade na perspectiva 

cartesiana.  

 No artigo 212, Descartes (1973, p. 304) realiza uma síntese bastante coerente 

com o exposto em toda esta obra aqui analisada. “De resto, a alma pode ter os seus 

prazeres à parte; mas, quanto aos que lhe são comuns com o corpo, dependem 

inteiramente das paixões: de modo que os homens que elas podem mais emocionar são 

capazes de apreciar mais doçura nesta vida”. 

 A partir daqui, veremos como o processo de superação dos preceitos da 

escolástica e dos dogmas religiosos da tradição judaico-cristã do período vivido por 

Descartes, no que concerne à produção do conhecimento, foi uma das contribuições 

para garantir o desenvolvimento da razão humana como base para se compreender a 

realidade. E, no campo da medicina especificamente, esses preceitos vão ser um dos 

estímulos, tanto para o nascimento da medicina social como da clínica como lugares de 

cuidado e, principalmente, controle e disciplinarização dos corpos, para conservação da 

saúde e para sua articulação com um projeto de felicidade vinculada às promessas de 

progresso da então ulterior e nascente sociedade capitalista. 
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CAPÍTULO 2 

A ARTICULAÇÃO DAS CATEGORIAS CORPO, SAÚDE E FELICIDADE COM 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINARIZAÇÃO DO 

HUMANO 

 

Diante do exposto sobre o desenvolvimento das categorias corpo, saúde e 

felicidade presentes em Platão (2004) e Descartes (1999), cabe, neste capítulo, 

compreender, a partir desta matriz concernente ao campo do discurso e das ideias, como 

se deu o nascimento das tecnologias de cuidado no campo da saúde.  

O intuito aqui é analisar de que modo se deu o processo de instauração de 

políticas de saúde, de instituições disciplinares e da individualização de um tipo 

específico de cuidado com a saúde em geral e mais detidamente com a saúde mental 

(psiquiatria). Este se deu muito mais vinculado ao controle e à normalização do que a 

saúde mesmo e sob uma perspectiva de semiformação vinculada a determinada 

perspectiva hegemônica de educação em saúde. Já o período histórico desta análise 

abrange meados do século XVIII até o século XXI. 

 

2.1. Da era pré-capitalista à sociedade capitalista: da sociedade de soberania à 

sociedade disciplinar 

 

Antes de analisar as políticas de saúde, as instituições disciplinares e a 

individualização de um tipo específico de cuidado no campo da saúde, mais 

especificamente a saúde mental (psiquiatria), se faz importante compreender “o pano de 

fundo” histórico sobre o qual essas intervenções foram produzidas.  

Trata-se do desenvolvimento de três tipos de sociedade denominadas por 

Foucault (2007) e Deleuze (1992) como sociedade de soberania, sociedade disciplinar e 

sociedade de controle. A sociedade de controle, neste capítulo, somente será citada, 

pois, no quarto capítulo, será estabelecida a relação desse modelo de sociedade 

analisado por Deleuze e a sua relação com a Reforma Psiquiátrica.  

Portanto, o que está posto nesses dois autores é o exercício do poder, que 

apresenta singularidades históricas, nesses três tipos de sociedade. Além disso, para 

Foucault (2007), a matriz que engendra a organização desses três modelos de sociedade 

é o triângulo existente entre poder, direito e verdade. É importante reiterar que, para 

Foucault (2007, p. 102), a relação entre poder, direito e verdade perpassa pela 
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compreensão de que 

 

[...] quando digo direito não penso simplesmente na lei, mas no conjunto 

de aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o direito) põe em 

prática, veicula relações que não são relações de soberania e sim de 

dominação. Por dominação eu não entendo o fato de uma dominação 

global de um sobre os outros, ou de um grupo sobre outro, mas as 

múltiplas formas de dominação que podem se exercer na sociedade. 

Portanto, não o rei em sua posição central, mas os súditos em suas 

relações recíprocas: não a soberania em seu edifício único, mas as 

múltiplas sujeições que existem e funcionam no interior do corpo social. 

 

 Ainda sobre o poder, em específico, Foucault (2007, p. 103) realiza uma análise 

bastante divergente da tradicional acerca dos seus fundamentos: 

 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está 

nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 

poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 

sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos 

indivíduos, passa por eles. 

 

 Já a sociedade de soberania pode ser caracterizada como: 

 

Um princípio geral no que diz respeito às relações entre direito e poder: 

parece-me que nas sociedades ocidentais, desde a Idade Média, a 

elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do 

poder real. É a pedido do poder real, em seu proveito e para servir-lhe de 

instrumento ou justificação que o edifício jurídico das nossas sociedades 

foi elaborado. No Ocidente, o direito é encomendado pelo rei. Todos 

conhecem o papel famoso, célebre e sempre lembrado dos juristas na 

organização do poder real. É preciso não esquecer que a reativação do 

Direito Romano no século XII foi o grande fenômeno em torno e a partir 

de que foi reconstituído o edifício jurídico que se desagregou depois da 

queda do Império Romano. Esta ressurreição do Direito Romano foi 

efetivamente um dos instrumentos técnicos e constitutivos do poder 

monárquico autoritário, administrativo e finalmente absolutista. 

(FOUCAULT, 2007, p. 101) 

 

Se considerarmos a centralidade do rei, do seu corpo, das leis por ele produzidas 

e da obediência que lhe era devida pelos súditos, fica claro que o referencial de controle 

social é a presença desse rei manifestada nas mais diversificadas formas. A monarquia 

absolutista é a expressão histórica máxima do exercício de poder do auge da sociedade 

de soberania. Trata-se de um modelo de sociedade calcada nos privilégios hereditários 

(descendência real), em privilégios de classe (da nobreza e clero), por exemplo, e de 
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uma organização produtiva voltada para a satisfação das necessidades, no mais alto grau 

possível, das classes privilegiadas. Os elementos constitutivos da sociedade de 

soberania são assim elencados por Foucault (2007, p. 105): 

 

A teoria da soberania está vinculada a uma forma de poder que se exerce 

muito mais sobre a terra e seus produtos do que sobre os corpos e seus 

atos: se refere à extração e apropriação pelo poder dos bens e da riqueza e 

não do trabalho; permite transcrever em termos jurídicos obrigações 

descontínuas e distribuídas no tempo; possibilita fundamentar o poder na 

existência física do soberano, sem recorrer a sistemas de vigilância 

contínuos e permanentes; permite fundar o poder absoluto no gasto 

irrestrito, mas não calcular o poder com um gasto mínimo e uma 

eficiência máxima. 

 

Além disso, o processo até então menos desenvolvido da consciência individual 

com centralidade na pessoa do rei é muito coerente com a capilarização do poder 

emanado do rei, do seu corpo, do seu exercício de poder real em contraposição a uma 

massa de súditos que, cotidianamente, mantinha, de maneira geral, a engrenagem da 

sociedade de soberania com o maior grau de naturalização possível. Assim,  

 

[...] o importante não é fazer uma espécie de dedução do poder que, 

partindo do centro, procuraria ver até onde se prolonga para baixo, em 

que medida se reproduz, até chegar aos elementos moleculares da 

sociedade. Deve-se, antes, fazer uma análise ascendente do poder: partir 

dos mecanismos infinitesimais que têm uma história, um caminho, 

técnicas e táticas e depois examinar como estes mecanismos de poder 

foram e ainda são investidos, colonizados, utilizados, subjugados, 

transformados, deslocados, desdobrados, etc., por mecanismos cada vez 

mais gerais e por formas de dominação global. Não é a dominação global 

que se pluraliza e repercute até embaixo. Creio que deva ser analisada a 

maneira como os fenômenos, as técnicas e os procedimentos de poder 

atuam nos níveis mais baixos; como estes procedimentos se deslocam, se 

expandem, se modificam; mas sobretudo como são investidos e anexados 

por fenômenos mais globais; como poderes mais gerais ou lucros 

econômicos podem inserir-se no jogo destas tecnologias de poder que são, 

ao mesmo tempo, relativamente autônomas e infinitesimais. 

(FOUCAULT, 2007, p. 103) 

 

 Além disso, o rei era considerado uma divindade na terra, a serviço de Deus que 

lhe delegava poderes para manter a ordem entre os homens. Assim, contestar o rei e 

suas ações era, no limite, o mesmo que contestar o próprio Deus e a punição para tal 

crime era certa e papel do próprio Deus, por intermédio das mãos do rei. Nota-se aqui a 

união íntima entre o Estado e a Igreja calcada por dispositivos de poder-saber que eram 

muito mais do que dogmas, rituais religiosos e tradições da realeza. Sobre isso, Foucault 

(2007, p. 104) nos diz que: 
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[...] é bem possível que as grandes máquinas de poder tenham sido 

acompanhadas de produções ideológicas. Houve provavelmente, por 

exemplo, uma ideologia da educação; uma ideologia do poder 

monárquico, uma ideologia da democracia parlamentar, etc.; mas não 

creio que aquilo que se forma na base sejam ideologias: é muito menos e 

muito mais do que isso. São instrumentos reais de formação e de 

acumulação do saber: métodos de observação, técnicas de registro, 

procedimentos de inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação. Tudo 

isto significa que o poder, para exercer-se nestes mecanismos sutis, é 

obrigado a formar, organizar e pôr em circulação um saber, ou melhor, 

aparelhos de saber que não são construções ideológicas. 

 

Diante desse modelo de sociedade, todo tipo de prática médica era restrita 

somente ao possível, para não aplacar a ira de Deus, sendo necessária para satisfazer as 

necessidades mínimas de manutenção da força de trabalho dos súditos, em geral, e para 

garantir a manutenção do status quo da sociedade de soberania. Sendo assim, os estudos 

de anatomia e fisiologia humana, por exemplo, eram vigiados para não transgredir as 

normas religiosas vigentes. Mesmo com homens como Descartes (1999), que defendia 

que a alma “abandonava” o corpo após a morte, e portanto estudá-la não seria uma 

afronta a Deus, as condições objetivas e subjetivas presentes na sociedade de soberania 

não permitiam que tal estudo fosse realizado de forma segura sem o risco de ser punido 

pelo Tribunal da “Santa Inquisição”.  

Diante disso, o modelo presente na sociedade de soberania perdia, dia após dia, 

o seu espaço com o nascedouro do indivíduo moderno. Este indivíduo, forjado pelas 

condições objetivas e subjetivas da era pré-capitalista que se instaurava, tornava-se cada 

dia mais cético, mais interessado no aumento da produtividade, na liberdade, na 

propriedade, cujo clímax pode ser expresso na máxima positivista comteana de “ordem 

e progresso” (COMTE, 1978, p. 30). Obviamente, a radicalidade desse tipo de ruptura 

com a sociedade de soberania precisava ser meticulosamente controlada.       

Assim, a transição desse modo de organização da capilaridade do exercício do 

poder na sociedade tem sua ruptura com o advento da sociedade burguesa pré-capitalista 

e o seu desenvolvimento ulterior. Foucault (2007, p. 105) afirma que: 

 

Este novo tipo de poder, que não pode mais ser transcrito nos termos da 

soberania, é uma das grandes invenções da sociedade burguesa. Ele foi 

um instrumento fundamental para a constituição do capitalismo industrial 

e do tipo de sociedade que lhe é correspondente; este poder não soberano, 

alheio à forma da soberania, é o poder disciplinar. Indescritível nos 

termos da teoria da soberania, radicalmente heterogêneo, o poder 

disciplinar deveria ter causado o desaparecimento do grande edifício 

jurídico daquela teoria. Mas, na verdade, a teoria da soberania continuou 
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não só existindo como uma ideologia do direito como também 

organizando os códigos jurídicos inspirados nos códigos napoleônicos de 

que a Europa se dotou no século XIX. 

 

Ainda para Foucault (2007), esse processo de instauração da sociedade 

disciplinar, calcado nos interesses da burguesia, contribuiu para a reforma e o 

desenvolvimento de uma série de instituições disciplinares que se tornavam eficazes 

dispositivos de poder-saber. Essas instituições disciplinares difundiram uma forma mais 

efetiva de vigilância, segregação, normalização e medicalização que deslocou, de forma 

sistemática, o eixo do exercício do poder, do centro para a periferia. Dessa forma, as 

instituições disciplinares, como o hospital, a escola, a fábrica e a prisão, por exemplo, 

foram sendo desenvolvidas ao longo da história para normalização do louco, do 

delinquente, da sexualidade, em suma do indivíduo. Diante disso, 

 
A burguesia não se interessa pelos loucos mas pelo poder; não se interessa 

pela sexualidade infantil mas pelo sistema de poder que a controla; a 

burguesia não se importa absolutamente com os delinquentes nem com 

sua punição ou reinserção social, que não têm muita importância do ponto 

de vista econômico, mas se interessa pelo conjunto de mecanismos que 

controlam, seguem, punem e reformam o delinquente. (FOUCAULT, 

2007, p. 104) 

 

 Para atingir seus intentos, a sociedade disciplinar passou a fazer uso sistemático 

dos potenciais produtivos do corpo em si, no lugar de ter como centro a terra e os 

produtos oriundos dela. Estes são um dispositivo de poder-saber que visa captar o 

máximo do tempo produtivo do corpo humano e de sua capacidade de trabalho. De um 

exercício de vigilância contínua, exercida pelo olhar do outro, ou seja, de cada um sobre 

cada um e da própria circulação e permanência constante do indivíduo dentro das 

instituições disciplinares no lugar de um rei todo poderoso. Nesse sentido, a sociedade 

disciplinar instaurou o que Foucault (2007, p. 105) denomina de uma “nova economia 

de poder”, na qual são ampliadas as forças dominadas e a efetividade de quem domina 

estas mesmas forças.    

 Como para Foucault (2007) a história não acontece de forma linear, mas por 

meio de rupturas, descontinuidades e continuidades, os fundamentos da sociedade 

disciplinar passaram a viver e, ainda vivem, em um nível de coexistência peculiar. 

Enquanto a sociedade de soberania é um modelo calcado no direito como lugar último 

da verdade, na sociedade disciplinar o seu lugar último se encontra na disciplina. Daí 

surge o grande conflito entre os dois modelos de sociedade, pois, enquanto o primeiro 
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trata da lei e da regra (direito), o segundo é calcado no saber que impinge, no lugar do 

direito clássico, a norma. A sociedade disciplinar se impõe com a regra “da natureza”, 

baseada em saberes oriundos das ciências humanas. Nota-se, assim, que a sociedade 

disciplinar é uma sociedade de normalização, sendo o elo de ruptura da lei pela norma 

que encontra na medicina o núcleo central de um poder-saber clínico (FOUCAULT, 

2006). 

 Desse modo,  

 

A medicina do século XIX regula-se mais, em compensação, pela 

normalidade do que pela saúde; é em relação a um tipo de funcionamento 

ou de estrutura orgânica que ela forma seus conceitos e prescreve suas 

intervenções; e o conhecimento fisiológico, outrora saber marginal para o 

médico, e puramente teórico, vai se instalar (Claude Bernard é 

testemunha) no âmago de toda reflexão médica. [...] Quando se falar da 

vida dos grupos e das sociedades, da vida da raça, ou mesmo da “vida 

psicológica”, não pensará apenas na estrutura interna do ser organizado, 

mas na bipolaridade médica do normal e do patológico. [...] Daí o caráter 

singular das ciências do homem, impossível de separar da negatividade 

em que apareceram, mas também ligadas à positividade que situam, 

implicitamente, como norma. (FOUCAULT, 2006, p. 38-39) 

 

 Diante desse contexto relativo à normalização da vida, se faz mister realizar uma 

breve incursão sobre os fundamentos de sua relação com a tecnologia política que 

Foucault (2007) denomina de disciplina. Na perspectiva foucaultiana, a disciplina não é 

inventada no século XVIII, mas nesse século são desenvolvidos os seus princípios mais 

elementares. A sociedade disciplinar se fundamenta sobre o primado do exercício de 

poder da disciplina, que, diante desse contexto histórico, se fundamenta por vários 

aspectos (FOUCAULT, 2007). 

 Um primeiro aspecto acerca da disciplina é aquele concernente à alocação dos 

indivíduos no espaço. Trata-se de impingir nos corpos, milimetricamente, a sua 

gestualidade, a sua disposição no espaço, os detalhes de uma vida esquadrinhada. A 

escola, como instituição disciplinar por excelência, disseminava uma ordenação dos 

corpos no espaço a começar pela sala de aula. Portanto, a disciplina é, para Foucault 

(2007), a avaliação do espaço para a sua individualização, classificação e agrupamento 

dos corpos. 

 Outro aspecto acerca da disciplina é aquele relacionado à forma como é exercido 

o seu controle. Sua eficácia reside não sobre a sua centralidade em se dedicar aos 

resultados que se propõe, mas no acompanhamento detalhado para que o percurso entre 

o que se quer e o que se precisa para alcançar os objetivos propostos seja garantido. Em 
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outras palavras, a garantia do desenvolvimento de processos é mais relevante para a 

disciplina do que os resultados. Esta disciplina se instaura, para tal intento, em toda a 

gestualidade dos corpos, para garantir que os movimentos mais eficientes sejam 

ensinados (FOUCAULT, 2007). 

 Um outro aspecto da disciplina, e ao que parece o mais eficaz na sua inserção 

em todo tecido social, é a sua capacidade de estabelecer de forma sútil, mesmo quase 

invisível, uma vigilância constante e permanente dos indivíduos. Eis que reside nesse 

mecanismo sua maior eficácia, pois o poder disciplinar atua sem ser visto. Quando 

identificado, está, ao mesmo tempo, em todos os corpos obstacularizando a crítica que a 

ele pode ser feita. Trata-se de submeter aos indivíduos, alvos da disciplina, o que 

Foucault (2007, p. 62) denomina de uma “perpétua pirâmide de olhares”.  

 Esta capacidade de ver sem ser visto nos remete à noção de panóptico. O 

panóptico, de acordo com Foucault (2007), é uma invenção do filósofo Jeremy Benthan, 

que foi precursor das prisões circulares no século XVIII. Nessas prisões, havia uma 

torre com um vigia e a sua sombra era projetada em todas as celas, remetendo a uma 

arquitetura de poder que realiza uma vigilância contínua. A lógica presente nas prisões 

circulares, de Jeremy Benthan, foi difundida em outras instituições disciplinares 

ulteriormente criadas, remetendo, portanto, à noção de uma arquitetura e uma 

organização do espaço para o exercício do poder de forma contínua sobre os indivíduos 

em sociedade. O objetivo é exercer um controle contínuo sobre os indivíduos para 

dispersar ou, ao menos, dificultar manifestações coletivas e revoltas populares, sem um 

centro específico de poder estatal e ou institucionalizado. Obviamente que, para se 

tornar mais eficaz e difuso em todo tecido social, a estrutura do panóptico, além de se 

constituir como uma arquitetura de poder, foi inserida no próprio corpo dos indivíduos. 

O olhar foi um dos locais privilegiados dessa inserção devido a sua eficácia e sutileza 

para submeter a disciplina no outro. Trata-se de um dispositivo sutil de dominação do 

homem sobre o homem que é mais um fator limitante da emancipação humana 

(FOUCAULT, 2007). 

 Destarte, em tal análise acerca do panóptico, a disciplina é uma tecnologia social 

fundamental para o advento de um novo ser social para Foucault (2007): o indivíduo 

moderno. O indivíduo, na perspectiva foucaultiana, é uma invenção muito recente, 

considerando a longa história da humanidade. Tal invenção se dá pela lógica utilitária-

produtiva que os corpos, mesmo na sua condição infinitesimal, foram submetidos. 

Trata-se de um registro contínuo de todas as ações individuais para, a partir de 
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determinados saberes difundidos, estabelecer os padrões de eficiência mecânica e 

gestual dos corpos, de regras e limites bastante claros e precisos e o ajustamento 

individual à ordem produtiva normalizada. Aqui se desenvolve, ao contrário do poder na 

sociedade de soberania, a 

 

Anotação do indivíduo e transferência da informação de baixo para cima, 

de modo que, no cume da pirâmide disciplinar, nenhum detalhe, 

acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber. No sistema 

clássico o exercício do poder era confuso, global e descontínuo. Era o 

poder do soberano sobre grupos constituídos por famílias, cidades, 

paróquias isto é, por unidades globais, e não um poder contínuo atuando 

sobre o indivíduo. A disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os 

sistemas de poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos em sua 

singularidade. E o poder de individualização que tem o exame como 

instrumento fundamental. O exame é a vigilância permanente, 

classificatória, que permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, 

localizá-los e, por conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, 

a individualidade torna-se um elemento pertinente para o exercício do 

poder. (FOUCAULT, 2007, p. 63) 

 

 Importante reiterar que na sociedade disciplinar incide um determinado 

arquétipo de corpo dócil e eficaz: trata-se do corpo do soldado. Para Foucault (2013, p. 

131), a partir da  

 

Segunda metade do século XVIII: o soldado tornou-se algo que se 

fabrica; de uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de 

que se precisa; corrigiram-se aos poucos as posturas; lentamente uma 

coação calculada percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra 

o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em silêncio, 

no automatismo dos hábitos; em resumo, foi “expulso o camponês” e lhe 

foi dada a “fisionomia de soldado”. 

 

 Nota-se que o corpo foi redescoberto, mediante as influências anteriores da 

Antiguidade Clássica grega, como espaço humano sobre o qual o poder poderia ser 

eficazmente exercido. Nesse sentido, quando Platão se refere ao guardião da república 

ideal, as diretrizes para a constituição do corpo ideal são delineadas preponderantemente 

pela ginástica e música como vimos. Sob este prisma, o corpo passou a ser alvo de 

investimento de poder, o qual lhe “manipula, se modela, se treina, que obedece, 

responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” (Ibidem, p. 132).  

 Daí deriva, de acordo com Foucault (2013, p. 132), a ideia do Homem-máquina, 

o qual fora escrito 

 

[...] simultaneamente em dois registros: no anátomo-metafísico, cujas 

primeiras páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os 
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filósofos continuaram; o outro, técnico-político, constituído por um 

conjunto de regulamentos militares, escolares, hospitalares e por 

processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do 

corpo. 

 

 Em outras palavras, aqui se percebe a aproximação de Foucault com Descartes, 

o qual identifica, na filosofia cartesiana, elementos para pensar acerca do homem-

máquina no primado da sua concepção cartesiana “anátomo-metafísica”, que 

influenciou todo o arranjo das instituições disciplinares para que a máquina humana 

perfeita, o corpo, fosse milimetricamente potencializado na sua configuração mais 

utilitarista para a satisfação dos ditames do assujeitamento. 

 Para a fabricação em massa da utilitarização do corpo, foi necessário um 

processo de docilização e adestramento por intermédio das instituições disciplinares. 

Assim, 

 

O Homem-máquina” de La Mettrie é ao mesmo tempo uma redução 

materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro dos 

quais reina a noção de “docilidade” que une ao corpo analisável o corpo 

manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. (FOUCAULT, 2013, 

p. 131) 

 

 Diante desse contexto, o corpo foi o local não de cuidado, mas de uma coação 

sem trégua. A ideia de “homem-máquina”, em La Mettrie, com quem Foucault dialoga, 

é muito importante e atual, pois mostra que tipo de educação seria dominante para 

garantir a produtividade e a docilidade/passividade do corpo humano necessária à lógica 

de funcionamento da sociedade capitalista. Além disso, o homem passa a ser tido na 

condição de uma máquina, uma mera engrenagem, fundamental, diga-se de passagem, 

para a consolidação do modo de produção capitalista em seu nascedouro e 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, o corpo foi alvo no que concerne aos movimentos, gestos e 

agilidade de um poder infinitesimal sobre todas as suas singularidades possíveis. 

Nenhum detalhe do “corpo humano vivo” escapa do poder disciplinar (Ibidem). As 

consequências do projeto de educação dominante daí desenvolvido sobre os processos 

de subjetivação são as mais deletérias possíveis, o que contribuiu para a ampliação do 

sofrimento humano e possivelmente mais uma mediação vinculada à produção do 

sujeito toxicômano sobre a qual aprofundaremos em capítulos posteriores. 

Diante disso, a arte para fabricar o corpo perfeito encontrou seu lugar na prática 

de exercícios físicos que, naquela época, século XVIII e XIX, eram denominados de 
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exercícios ginásticos. Nesse sentido, nas palavras de Foucault (2013, p. 133), 

 

[...] a coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; a única 

cerimônia que realmente importa é a do exercício. A modalidade enfim: 

implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos 

da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma 

codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os 

movimentos. 

 

 Diante de tal quadro, esse processo que permite um controle sem trégua do 

“corpo vivo” e lhe submete a uma relação de docilização e utilitarização é o que 

Foucault (2013) denomina, como já foi mencionado, de disciplina. Como foi dito, as 

disciplinas existem há muito tempo, mas na sociedade disciplinar, a partir dos séculos 

XVII e XVIII, estas se tornaram “fórmulas gerais de dominação” (Ibidem). 

 Sob este prisma,  

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 

do corpo humano, que visa não unicamente ao aumento de suas 

habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 

uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 

quanto é mais útil, e inversamente. (FOUCAULT, 2013, p. 133) 

 

 Nota-se que o grande ardil do poder disciplinar sobre a vida humana concerne a 

obediência e a utilidade como elementos centrais. Em outras palavras, tornar o corpo 

útil e dócil é fundamental para a ordem produtiva capitalista que vai sendo estabelecida 

a partir do século XVIII. O projeto de indivíduo disciplinado, que a disciplina produz, é 

essencial como um dispositivo de poder-saber que capilariza toda trama de poder das 

extremidades, ramificando com bastante força por todo tecido social de modo sutil e 

naturalizado socialmente. 

 Diante disso, 

 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 

pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 

façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 

segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica 

assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina 

aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) [...] Se a 

exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos 

que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma 

aptidão aumentada e uma dominação acentuada. (FOUCAULT, 2013, p. 

133-134) 
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 Nesse sentido, trata-se de compreender que as instituições disciplinares se 

articulam de um modo bastante coeso e coerente com o intuito de estabelecer liames 

bastante definidos de assujeitamento nos processos de dominação nelas presentes. Esse 

processo tem relação com o que Foucault (2013) denomina de “história da 

racionalização utilitária do detalhe na contabilidade moral e no controle político” 

(Ibidem, p. 135). 

 É importante também perceber que a positividade do poder disciplinar em 

Foucault (2013) é o seu elemento central de controle. Sobre duas frentes, o poder 

disciplinar garante o assujeitamento do indivíduo: isso gera, ao mesmo tempo, o 

aumento da capacidade produtiva e sua total obediência. A própria normalização que é 

inculcada sobre todas as singularidades da vida limita outras formas de ver e de agir no 

mundo. 

 Desse modo, para Foucault (2007), o poder tem dois sentidos. O primeiro 

sentido está relacionado à sua positividade, que pode ser entendida como produtividade. 

O segundo sentido pode estar relacionado à sua negatividade, podendo ser entendido 

como sua dimensão repressora. Na perspectiva foucaultiana, o predomínio do exercício 

do poder na sociedade disciplinar é calcado na sua positividade. Este autor exemplifica, 

a partir do exercício, o poder sobre o corpo, o que denomina de biopoder, as duas faces 

de seu exercício. Nesse sentido, 

 

Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento 

que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle-

estimulação: “Fique nu... mas seja magro, bonito e bronzeado!”. A cada 

movimento de um dos dois adversários corresponde o movimento do 

outro. (FOUCAULT, 2007, p. 83) 

 

 Baseado na citação acima, cabe reiterar, corroborando o argumento de Foucault 

(2007), que o poder, no seu exercício em sentido positivo, assim é legitimado em todo 

tecido social. Até porque  

 

[...] se o poder tivesse só a função de reprimir, se agisse apenas por meio 

da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de 

um grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele 

seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível 

do desejo – como se começa a conhecer – e também a nível do saber. O 

poder, longe de impedir o saber, o produz. (FOUCAULT, 2007, p. 84) 

 

 Diante desse contexto, Foucault (2013) afirma que a sociedade disciplinar, a sua 
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forma específica de poder, se utiliza do que este autor francês denomina de recursos 

para o bom adestramento. Tais recursos estão vinculados à esfera central de atuação do 

poder disciplinar no âmago do que denominamos anteriormente de sua positividade. Os 

seus efeitos de poder estão vinculados ao adestramento sutil e eficaz e à produtividade 

corporal crescente. Cria-se um feixe em rede de adestramento do humano que ninguém 

escapa. Assim, o poder disciplinar “[...] não amarra as forças para reduzi-las; procura 

ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo” (Ibidem, p. 164). 

 De todo o arranjo da maquinaria do poder disciplinar eis que o indivíduo 

moderno é forjado. A invenção desse indivíduo singular toma o humano como objeto e, 

ao mesmo tempo, como instrumento de exercício do poder disciplinar. Para Foucault 

(2013), não se trata de um “super-poder”, mas, na verdade, “[...] é um poder modesto, 

desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente” 

(Ibidem, p. 64). Trata-se, em outras palavras, de um amplo processo de disciplinarização 

da vida. 

 Para que tal processo de disciplinarização da vida tenha sucesso, se faz mister 

uma articulação íntima e coerente no propósito das instituições disciplinares. A matriz 

que norteia a eficácia das instituições disciplinares pode ser explicitada basicamente em 

três eixos, de acordo com Foucault (2013): o olhar hierárquico, a sanção normalizadora 

e sua articulação em uma técnica específica, qual seja, o exame. 

 O olhar hierárquico remete, inclusive, à noção de panóptico, já exposta 

anteriormente. Mas vai mais além desse dispositivo de vigilância e controle da vida. 

Sendo assim, a maquinaria do poder disciplinar seria dotada de uma capacidade de 

vigilância contínua. Assim,  

 

Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas 

as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho 

perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares 

convergem. (FOUCAULT, 2013, p. 167) 

 
 Aqui estão postos os fundamentos daquilo que será aqui chamado de indivíduo 

moderno, cuja essência formativa reside na docilidade e na produtividade ao mesmo 

tempo. Nessa perspectiva, “[...] é preciso decompor suas instâncias, mas para aumentar 

sua função produtora. Especificar a vigilância e torná-la funcional” (FOUCAULT, 2013, 

p. 168).  

 Para que tal produtividade seja garantida, o modo de produção capitalista com o 

aumento progressivo da quantidade de operários e da própria divisão do trabalho é 
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necessário para garantir que cada indivíduo coaja em rede circular de poder a ordem 

produtiva marcada em cada um. E, mais do que isso, se faz mister produzir indivíduos 

especializados para a vigilância constante dos operários para o controle e manutenção 

da norma produtiva (Ibidem). 

 Diante disso, a vigilância se torna dispositivo central de intervenção do poder 

disciplinar. Isso acontece porque a vigilância ocorre tanto inscrita em nível do indivíduo 

na sociedade disciplinar formando o que anteriormente foi aqui denominado de 

“pirâmide de olhares”, assim como gera um ordenamento na ordem da produção 

(FOUCAULT, 2013, p. 169). 

 Dessa forma, o olhar hierárquico opera, de acordo com Foucault (2013, p. 170), 

como 

 
[...] uma instituição tipo escola mútua em que estão integrados no interior 

de um dispositivo único três procedimentos: o ensino propriamente dito, a 

aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade 

pedagógica, enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma 

relação de fiscalização, definida e regulada, está inserida na essência da 

prática do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas como um 

mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência. 

 

 Portanto, não se trata de dizer em confluência com aquilo que Foucault (2013) 

diz que o olhar e a vigilância hierárquica sejam uma invenção da era moderna, mas a 

ampliação dessa tecnologia que começa no corpo e no olhar dos indivíduos e “irradia” 

por todo tecido social.  

 

Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e anônimo; pois, 

se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu 

funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até 

um certo ponto de baixo para cima e lateralmente; essa rede “sustenta” o 

conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os 

outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. (Ibidem, p. 170)   

  

 Desse modo, é reforçada a noção de que o poder não é detido por determinado 

grupo, mas exercido por todos de forma diferente, apesar de ser em uma escala 

hierarquizada diferente. Daí redunda toda sua eficácia, pois não se trata de um poder 

localizável em pontos específicos, mas disperso de forma anônima por toda a rede 

social. Mesmo que haja lideranças que fiscalizam e controlam o trabalho, a sua 

continuidade produtiva se dá muito mais pela sua capilaridade calcada em um “[...] jogo 

ininterrupto dos olhares calculados” (Ibidem, p. 170).    

 No que se refere à sanção normalizadora, Foucault (2013, p. 171) afirma que, 
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“na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo 

penal”. Nesse sentido, nota-se toda a sua efetividade como poder exercido, pois garante, 

nesta forma de organização, o que nunca antes havia sido obtido: uma capilarização 

profunda do poder em que as leis formais, dentro da sociedade de soberania, por 

exemplo, antes nunca alcançavam. Foram estabelecidas, portanto, “micropenalidades” 

para regular: o tempo, as atividades humanas, as maneiras de ser e agir, dos discursos, 

do corpo, dos gestos e da própria sexualidade (Ibidem).  

 Nesse sentido, 

 

Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da 

conduta, e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente 

indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa 

servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso 

numa universalidade punível-punidora. (Ibidem, p. 172) 

  
 A grande capacidade de imersão do poder disciplinar por todo tecido social vai 

além do exposto na citação acima. Tal capacidade imersiva ancora em dois aspectos da 

vida, os quais se utilizam dos castigos disciplinares. O primeiro é aquele relacionado à 

sua dimensão “artificial” como lei e as suas formas de regulação da vida. O segundo é 

aquele que se refere à sua conciliação com determinada perspectiva “natural” calcada 

em determinados saberes. No limite, o segundo aspecto é também uma norma artificial, 

mas naturalizada por determinados nexos de poder-saber (Ibidem). 

 Diante desse contexto, os castigos disciplinares são uma das formas de sanções 

normalizadoras que têm como finalidade central reduzir os desvios da norma. Nesse 

sentido, as punições têm uma finalidade preponderantemente corretiva. Na perspectiva 

foucaultiana, o efeito corretivo das punições disciplinares é priorizado como exercício 

para um “[...] aprendizado intensificado, multiplicado, muitas vezes repetido” 

(FOUCAULT, 2013, p. 173).  

 O castigo na sociedade disciplinar é, portanto, muito mais voltado para seus 

efeitos produtivos, como vimos anteriormente, do que como recurso que visa ao 

arrependimento e à expiação. Trata-se de um mecanismo de gratificação-sanção. É na 

punição que está posto um “[...] processo de treinamento e de correção” (Ibidem).  

 

E pelo jogo dessa quantificação, dessa circulação dos adiantamentos e das 

dívidas, graças ao cálculo permanente das notas a mais ou a menos, os 

aparelhos disciplinares hierarquizam, numa relação mútua, os “bons” e os 

“maus” indivíduos. Através dessa microeconomia de uma penalidade 

perpétua, opera-se uma diferenciação que não é a dos atos, mas dos 

próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível 
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ou valor. A disciplina, ao sancionar os atos com exatidão, avalia os 

indivíduos “com verdade”; a penalidade que ela põe em execução se 

integra no ciclo de conhecimento dos indivíduos. (FOUCAULT, 2013, p. 

174) 

 

 Assim se depreende que, na sociedade disciplinar, existe um rigoroso controle de 

qualidade de produção de subjetividades que visa a uma estratificação social pela base, 

marcando os indivíduos desviantes, hierarquizando suas qualidades, suas habilidades e 

competências para oferecer castigos e recompensar aqueles que superarem suas 

“limitações” em aderirem à norma. Há um 

 

Duplo efeito consequentemente dessa penalidade hierarquizante: 

distribuir os alunos segundo suas aptidões e seu comportamento, portanto 

segundo o uso que se poderá fazer deles quando saírem da escola; exercer 

sobre eles uma pressão constante, para que se submetam todos ao mesmo 

modelo, para que sejam obrigados todos juntos “à subordinação, à 

docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios, e à exata prática dos 

deveres e de todas as partes da disciplina”. Para que, todos, se pareçam. 

(FOUCAULT, 2013, p. 175) 

 

 Nota-se, portanto, que o objetivo central da sanção normalizadora é garantir a 

massificação do humano dentro de agrupamentos sociais. Não trata obviamente de 

indivíduos iguais em essência, mas com uma condição normalizada de ser e agir no 

mundo. De tal forma, fica evidente que é na base que se produzem os próprios 

indivíduos assujeitados que irão garantir a capilarização do poder disciplinar, como dito 

anteriormente. Nesse sentido,  

 
A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os 

instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza. Aparece, através das 

disciplinas, o poder da Norma. Nova lei da sociedade moderna? Digamos 

antes que desde o século XVIII ele veio unir-se a outros poderes 

obrigando-os a novas delimitações; o da Lei, o da Palavra e do Texto, o da 

Tradição. O Normal se estabelece como princípio de coerção no ensino, 

com a instauração de uma educação estandardizada e a criação das 

escolas normais; estabelece-se no esforço para organizar um corpo 

médico e um quadro hospitalar da nação capazes de fazer funcionar 

normas gerais de saúde; estabelece-se na regularização dos processos e 

dos produtos industriais. […] Em certo sentido, o poder de 

regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo 

medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar 

úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o 

poder da norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade 

formal, pois dentro de uma homogeneidade que é a regra, ele introduz, 

como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda a gradação das 

diferenças individuais. (FOUCAULT, 2013, p. 176-177) 

 

 Em relação ao exame, este é a combinação das técnicas de vigilância hierárquica 

e da sanção normalizadora. Nesse sentido, o exame é um processo que estabelece um 
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crivo de controle normalizador que qualifica, classifica e pune. Dessa forma, o exame 

 

Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são 

diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de 

disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a 

cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o 

estabelecimento da verdade. No coração dos processos de disciplina, ele 

manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação 

dos que se sujeitam. (FOUCAULT, 2013, 177) 

 

 É possível verificar, no recorte textual, que o exame é o lugar visível de 

assujeitamento como objetivação do humano. Nessa perspectiva, o exame é um dos 

lugares centrais em que se articulam nexos de poder-saber, a sua visibilidade como 

aparelho de clivagem de indivíduos e nos quais são produzidas e legitimadas as práticas 

materiais e discursivas da sociedade disciplinar. 

 Nesse aspecto, é estabelecida uma análise que coloca não só o controle da vida 

no nível da consciência, mas amplia as relações concretas que tanto são estabelecidas 

objetivamente como no processo de construção e legitimação de qualquer forma de 

saber. No âmago do próprio saber, ou seja, na sua própria natureza, são desenvolvidas 

formas de poder e controle (FOUCAULT, 2013). 

 No que concerne às instituições disciplinares vinculadas ao campo da saúde, de 

forma específica, o exame se tornou central. Até porque 

  

Uma das condições essenciais para a liberação epistemológica da 

medicina no fim do século XVIII foi a organização do hospital como 

aparelho de “examinar”. O ritual da visita é uma de suas formas mais 

evidentes. No século XVII, o médico, vindo de fora, juntava a sua 

inspeção vários outros controles — religiosos, administrativos; não 

participava absolutamente da gestão cotidiana do hospital. Pouco a pouco 

a visita tornou-se mais regular, mais rigorosa, principalmente mais 

extensa: ocupou uma parte cada vez mais importante do funcionamento 

hospitalar. (FOUCAULT, 2013, p. 178) 

 

 Nota-se que, a partir do exame, como fundamento central da rotina do hospital, 

os doentes passaram a ser alvo de um processo rigoroso de controle contínuo. No 

concernente à nova política do hospital, a partir do século XVIII, como aqui já foi dito, 

a centralidade da organização das rotinas hospitalares passou progressivamente a ficar a 

cargo dos médicos, com o estabelecimento de uma nova hierarquia, e não mais dos 

religiosos. Para garantir a presença, acompanhamento e exame constante dos doentes, 

eis que é criada uma nova categoria profissional: o enfermeiro. Ao hospital é deslocada 

seu modelo de atenção ao doente. Antes centrada na assistência, a atenção torna-se 
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centrada em um processo de formação e aprimoramento científico para qualificação do 

cuidado, mas, principalmente, controle do doente (Ibidem). 

 Para efetivar este controle no hospital e demais instituições disciplinares, 

 

O exame faz também a individualidade entrar num campo documentário: 

seu resultado é um arquivo inteiro com detalhes e minúcias que se 

constitui ao nível dos corpos e dos dias. O exame que coloca os 

indivíduos num campo de vigilância situa-os igualmente numa rede de 

anotações escritas; compromete-os em toda uma quantidade de 

documentos que os captam e os fixam. Os procedimentos de exame são 

acompanhados imediatamente de um sistema de registro intenso e de 

acumulação documentária. Um “poder de escrita” é constituído como uma 

peça essencial nas engrenagens da disciplina. (FOUCAULT, 2013, p. 181) 

 

 Como podemos ver, tal processo de registro deu legitimação às mais variadas 

formas de exame em diversas instituições disciplinares, especialmente no hospital. Isso 

ocorreu porque o registro foi o elemento que garantiu critérios de verdade científica 

para as práticas médicas. Assim, o hospital efetivou o reconhecimento dos doentes, o 

acompanhamento e a evolução das doenças, a verificação da efetividade dos 

tratamentos, a descoberta de casos semelhantes e o início da eclosão de epidemias. Tal 

processo científico de registro, da terapêutica e sua efetividade, gerou um ampliado e 

cada vez mais desenvolvido “código médico dos sintomas” (Ibidem). 

 Assim, 

 

O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada 

indivíduo um “caso”: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto 

para o conhecimento e uma tomada para o poder. O caso não é mais, 

como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias 

que qualificam um ato e podem modificar a aplicação de uma regra, é o 

indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a 

outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo que 

tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, normalizado, 

excluído, etc. (FOUCAULT, 2013, p. 183) 

 

 Desse modo, Foucault (2013) afirma que o exame é um marco fundamental para 

as novas formas de sujeição. Se antes da conformação da sociedade disciplinar existia 

um processo de heroificação de alguns indivíduos de destaque ao longo da história, 

nesse novo arranjo calcado na disciplinarização da vida há um registro da história de 

todos os indivíduos que passou a funcionar como processo de assujeitamento e 

objetivação. Assim, “[...] a vida cuidadosamente estudada dos doentes mentais ou dos 

delinquentes se origina, como a crônica dos reis ou a epopeia dos grandes bandidos 

populares, de uma certa função política da escrita, mas numa técnica de poder 
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totalmente diversa” (Ibidem, p. 183). 

 

2.2. O advento, a reforma e o desenvolvimento das instituições disciplinares: a 

disciplinarização do humano  

 

 É sobre a especificidade da medicina e da clínica, como instituições 

disciplinares, que será feito um percurso histórico de sua gênese e seu desenvolvimento, 

a partir do olhar que Foucault (2007) estabeleceu sobre esses dois campos de 

normalização da vida. Nesse sentido, é importante primeiramente compreender o 

desenvolvimento das políticas de saúde no século XVIII. Este século apresenta o 

desenvolvimento de um mercado da medicina com a ampliação de atendimentos 

particulares, o aumento de uma rede de profissionais que oferecem intervenções 

medicamente qualificadas, o crescimento de uma demanda de cuidados em saúde por 

parte dos indivíduos e das famílias, o advento de uma medicina calcada na clínica 

fortemente centrada no exame, no diagnóstico e na terapêutica individuais. Assim as 

políticas de saúde do século XVIII se fundamentam na  

 

[...] exaltação explicitamente moral e científica (secretamente econômica) 

do "colóquio singular", em suma, o surgimento progressivo da grande 

medicina do século XIX não pode ser dissociado da organização, na 

mesma época, de uma política da saúde e de uma consideração das 

doenças como problema político e econômico, que se coloca às 

coletividades e que elas devem tentar resolver ao nível de suas decisões 

de conjunto. Medicina "privada" e medicina "socializada" relevam, em 

seu apoio recíproco e em sua oposição, de uma estratégia global. Não há, 

sem dúvida, sociedade que não realize uma certa "noso-política". O 

século XVIII não a inventou. Mas lhe prescreveu novas regras e, 

sobretudo, a fez passar a um nível de análise explícita e sistematizada que 

ela ainda não tinha conhecido. Entra-se, portanto, menos na era da 

medicina social que na da noso-política refletida. (FOUCAULT, 2007, p. 

107) 

 

 É importante reiterar que essas políticas não emergem, necessariamente, do 

Estado, mas, principalmente, de diversos grupos desarticulados, como religiosos, 

associações de socorro e beneficência e sociedades científicas. Assim, fica evidenciado 

que a capilarização do exercício do poder disciplinar da periferia (micropoder) para o 

centro (macropoder) se expressa em múltiplas instituições paralelas e, mesmo, à 

margem do Estado. Ao Estado francês, em específico, fica a cargo de criar órgãos de 

consulta e de informação e os mesmos projetos de medicalização autoritária que sofrem 

uma resistência quanto à sua aplicação. Exemplo disso é o “O Código de Saúde” na 
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França de 1800, o qual nunca foi operacionalizado. Além disso, o Estado sofre pressões 

políticas dos mesmos grupos organizados, aqui citados anteriormente, que resistem em 

implementar seus projetos (FOUCAULT, 2007). 

 Diante desse novo contexto relacionado ao nascimento das políticas de saúde na 

sociedade disciplinar, emerge um movimento da racionalidade econômica burguesa que 

ganha força de forma progressiva. Indicador disso é que esses grupos desarticulados 

gastavam somas vultuosas de dinheiro e não eram efetivos como políticas de saúde, 

passando a ser condenados por administradores e economistas da época. O elemento 

central dessa condenação reside na crítica que esta riqueza, além de entreter uma 

camada social ociosa, não insere a pobreza, atendida por essas instituições, na 

engrenagem produtiva da lógica da sociedade disciplinar. Assim, o olhar para o cuidado 

com essa pobreza reside na sua utilitarização: o cuidado em saúde dos pobres deve estar 

vinculado à proteção das classes privilegiadas e, principalmente, sobre os ditames do 

trabalho e o desenvolvimento da produção (FOUCAULT, 2007). 

 O desenvolvimento desse tipo de política de saúde estabelece dois objetivos 

centrais: o surgimento de um padrão teleológico de saúde e o bem-estar do corpo 

individual e social. O que está em jogo não é a garantia exclusiva dessas condições de 

saúde a grupos sociais específicos, mas de desenvolver níveis de saúde, 

fundamentalmente ligados à produção da vida sobre todo o corpo social. As instituições 

disciplinares vinculadas à nascente medicina social e clínica devem estar a garantir 

saúde individual e social a qualquer custo. Assim, se desenvolve “[...] o imperativo da 

saúde: dever de cada um e objetivo geral” (FOUCAULT, 2007, p. 109). 

   Curiosamente, as políticas de saúde são, em sua gênese, vinculadas à lógica de 

ordenação da polícia. Sobre isso Foucault (2007, p. 109) diz: 

 

Eis que surge, no século XVIII, uma nova função: a disposição da 

sociedade como meio de bem-estar físico, saúde perfeita e longevidade. O 

exercício destas três últimas funções (ordem, enriquecimento, saúde) foi 

assegurado menos por um aparelho único que por um conjunto de 

regulamentos e de instituições múltiplas que recebem, no século XVIII, o 

nome genérico de "polícia". O que se chamará até o fim do Antigo 

Regime de polícia não é somente a instituição policial; é o conjunto dos 

mecanismos pelos quais são assegurados a ordem, o crescimento 

canalizado das riquezas e as condições de manutenção da saúde "em 

geral": O Traité de Delamare − grande carta das funções da polícia na 

época clássica − é, neste sentido, significativo. As 11 rubricas segundo as 

quais ele classificava as atividades da polícia se repartem, facilmente, 

segundo estas três grandes direções: respeito da regulamentação 

econômica (circulação das mercadorias, procedimentos de fabricação, 

obrigações dos profissionais entre eles e com relação à sua clientela); 
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respeito das medidas de ordem (vigilância dos indivíduos perigosos, caça 

aos vagabundos e eventualmente aos mendigos, perseguição aos 

criminosos); respeito às regras gerais de higiene (cuidar da qualidade dos 

gêneros postos à venda, do abastecimento de água, da limpeza das ruas). 

(Grifos meus) 

  

 O que nos chama a atenção no trecho em destaque é a contemporaneidade da 

prática de uma polícia médica de um período histórico, aparentemente tão distante do 

nosso, ter sido incorporado como rotina de vigilância médica cotidiana. No contexto 

histórico atual, por exemplo, o sujeito toxicômano é alvo, em países como o Brasil, 

deste tipo de vigilância balizado pela lógica exposta acima. Isso nos mostra que muito 

precisamos nos debruçar sobre o passado para entender o desenvolvimento de 

determinadas práticas sociais e suas similitudes com o presente. Veremos em mais 

detalhes este assunto nos próximos capítulos.  

 Destarte, feita tal observação, é importante notar que o objetivo principal dessa 

“polícia” entendida como medida extrema de vigilância e normalização dos corpos é 

fundamental para o desmantelamento das ações de saúde “desprofissionalizadas” dos 

grupos desarticulados mencionados anteriormente. Isso para assegurar a regulação 

econômica e obrigações da ordenação orientada pela burguesia (FOUCAULT, 2007, p. 

109). 

 Assim, é instaurada, por essa polícia médica, uma nova noso-política que 

utilitariza a pobreza em nome da resolução das problemáticas mais gerais de saúde da 

população. Desse modo, ocorre o deslocamento de uma assistência em saúde 

desprofissionalizada e pautada nas ações de caridade para uma ordenação de uma 

“polícia médica” com seus imperativos e sua rede ampla de instituições disciplinares 

(Ibidem). 

 Na perspectiva foucaultiana, um dos fundamentos da transformação das políticas 

de saúde (polícia médica), no século XVIII, tem, em correspondência à perspectiva 

marxiana, a sua relação com manutenção e potencialização da força de trabalho. Mas, 

para Foucault (2007, p. 109-110), além desse fundamento, “[...] o problema é mais 

amplo: ele também diz respeito aos efeitos econômico-políticos da acumulação dos 

homens”. Para este autor, o surgimento de uma “nova” forma de agrupamento humano, 

denominada população, é a base para tal investida da noso-política do poder para 

caracterização de faixas etárias, distribuição populacional nos territórios, estimativas 

demográficas, taxas de morbidade e natalidade, crescimento das riquezas e sua 

consequente circulação, estímulo ao casamento, desenvolvimento educacional e níveis 
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de formação profissional (Ibidem).    

 Diante disso, para se efetivar tal “polícia médica” da forma menos onerosa 

possível, o primeiro lugar de investimento de seu exercício de poder foi privilegiar a 

normalização da infância e a consequente medicalização da família. Aqui se trata, em 

um primeiro momento, de identificar as taxas de morbidade e natalidade e as suas 

causas. Em um segundo momento, trata-se de oferecer as condições mínimas 

necessárias para que esta criança sobreviva, se desenvolva e se torne um ser útil o mais 

rápido possível para a vida produtiva em sociedade. Nesse sentido, além de garantir a 

sobrevivência e utilidade social futura do indivíduo, objetiva-se também ter o controle 

da infância, de tal maneira que sejam produzidos indivíduos bem ajustados para as 

condições de vida nesse período (FOUCAULT, 2007).  

 Para a medicalização da família, que irá garantir o desenvolvimento da infância 

conforme os parâmetros acima estabelecidos, um novo código de conduta será 

explicitamente difundido pelo poder-saber da medicina. Tal código de conduta seria 

repassado aos pais pelos médicos, estabelecendo regras bastante específicas e pontuais 

na relação entre pais e filhos. O primeiro ponto concerne ao aprofundamento da relação 

de submissão dos filhos em relação aos pais; o segundo ponto (para garantir, ao 

máximo, a submissão dos filhos) é que os pais devem ser modelos a serem seguidos 

pelos seus filhos, por um amplo conjunto de imperativos, tais como:  

 

[...] obrigações de ordem física (cuidados, contatos, higiene, limpeza, 

proximidade atenta); amamentação das crianças pelas mães; preocupação 

com um vestuário sadio; exercícios físicos para assegurar o bom 

desenvolvimento do organismo: corpo a corpo permanente e coercitivo 

entre os adultos e as crianças. (FOUCAULT, 2007, p. 110) 

 

 Além da medicalização da família e a gênese da consequente normalização da 

infância, ao poder disciplinar nada escapa. Mesmo os órfãos, abandonados, etc., se 

submetiam à normalização da infância no ambiente familiar. Para isso,  

 

São abertas instituições especialmente destinadas a recolhê-los e a 

ministrar-lhes cuidados particulares (o Foundling Hospital de Londres, o 

Enfanis Trouvés de Paris); é organizado, também, um sistema de 

acolhimento por amas de leite ou em famílias onde eles serão úteis, 

participando, ainda que pouco, da vida doméstica, e onde, além disso, 

encontrarão um meio de desenvolvimento mais favorável e 

economicamente menos custoso que um asilo, onde ficariam confinados 

até à adolescência. (FOUCAULT, 2007, p. 111) 
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 É importante ressaltar que, nos contextos mencionados, tratava-se de uma série 

de intervenções higienistas autoritárias. Há de se destacar que as políticas de vacinação 

adentravam nas casas, nas famílias e na infância como um imperativo moral muito forte. 

Criou-se, primeiro, o que, na abordagem foucaultiana, se denomina de uma “ética 

privada” da boa saúde. Isso reforça mais uma vez que, para além das políticas de 

Estado, o poder disciplinar fincou suas raízes muito fortes muito mais na periferia 

(família, infância, etc.) para sua ampla e eficaz capilarização do que no centro de poder 

político (Estado) (Ibidem).  

  Para além da família e da infância, a cidade se tornou alvo de um amplo 

processo de medicalização. O poder-saber da medicina identificou que a forma como se 

dá a disposição do espaço urbano e seus vários inconvenientes é um fator de risco 

iminente para toda a população. Tais riscos são descritos por Foucault (2007, p. 111-

112) como:  

 

A localização dos diferentes bairros, sua umidade, sua exposição, o 

arejamento total da cidade, seu sistema de esgotos e de evacuação de 

águas utilizadas, a localização dos cemitérios e dos matadouros, a 

densidade da população constituem fatores que desempenham um papel 

decisivo na mortalidade e morbidade dos habitantes. A cidade com suas 

principais variáveis espaciais aparece como um objeto a medicalizar. 

 

 Além desses fatores do próprio arranjo nas cidades, ainda existem os fatores 

ambientais que não são possíveis de serem medicalizados, tais como: vulcões, 

terremotos, alagamentos, etc. Para tais fatores, segundo o poder disciplinar, podem no 

máximo ser criadas medidas de prevenção aos seus agravos e de compensação. Mas 

aquilo que pode ser medicalizado, oriundo da própria 'natureza' do arranjo urbano, o 

poder disciplinar irá definir, como estratégia inicial, um amplo esquadrinhamento das 

cidades para superação das cidades patogênicas que se desenvolviam em pleno século 

XVIII e precisavam de uma nova ordenação espacial. Até porque: 

 

A cidade patogênica deu lugar, no século XVIII, a toda uma mitologia e a 

pânicos bem reais (o Cemitério dos Inocentes, em Paris, foi um destes 

lugares saturados de medo); ela exigiu, em todo caso, um discurso médico 

sobre a morbidade urbana e uma vigilância médica de todo um conjunto 

de disposições, de construções e de instituições. (FOUCAULT, 2007, p. 

112) 

 

 Dessa forma, o esquadrinhamento do espaço urbano, com a normalização da 

infância e a medicalização da família, assim como as novas tecnologias da sociedade 
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disciplinar nascente, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento de um controle 

muito rigoroso e eficiente sobre a vida humana em todos os aspectos. Nas dimensões 

infinitesimais do humano e do espaço-tempo por ele vivido, foram criadas condições 

objetivas e subjetivas para que a sociedade capitalista se tornasse efetiva sob todos os 

prismas possíveis. 

 Assim, a implementação das políticas de saúde do século XVIII e XIX tratou-se 

de um amplo processo da normalização das formas de ser e de viver na sociedade 

disciplinar que se instaurou e se desenvolveu para ser cada vez mais eficaz nesse 

intento. Nesse sentido, 

 

[...] Acerca da sociedade, de sua saúde e suas doenças, de sua condição de 

vida, de sua habitação e de seus hábitos, começa a se formar um saber 

médico-administrativo que serviu de núcleo originário à "economia 

social" e à sociologia do século XIX. E constitui-se, igualmente, uma 

ascendência político-médica sobre uma população que se enquadra com 

uma série de prescrições que dizem respeito não só a doença mas às 

formas gerais da existência e do comportamento (a alimentação e a 

bebida, a sexualidade e a fecundidade, a maneira de se vestir, a disposição 

ideal do habitat). (Ibidem, p. 112) 
 

 Notam-se, pois, dois movimentos novos que se desenvolvem, inclusive calcados 

em um poder-saber. O primeiro movimento é o estabelecimento da média, ou seja, dos 

padrões, inclusive, e principalmente, matemáticos das formas de ser e viver que são 

aceitáveis e justificadas racionalmente, inclusive pelo saber científico a partir do séculos 

XVIII e, principalmente, XIX. Dessa forma, aqueles que não se enquadram nos padrões 

médios aceitáveis de saúde e, principalmente, de comportamentos são alvo de 

intervenções autoritárias e de segregação social para garantia da vida dos indivíduos 

bem ajustados.  

 O segundo movimento é o concernente à ampliação da autoridade sócio-política, 

antes mais do âmbito individual, que a medicina e os médicos passam a exercer sobre a 

vida. Tal movimento se dá pela crescente profissionalização da medicina, o crescente 

desenvolvimento e ampliação da pesquisa e do saber médico e de sua capacidade prática 

de garantir as mudanças necessárias que a sociedade disciplinar precisa para dar vazão à 

capilaridade de seu poder no âmbito geral e, inclusive, político-econômico. É atribuído, 

assim, um excessivo poder aos médicos, os quais muitos passam a ser 

 

[...] programadores de uma sociedade bem administrada (o médico 

reformador da economia ou da política é um personagem frequente na 

segunda metade do século XVIII); sobre-representação dos médicos nas 
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assembleias revolucionárias. O médico se torna o grande conselheiro e o 

grande perito, se não na arte de governar, pelo menos na de observar, 

corrigir, melhorar o "corpo" social e mantê-lo em um permanente estado 

de saúde. E é sua função de higienista, mais que seus prestígios de 

terapeuta, que lhe assegura esta posição politicamente privilegiada no 

século XVIII, antes de sê-la econômica e socialmente no século XIX. 

(FOUCAULT, 2007, p. 112) 

 

 Diante desse contexto, até o hospital como instituição começou a ser 

questionado quanto a sua eficácia nessa nova etapa de desenvolvimento das maquinarias 

de poder das políticas de saúde do século XVIII. Um novo hospital era necessário ser 

gestado para que este fosse efetivo nos interesses presentes na sociedade disciplinar. 

Assim, 

 

O questionamento do hospital, durante o século XVIII, pode ser 

compreendido a partir destes três fenômenos principais: a emergência da 

"população" com suas variáveis biomédicas de longevidade e de saúde; a 

organização da família estritamente parental como centro de transmissão 

de uma medicalização onde ela desempenha um papel de permanente 

demanda e de instrumento último; o emaranhado médico-administrativo 

em torno dos controles de higiene coletiva. (Ibidem, p. 112) 

 

 Nesse sentido, o hospital funcionava, na contramão desses novos elementos da 

sociedade disciplinar, mais como uma estrutura obsoleta, de alto custo e até bastante 

perigosa para a manutenção da saúde individual e coletiva. Até porque o hospital, em 

meados do século XVIII em que inicia sua normalização, era muito mais um 

morredouro – local onde aqueles que não tinham esperança alguma eram destinados a 

uma morte mais tranquila e sob os cuidados espirituais para adentrar em paz na vida 

vindoura – do que um espaço de cuidado, controle do desenvolvimento e cura de 

doenças (Ibidem). 

 Diante desse quadro, uma primeira investida do poder disciplinar sobre o 

hospital tradicional é aquela concernente à hospitalização privada-residencial. Nessa 

nova forma estimulada de arranjo hospitalar domiciliar inicial é óbvio que existem 

riscos inerentes à perda de controle de possíveis “surtos epidêmicos”. Mas, na maioria 

dos problemas, agravos e doenças, é muito efetivo, pois a família devidamente orientada 

pelos médicos fica a cargo de oferecer o leito, a moradia, a alimentação e os cuidados, 

muitas vezes mais constantes e apropriados que no próprio hospital. Isso gera uma 

grande redução nos custos que o corpo social teria com esse doente. As perdas 

econômicas ficam concernentes aos casos em que o doente exercesse alguma função na 

engrenagem produtiva. Assim, “[...] toda a família deve poder funcionar como um 
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pequeno hospital provisório, individual e não custoso” (FOUCAULT, 2007, p. 113). 

 Mesmo com todo este processo de substituição do hospital devido às inúmeras 

críticas à sua forma de organização até então, o fim do hospital mostrou ser uma utopia. 

Até porque, 

 

[...] durante a Revolução, uma acentuada tendência para a 

"deshospitalização"; ela já é sensível nos relatórios do Comitê de 

Mendicidade (projeto de estabelecer, em cada distrito do campo, um 

médico ou um cirurgião que trataria os indigentes, velaria pelas crianças 

assistidas e praticaria a inoculação). Mas ela se formula claramente na 

época da Convenção (projeto de três médicos por distrito, assegurando o 

essencial dos cuidados de saúde para o conjunto da população). [...] Mas o 

desaparecimento do hospital foi apenas uma utopia. De fato, o verdadeiro 

trabalho se fez quando se quis elaborar um funcionamento complexo em 

que o hospital tende a desempenhar um papel específico em relação à 

família, constituída como primeira instância da saúde, à rede extensa e 

contínua do pessoal médico e ao controle administrativo da população. E 

em relação a este conjunto que se tenta reformar o hospital. Trata-se, em 

primeiro lugar, de ajustá-lo ao espaço e, mais precisamente, ao espaço 

urbano onde ele se acha situado. Daí uma série de discussões e conflitos 

entre diferentes fórmulas de implantação: grandes hospitais suscetíveis de 

acolher uma população numerosa, onde os cuidados assim agrupados 

seriam mais coerentes, mais fáceis de controlar e menos custosos; ou, ao 

contrário, hospitais de pequenas dimensões, onde os doentes seriam 

melhor vigiados e onde os riscos de contágio interno seriam menos 

graves. Outro problema, ligado ao precedente: devem-se colocar os 

hospitais fora da cidade, onde a ventilação é melhor e onde eles não 

correm o risco de difundir miasmas pela população, solução que combina 

bem com a disposição dos grandes conjuntos arquitetônicos? Ou se deve 

construir uma multiplicidade de pequenos hospitais nos pontos em que 

eles possam ser o mais facilmente acessíveis à população que deve 

utilizá-los, solução que implica, frequentemente, o ajustamento hospital-

dispensário? O hospital, em todo o caso, deve se tornar um elemento 

funcional em um espaço urbano onde seus efeitos devem poder ser 

medidos e controlados. (FOUCAULT, 2007, p. 113) 

 

 Diante desse quadro, bastante complexo por sinal, a nova engenharia de poder 

da sociedade disciplinar deve inserir o hospital no lugar mais adequado no espaço 

urbano de forma eficaz não mais como morredouro e local perigoso, mas como um 

verdadeiro dispositivo de cura. Para tal intento é necessário esquadrinhar internamente 

esse novo hospital para: facilitar a entrada de doentes graves; garantir uma circulação 

segura de acordo com a gravidade dos casos; proporcionar a circulação do ar, assim 

como transporte e limpeza de roupas; manutenção e ampliação do privilégio hierárquico 

dos médicos; sistema de registros sistemáticos de evolução dos casos para garantir, a 

partir da experiência, observação e avaliação mais constante a generalização de 

problemas, agravos e doenças populacionais (hospital como espaço privilegiado de 

produção do poder-saber da medicina); em substituição a uma terapêutica comum a 
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todos os casos, uma tendência a certo nível de singularização médico-terapêutica-

medicamentosa para cada caso, objetivando aumentar exponencialmente a 

probabilidade de cura de problemas, agravos e doenças, inclusive dos casos mais graves 

(FOUCAULT, 2007). 

 É importante reiterar, de forma mais específica, no que se refere à especificidade 

deste estudo, o nascimento dos hospitais especializados. Mas, especificamente, trata-se 

do que se pode denominar da gênese dos primeiros manicômios modernos (Ibidem). 

Estes primeiros manicômios modernos, ou hospitais especializados, surgem claramente, 

como anteriormente já existiam sob outro arranjo de uma outra “maquinaria de poder”, 

como espaços de segregação por medo dos potenciais riscos que aqueles, que eram 

diagnosticados como loucos, poderiam trazer para o restante da população considerada 

normal. Assim, neste período histórico, meados do século XVIII, o louco, o delinquente, 

os doentes “venéreos” ou, em uma palavra, o anormal, adentram em uma nova 

“maquinaria de poder” que poderá, nos hospitais especializados, não ser submetido a 

uma terapêutica mais específica e singular a cada caso. Com isso, já se criavam as bases 

para o nascimento da psiquiatria moderna e o espaço necessário para o desenvolvimento 

da sua engenharia específica de poder na sociedade disciplinar para esse paciente com 

suas singularidades (FOUCAULT, 2007, p. 114).      

Dessa forma, 

 

O hospital "unifuncional" só se organiza a partir do momento em que a 

hospitalização se torna o suporte e, por vezes, a condição de uma ação 

terapêutica mais ou menos complexa. O Middlesex Hospital de Londres 

foi inaugurado em 1745; ele se destinava a tratar a varíola e a praticar a 

vacinação. O London Fever Hospital data de 1802 e o Royal Ophtalmic 

Hospital de 1804. A primeira Maternidade de Londres foi aberta em 1749. 

O Enfants Malades, em Paris, foi fundado em 1802. Constitui-se, 

lentamente, uma rede hospitalar em que a função terapêutica é bastante 

acentuada. Ela deve, por um lado, cobrir com bastante continuidade o 

espaço urbano ou rural de cuja população ela se encarrega e, por outro 

lado, se articular com o saber médico, suas classificações e suas técnicas. 

(Ibidem, p. 114) 

 

 Diante do que foi exposto acerca do hospital, pode-se afirmar que a sociedade 

disciplinar não conseguiu superá-lo. Na verdade, houve uma reforma da instituição 

hospitalar com a finalidade de adequá-la arquitetônica, técnica e institucionalmente às 

exigências do poder disciplinar, a partir do século XVIII, para adequá-lo ao 

esquadrinhamento urbano da cidade saudável. Houve ainda o próprio esquadrinhamento 

interno do hospital como espaço privilegiado de desenvolvimento do poder-saber da 
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medicina e dos médicos. Nesse sentido, é “na história destas materialidades − tanto 

políticas quanto econômicas − que se inscreve a transformação física dos hospitais” 

(FOUCAULT, 2007, p. 114-115). 

 Para dar legitimidade a essa reforma sofrida pela instituição hospitalar, é 

necessário adentrar na especificidade daquilo que Foucault (2007) denomina de “o 

nascimento da medicina social”. De acordo com a perspectiva foucaultiana, ao contrário 

do que se supunha na mera generalização do modo de produção capitalista, converter a 

medicina, via de regra, sob organização voltada exclusivamente para o indivíduo, é, 

para esse autor francês, um grande equívoco. Isso porque, nessa perspectiva, a medicina 

moderna é predominantemente social e oriunda do desenvolvimento de uma nova 

tecnologia do corpo social. Na Idade Média europeia, Foucault (2007, p. 47), por 

exemplo, identifica, a partir da obra O desenvolvimento da medicina como uma 

profissão, de Victor Bullough (1965), a medicina medieval como, predominantemente, 

calcada na dimensão individual e as dimensões sociais pouco desenvolvidas e mesmo 

quase inexistentes. 

 Sob esse prisma, Foucault (2007) sinaliza como hipótese, no advento da 

sociedade capitalista, que houve uma transformação de uma medicina até então privada 

para um tipo de medicina coletiva. Isso decorre do processo de socialização do objeto 

primordial para garantir o desenvolvimento da sociedade capitalista: o próprio corpo 

humano como força de trabalho. Isso porque 

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 

pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. 

Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 

sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é 

uma estratégia bio-política. (FOUCAULT, 2007, p. 47) 

 

 Depreende-se que a matriz principal de desenvolvimento da medicina social foi 

a sua centralidade do controle sobre o corpo. Mas não foi no corpo que a medicina 

social investiu todas as suas energias em um primeiro momento. Para Foucault (2007), a 

medicina social desenvolveu-se: na Alemanha uma medicina de Estado, na França uma 

medicina urbana e na Inglaterra uma medicina da força de trabalho. 

 Diante disso,  

 

É verdade que o corpo foi investido política e socialmente como força de 

trabalho. Mas, o que parece característico da evolução da medicina social, 

isto é, da própria medicina, no Ocidente, é que não foi a princípio como 

força de produção que o corpo foi atingido pelo poder médico. Não foi o 
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corpo que trabalha, o corpo do proletário que primeiramente foi assumido 

pela medicina. Foi somente em último lugar, na 2ª metade do século XIX, 

que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível da força 

produtiva dos indivíduos. (FOUCAULT, 2007, p. 47) 

 

 Para Foucault (2007), a partir do século XVII, mas principalmente a partir do 

século XVIII, França, Inglaterra e Áustria iniciaram, na Europa, o levantamento das 

estatísticas de morbidade e natalidade, assim como os grandes estudos e levantamentos 

populacionais. Mas, do ponto de vista da ação estatal, e mesmo não-estatal, na França e 

Inglaterra, pouco se avançou, a partir desses dados populacionais, para a criação de uma 

política organizada com intervenções efetivas para elevação dos níveis de saúde da 

população (Ibidem). Na Alemanha, no entanto, 

 

[...] se desenvolverá uma prática médica efetivamente centrada na 

melhoria do nível de saúde da população. Rau, Frank e Daniel, por 

exemplo, propuseram entre 1750 e 1770, programas efetivos de melhoria 

da saúde da população, o que se chamou, pela primeira vez, política 

médica de um Estado. A noção de Medizínichepolizei, polícia médica, foi 

criada em 1764 por W.T. Rau e trata de algo diferente de uma 

contabilidade de mortalidade ou natalidade. (Ibidem, p. 47) 

 

 Para o desenvolvimento de uma medicina de Estado na Alemanha, a primeira 

estratégia adotada foi a normalização das práticas e saberes dos médicos. Definiu-se, a 

partir do Estado, como a corporação médica profissionalizada vinculada às instituições 

universitárias estabeleceriam os parâmetros para a formação no campo da medicina, 

assim como os critérios para concessão dos diplomas nos espaços formativos. Diante 

disso, nota-se a efetividade construída, a partir do Estado, que normalizou e constituiu 

um poder-saber médico legitimado socialmente. Assim, para normalizar o anormal 

(doente), o médico é normalizado primeiro. O médico foi, portanto, o primeiro 

indivíduo normalizado na Alemanha. Ele serviu, dessa forma, tanto de exemplo pessoal 

como de conselheiro. E mais do que isso, foi a maior autoridade devido a sua 

especialidade no campo da saúde (Ibidem). 

 Assim, tanto na Prússia quanto em outros Estados alemães, tem-se a organização 

de um saber dos médicos vinculado ao Estado, bem como a normalização do médico 

como profissão especializada. Nesse sentido, é a partir dos estados alemães que emerge 

uma medicina oriunda das políticas estatais adotadas. Desse modo, para Foucault 

(2007), o modelo de medicina que emerge na Alemanha não tem um compromisso 

direto com a adequação da força de trabalho das indústrias que se desenvolviam naquele 

período histórico. Não é o corpo que executa o trabalho que tem o investimento de 
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poder pela administração da saúde pelo Estado, mas o corpo dos indivíduos como corpo 

social de um Estado em processo de unificação para o desenvolvimento de sua 

soberania em relação aos países próximos do continente europeu (Ibidem). 

 Diante desse quadro, Foucault (2007, p. 50) afirma que:  

  

O exemplo da Alemanha é igualmente importante por mostrar como, de 

maneira paradoxal, se encontra, no início da medicina moderna, o 

máximo de estatização. Desde esses projetos que foram realizados em 

grande parte no final do século XVIII e começo do século XIX, desde a 

medicina de Estado alemã, nenhum Estado ousou propor uma medicina 

tão nitidamente funcionarizada, coletivizada, estatizada quanto a 

Alemanha desta época. Vê-se, por conseguinte, que não se passou de uma 

medicina individual a uma medicina pouco a pouco e cada vez mais 

estatizada, socializada. O que se encontra antes da grande medicina 

clínica, do século XIX, é uma medicina estatizada ao máximo. Os outros 

modelos de medicina social, dos séculos XVIII e XIX, são atenuações 

desse modelo profundamente estatal e administrativo já apresentado na 

Alemanha. 

 

 Curiosamente, é possível depreender, a partir do fragmento acima, que mesmo 

que Foucault (2007) considere que os dispositivos de poder-saber emergem da periferia 

(sujeitos assujeitados) para o centro (Estado e outras macroestruturas de poder) não se 

pode negar que o macropoder é importante como elemento de capilarização do poder. 

Assim determinados fenômenos têm seu desenvolvimento a partir de estruturas sociais 

vinculadas ao macropoder. Portanto, não há, em Foucault (2007), uma polarização 

mecânica sobre o protagonismo do micropoder na sua análise do exercício do poder. Tal 

reflexão é importante porque se vincula aos desafios relacionados com a emancipação 

humana no que se refere à superação da dominação. 

 Desse modo, feita tal consideração, cabe aqui fazer uma breve exposição da 

medicina urbana que, na perspectiva foucaultiana, se desenvolveu sobremaneira na 

França. Então a primeira ação que contribuiu para o desenvolvimento de uma medicina 

de tipo urbana na França foi um processo de ordenamento e esquadrinhamento, 

sobretudo nas cidades de grande porte. Tal movimento tem relação com o objetivo da 

França construir suas cidades como espaço unificado de modo ordenado, com certa 

homogeneidade, na dependência de um poder político centralizado e devidamente 

regulamentado (FOUCAULT, 2007). 

 Para Foucault (2007), a gênese do processo de implantação de uma medicina 

decorre basicamente de dois acontecimentos históricos. O primeiro deles era que, em 

períodos de baixa produtividade e cobrança de impostos no campo, a população 

camponesa empobrecida, com a foice empunhada, atacava as pequenas, médias e, 
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principalmente, as grandes cidades durante o século XVII. Tratavam-se de revoltas 

camponesas. Com certo nível de melhoria das condições de vida da população 

camponesa pobre no campo, mas com o processo de proletarização da plebe, durante o 

século XVIII, tem-se como segundo acontecimento histórico as revoltas urbanas. Diante 

desse contexto, se faz mister que o poder político faça o esquadrinhamento da 

população e do espaço urbano (Ibidem). 

 Para dar legitimidade ao esquadrinhamento da população e do espaço urbano, foi 

utilizado na França, de acordo com Foucault (2007), o expediente do que este autor 

denomina de “pânico urbano”, oriundo da total desorganização de cemitérios 

(“Cemitério dos Inocentes”) e da alocação de outros elementos perigosos 

potencialmente, de fato inclusive, causadores de problemas, agravos e doenças em 

dimensões coletivas. Para combater esse “pânico urbano”, foi gestada uma série de 

medidas político-sanitárias de normalização do tecido urbano na medida em que 

cresciam e se desenvolviam as cidades (Ibidem). 

 O desenvolvimento desse processo de esquadrinhamento e normalização do 

espaço urbano, diante dos acontecimentos históricos expostos no parágrafo anterior, 

tem, principalmente na perspectiva foucaultiana, o protagonismo da burguesia. Mesmo 

sem exercer o poder diretamente, a burguesia reivindicou o seu exercício, inclusive por 

meio de uma tecnologia de poder-saber pouco utilizada, mas com efeitos práticos 

eficazes. Tal tecnologia de poder-saber oriunda do modelo político-médico foi a 

quarentena (Ibidem). 

 Dessa forma, o exercício do poder político, especialmente o da burguesia, 

estabeleceu-se nas cidades francesas instituindo a medicina urbana. A quarentena 

consistiu em um processo permanente de distribuição dos indivíduos uns ao lado dos 

outros, cujo objetivo central era exercer, sobre esses indivíduos, o isolamento, a 

individualização e a vigilância constante de todos para identificar 

 
[…] o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e fixar, 

assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, dividido, inspecionado, 

percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, tanto 

quanto possível completo, de todos os fenômenos”. (FOUCAULT, 2007, 

p. 52) 

 

 Observa-se que o mesmo dispositivo de poder-saber, a quarentena11, será 

                                                 
11 É importante notar que, no caso específico das toxicomanias, esta tecnologia será utilizada de forma 

bastante intensa pela política proibicionista das drogas vinculada à perspectiva conservadora da 

psiquiatria. Retomaremos esta discussão no quarto capítulo (NERY FILHO, 2009). 
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retomado várias vezes ao longo da história com o intuito, aparentemente legítimo, de 

evitar a disseminação de problemas de saúde, agravos e doenças em geral. No entanto, 

fica claro que se trata de um processo imposto de segregação pela sociedade disciplinar 

que faz um esquadrinhamento e normalização urbana bastante completo para garantir, 

de forma autoritária, a ordem e a higienização do ambiente das cidades. Assim, 

 

Esse esquema da quarentena foi um sonho político-médico da boa 

organização sanitária das cidades, no século XVIII. Houve 

fundamentalmente dois grandes modelos de organização médica na 

história ocidental: o modelo suscitado pela lepra e o modelo suscitado 

pela peste. Na Idade Média, o leproso era alguém que, logo que 

descoberto, era expulso do espaço comum, posto fora dos muros da 

cidade, exilado em um lugar confuso onde ia misturar sua lepra à lepra 

dos outros. O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da 

purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-lo para fora 

e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina de 

exclusão. O próprio internamento dos loucos, malfeitores, etc., em 

meados do século XVII, obedece ainda a esse esquema. (FOUCAULT, 

2007, p. 52) 

 

  

Nota-se que não se trata mais da expulsão dos doentes da cidade, mas da sua 

internação em instituições asilares. Também não se trata de criar espaços fora da cidade 

para tal expulsão, mas de uma análise e registros permanentes. Aqui se trata de um 

deslocamento do modelo de quarentena da sociedade de soberania para a sociedade 

disciplinar que elimina, controla, vigia a doença e o doente de um modo planejado e 

eficiente. 

 Assim, a medicina urbana francesa vincula-se basicamente aos seguintes 

objetivos: 

 

Analisar os lugares de acúmulo e amontoamento de tudo que, no espaço 

urbano, pode provocar doença, lugares de formação e difusão de 

fenômenos epidêmicos ou endêmicos. São essencialmente os cemitérios. 

E assim que aparecem, em torno dos anos 1740 − 1750, protestos contra o 

amontoamento dos cemitérios e, mais ou menos em 1780, as primeiras 

grandes migrações de cemitérios para a periferia da cidade. É nesta época 

que aparece o cemitério individualizado, isto é, o caixão individual, as 

sepulturas reservadas para as famílias, onde se escreve o nome de cada 

um. A medicina urbana tem um novo objeto: o controle da circulação. 

Não da circulação dos indivíduos, mas das coisas ou dos elementos, 

essencialmente a água e ar […] Outro grande objeto da medicina urbana é 

a organização do que chamarei distribuições e sequências. Onde colocar 

os diferentes elementos necessários à vida comum da cidade? E o 

problema da posição recíproca das fontes e dos esgotos ou dos barcos-

bombeadores e dos barcos-lavanderia. […] Essa desordem foi 

considerada, na segunda metade do século XVIII, responsável pelas 

principais doenças epidêmicas das cidades. Daí a elaboração do 1º plano 

hidrográfico de Paris, em 1742, intitulado Exposé 
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d'unplanhidrographíque de laville de Paris, primeira pesquisa sobre os 

lugares em que se pode dragar água que não tenha sido suja pelos esgotos 

e sobre polícia da vida fluvial. De tal modo que em 1789, quando começa 

a Revolução Francesa, a cidade de Paris já tinha sido esquadrinhada por 

uma polícia médica urbana que tinha estabelecido o fio diretor do que 

uma verdadeira organização de saúde da cidade deveria realizar. 

(FOUCAULT, 2007, p. 53-54) 

 

 Diante desse quadro multifacetado, o processo de desenvolvimento de uma 

perspectiva médica de caráter científico não se deveu a uma medicina privada de cunho 

individualista. O desenvolvimento desse campo de saber médico, ao contrário, se deveu 

à socialização e difusão do conhecimento disciplinar daí oriundo com o intuito de 

garantir as condições objetivas para o advento de uma medicina social, coletiva e 

urbana. Nesse sentido, a medicina urbana francesa não é uma medicina voltada para os  

 

[…] homens, corpos e organismos mas uma medicina das coisas: ar, água, 

decomposições, fermentos; uma medicina das condições de vida e do 

meio de existência. Esta medicina das coisas já delineia, sem empregar 

ainda a palavra, a noção de meio que os naturalistas do final do século 

XVIII, como Cuvier, desenvolverão. (FOUCAULT, 2007, p. 54-55) 

  

 Uma noção que é difundida, no lugar de saúde, é a de salubridade. Esta é 

garantia da normalização das coisas, do meio, e outros elementos que o constituem. 

Aqui surgem as políticas de “higienismo público”, técnicas de acompanhamento e de 

transformação de elementos do meio que podem ser perigosos para que sejam 

convertidos em elementos não perigosos. Trata-se, nesse sentido, de uma vigilância e 

controle político-científico desse meio.  Assim, a salubridade e a insalubridade são as 

condições transitórias das coisas e do meio que trazem problemas para a saúde humana 

(FOUCAULT, 2007). 

 Um outro fato histórico curioso é o de subsídios para esquadrinhar o espaço 

urbano e dividir a cidade em bairros para ricos e bairros para pobres. Tal processo de 

esquadrinhamento foi implantado com mais força após a epidemia de cólera de 1832 na 

França, que se disseminou por todo continente europeu, pois considerou a população 

proletária ou a plebe francesa como um perigo político e sanitário para a vida nas 

cidades. Nesse sentido, “[...] foi este o momento da grande redistribuição, no II Império 

Francês, do espaço urbano parisiense” (FOUCAULT, 2007, p. 56). 

 A medicina de tipo urbana na França 

 

[...] está bastante longe da medicina de Estado, tal como é definida na 

Alemanha, pois se trata de uma medicina muito mais próxima das 

pequenas comunidades, das cidades, dos bairros, como também não é 
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ainda dotada de nenhum instrumento específico de poder. O problema da 

propriedade privada, princípio sagrado, impede que esta medicina seja 

dotada de um poder forte. Mas, se ela perde em poder para a 

Staatsmedizinalemã, ganha certamente em fineza de observação, na 

cientificidade das observações feitas e das práticas estabelecidas. Grande 

parte da medicina científica do século XIX tem origem na experiência 

desta medicina urbana que se desenvolve no final do século XVIII. 

(FOUCAULT, 2007, p. 55) 

 

 No que se refere à Inglaterra, neste país se desenvolve uma medicina social da 

força de trabalho voltada para a medicalização da população pobre. Isso porque, 

 

A partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de 

assistência, deve, por isso mesmo, se submeter a vários controles 

médicos. Com a Lei dos pobres aparece, de maneira ambígua, algo 

importante na história da medicina social: a ideia de uma assistência 

controlada, de uma intervenção médica que é tanto uma maneira de ajudar 

os mais pobres a satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza, não 

permitindo que o façam por si mesmos, quanto um controle pelo qual as 

classes ricas ou seus representantes no governo asseguram a saúde das 

classes pobres e, por conseguinte, a proteção das classes ricas. Um cordão 

sanitário autoritário é estendido no interior das cidades entre ricos e 

pobres: os pobres encontrando a possibilidade de se tratarem 

gratuitamente ou sem grande despesa e os ricos garantindo não serem 

vítimas de fenômenos epidêmicos originários da classe pobre. 

(FOUCAULT, 2007, p. 56) 

 

 Pelo exposto, é possível para a burguesia, como classe social organizada, 

garantir, a partir de alterações na legislação médica, a sua segurança política. 

Obviamente, tal processo é implementado e legitimado como cuidado da população 

pobre. Na verdade, as várias alterações na legislação médica, assim como a 

implementação de outros dispositivos de poder-saber médicos, implementaram muito 

mais a organização de um processo de medicalização autoritária do que cuidados 

médicos. Dessa forma, trata-se de uma medicina voltada, via de regra, para a saúde dos 

corpos das classes mais pauperizadas no que tange à manutenção e aprimoramento do 

seu potencial produtivo como força de trabalho e um ambiente político mais seguro para 

as classes mais ricas (FOUCAULT, 2007). 

 Diante de tal quadro, em síntese, a medicina social inglesa supera a de Estado 

alemã e a urbana francesa. Tal superação se deve à 

 

[...] fórmula da medicina social inglesa [ser] a que teve futuro, 

diferentemente da medicina urbana e sobretudo da medicina de Estado. O 

sistema inglês de Simon e seus sucessores possibilitou, por um lado, ligar 

três coisas: assistência médica ao pobre, controle de saúde da força de 

trabalho e esquadrinhamento geral da saúde pública, permitindo às classes 

mais ricas se protegerem dos perigos gerais. E, por outro lado, a medicina 

social inglesa, esta é sua originalidade, permitiu a realização de três 
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sistemas médicos superpostos e coexistentes; uma medicina assistencial 

destinada aos mais pobres, uma medicina administrativa encarregada de 

problemas gerais como a vacinação, as epidemias, etc., e uma medicina 

privada que beneficiava quem tinha meios para pagá-la. Enquanto o 

sistema alemão da medicina de Estado era pouco flexível e a medicina 

urbana francesa era um projeto geral de controle sem instrumento preciso 

de poder, o sistema inglês possibilitava a organização de uma medicina 

com faces e formas de poder diferentes segundo se tratasse da medicina 

assistencial, administrativa e privada, setores bem delimitados que 

permitiram, durante o final do século XIX e primeira metade do século 

XX, a existência de um esquadrinhamento médico bastante completo. 

(FOUCAULT, 2007, p. 57) 

 

 Nota-se que a medicina social inglesa desenvolveu uma especificidade muito 

mais ampla e efetiva por garantir a medicalização das classes pobres e a proteção das 

classes ricas. Ela se desenvolveu articulando os saberes e experiências acumulados 

pelos dois modelos de medicina social alemão e francês antes expostos. Tratou-se de 

viabilizar, portanto, a articulação de uma medicina da força de trabalho, de uma 

medicina urbana e de uma medicina de Estado. Talvez por esse motivo, dentre outros, a 

Inglaterra tenha se tornado o Estado-nação mais desenvolvido desde o advento da era 

capitalista. 

 Dessa forma, Foucault (2007) afirma que o hospital é uma das instituições que o 

poder disciplinar vai investir para criar as condições objetivas para sua medicalização. A 

doença, tanto no meio hospitalar como fora dele, será combatida pelo poder disciplinar 

que irá impingir na relação médico-paciente, que perdura até hoje, determinado padrão 

de vida considerado normal e, por si só, promotor da saúde, o qual foi normalizado e 

difundido como central no cuidado individual. Esse processo difundiu vários equívocos 

propositais e não propositais que muitos críticos denominam hoje de “culpabilização da 

vítima” acometida por doenças, agravos ou problemas de saúde. Tal conceito será mais 

explorado e a vinculação da problemática relacional do indivíduo com as substâncias 

psicoativas12 nos próximos capítulos. 

 Diante desse quadro bastante complexo, se faz mister dedicar atenção ao 

nascimento e desenvolvimento da psiquiatria moderna, a qual se fundamenta em um 

nexo de poder-saber por ela produzido. A evidência é de que a psiquiatria moderna parte 

para a difusão do seu poder-saber, parte da noção de crise. Diante disso, 

                                                 
12 O conceito de substâncias psicoativas é utilizado no lugar da categoria drogas, pois se trata de uma 

categoria que foi reificada no início do século XX com o advento da política proibicionista das drogas. 

São substâncias psicoativas qualquer substância que altere os estados de consciência humana, tais 

como: açúcar, café, chás, álcool, maconha, tabaco, heroína, morfina, ópio, crack, cocaína, oxi, 

fármacos, medicamentos, entre outras. Mais detalhes acerca dessa discussão, ver em Nery Filho 

(2009) e Verona (2010). 
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A crise, tal como era concebida e exercida, é precisamente o momento em 

que a natureza profunda da doença sobe à superfície e se deixa ver. E o 

momento em que o processo doentio, por sua própria energia, se desfaz de 

seus entraves, se liberta de tudo aquilo que o impedia de completar-se e, 

de alguma forma, se decide a ser isto e não aquilo, decide o seu futuro − 

favorável ou desfavorável. […] No pensamento e na prática médica, a 

crise era ao mesmo tempo momento fatal, efeito de um ritual e ocasião 

estratégica. (FOUCAULT, 2007, p. 65) 

 

 Nota-se que a crise é o momento central em que a doença era exposta. A partir 

da exposição da doença, eram elencados sinais e sintomas que definiriam as 

singularidades de cada processo, bem como abriam margem para que o médico se 

tornasse o grande protagonista na nomeação e definição entre aquilo que era o normal e 

o patológico. Para a consecução de tal objetivo, uma técnica, no âmbito da medicina, 

seria amplamente utilizada a partir de então, qual seja “o olhar clínico”. Diante disso, “o 

olhar clínico” é um olhar que queima as coisas até sua extrema verdade. A atenção com 

a qual observa e o movimento pelo qual enuncia são, afinal, retomados nesse ato 

paradoxal que consome (FOUCAULT, 2006, p. 132). 

 No caso específico da psiquiatria ser a base para o diagnóstico das doenças, além 

da crise, esta se fundamentava, principalmente, no modelo tradicional do 

“confessionário” como instrumento de análise. Esse instrumento já era bastante 

utilizado nas instituições religiosas, há séculos atrás, inclusive pela justiça e pelo campo 

da psiquiatria. A eficácia desse instrumento reside no seu elemento central, de que o 

próprio pecador, transgressor da lei ou “louco”13 assumiria os seus pecados, 

transgressões e loucura. Assim,  

 

A sequência interrogatório/confissão, que é tão importante na prática 

médico-judiciária moderna, oscila de fato entre um antigo ritual da 

verdade/prova prescrito ao acontecimento que se produz, e uma 

epistemologia da verdade/constatação prescrita ao estabelecimento dos 

sinais e dos testes. (FOUCAULT, 2007, p. 66) 

 

 Para Foucault (2007), o confessionário surge paralelamente ao Estado e ao 

surgimento progressivo, nos séculos XII e XIII, de uma nova tecnologia de poder-saber 

no período histórico do feudalismo europeu. Desse modo, 

 

O inquérito é um tipo de poder/saber essencialmente administrativo. E é 

                                                 
13 O “louco” pode ser aqui compreendido, a partir de Foucault (2007), como aquele que transgrida as 

regras sociais e se submete a um esquema próprio de regras. Ao longo da história, a loucura foi, e 

continua sendo até hoje, alvo de normalização e disciplinarização que visa ao seu confinamento ou ao 

seu controle para adequação do indivíduo à vida social.  
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este modelo que, à medida em que se desenvolviam as estruturas do 

Estado, impôs ao saber a forma do conhecimento: a de um sujeito 

soberano tendo uma função de universalidade e um objeto de 

conhecimento que deve ser reconhecível por todos como sendo sempre 

dado. (FOUCAULT, 2007, p. 67) 

 

 Desse modo, compreende-se que o maior propósito da difusão do confessionário 

era o elemento cabal para enquadramento da verdade exposta de dentro para fora (do 

inquirido) e analisada pelo especialista que, a partir dos elementos do próprio inquirido, 

dava a sentença ou diagnóstico. Portanto, era uma verdade que foi legitimada por ser 

expressão, aparentemente livre, do próprio inquirido. Assim, 

 

A viagem introduziu o universal na tecnologia da verdade; lhe impôs a 

norma do "qualquer lugar", do "qualquer tempo" e, consequentemente, do 

"qualquer um". A verdade não tem mais que ser produzida. Ela terá que se 

representar e se apresentar cada vez que for procurada. (Ibidem, p. 67) 

 

 Para Foucault (2007), o critério de verdade estabelecido por meio do 

confessionário foi a “prova”. A partir da “prova”, do ponto de vista administrativo-

estatal, foram categorizados os delinquentes, os doentes e os loucos. Não se tratou aqui 

da difusão de conteúdos falsos ou verdadeiros oriundos das “provas”, mas deste 

instrumento que passou por um período de crise após o advento da sociedade 

disciplinar, como um dispositivo de poder-saber. No caso específico do hospital, o qual 

nos interessa de maneira mais específica neste trabalho, “[...] foi um lugar ambíguo: de 

constatação para uma verdade escondida e de prova para uma verdade a ser produzida” 

(FOUCAULT, 2007, p. 67). 

 Uma das tecnologias que vão ser difundidas no hospital como base para o 

acompanhamento das doenças e o seu prognóstico ulterior é a terapêutica. É no século 

XVIII e XIX que a noção de “evolução da doença” vai ser desenvolvida nas matrizes do 

poder-saber da medicina. Um dos objetivos foi gerar uma ampla classificação das 

doenças entre simples e complexas, por exemplo. O espaço privilegiado para 

classificação e denominação de diversas doenças foi o hospital. Tal privilégio se dava 

pelo fato de o hospital ser um local onde a doença podia se manifestar de forma 

controlada. Diante disso, 

 

O meio hospitalar não tem mais que ser para a doença o lugar favorável 

para um acontecimento decisivo. Ele permite simplesmente uma redução, 

uma transferência, um aumento, uma constatação. A prova se transforma 

em teste na estrutura técnica do laboratório e na representação do médico. 

(FOUCAULT, 2007, p. 68) 
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 No que concerne à terapêutica da loucura, de acordo com Foucault (2007), 

anterior ao século XVIII eram prescritos, pelo médico, o descanso das atividades diárias 

por um determinado período, passeios ao ar livre, viagens e a ruptura temporária com as 

rotinas diárias da vida urbana. Para simular essas prescrições, dentro do hospital 

psiquiátrico, Esquirol14 recomendava que cada cela, onde o doente permaneceria, 

tivesse a sua frente um jardim. Outra estratégia terapêutica utilizada eram as encenações 

teatrais. O doente psiquiátrico via a encenação dos seus comportamentos considerados 

doentios e havia a expectativa de que, ao se ver com os comportamentos considerados 

anormais, ele poderia ser curado. O mesmo Esquirol recomendava que, aos 

melancólicos, fossem criadas atividades que estimulassem a superação da melancolia 

(FOUCAULT, 2007). 

 Diante desse contexto, as internações em hospitais psiquiátricos foram 

estabelecidas a partir do século XIX, por Esquirol e Hoffbauer, em que a percepção da 

loucura foi  

 

[…] menos com relação ao erro do que com relação à conduta regular e 

normal. Momento em que aparece não mais como julgamento perturbado, 

mas como desordem na maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de 

tomar decisões e de ser livre. Enfim, em vez de se inscrever no eixo 

verdade-erro-consciência, se inscreve no eixo paixão-vontade-liberdade. 

(Ibidem, p. 69) 

 

 A partir do momento em que a loucura passa a ser entendida como uma vontade 

incontrolável, pois passa a ser associada ao eixo paixão-vontade-liberdade, existe para 

tal mudança de eixo, dentre outras determinações, a relação com a vida produtiva cada 

vez mais em voga e pilar da constituição da individualidade humana específica ao 

advento da era capitalista no período histórico da modernidade. E o que não se pode 

controlar nas condições de manter o louco fora de cuidados, garante-se a normalização 

da vida social segregando o louco nos hospitais psiquiátricos. 

 Nesse sentido, o hospital psiquiátrico passa a ser, cada vez mais, o local 

privilegiado de alocação do doente psiquiátrico. Assim, no hospital psiquiátrico, são 

diagnosticados e classificados os doentes psiquiátricos, os quais são separados em alas 

de acordo com o diagnóstico e a classificação de sua doença. No entanto, o hospital 

                                                 
14 “Reconhecido entre os grandes clássicos da psiquiatria francesa da primeira metade do século XIX, 

Étienne Esquirol posiciona-se como um dos marcos na fundação do pensamento psicopatológico contem-

porâneo. Desenvolveu um trabalho de continuação da obra de Pinel, como um de seus mais talentosos 

discípulos, e marcou sua atuação pela utilização sistemática da observação que lhe permitiu grande apro-

fundamento do trabalho clínico e uma delimitação precisa de quadros nosográficos da nascente psiquiatria 

contemporânea”. (PACHECO, 2003, p. 152) 
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psiquiátrico se torna também um 

 

[…] espaço fechado para um confronto, lugar de uma disputa, campo 

institucional onde se trata de vitória e de submissão. O grande médico do 

asilo − seja ele Leuret, Charcot ou Kraepelin − é ao mesmo tempo aquele 

que pode dizer a verdade da doença pelo saber que dela tem, e aquele que 

pode produzir a doença em sua verdade e submetê-la, na realidade, pelo 

poder que sua vontade exerce sobre o próprio doente. Todas as técnicas ou 

procedimentos efetuados no asilo do século XIX − isolamento, 

interrogatório particular ou público, tratamentos-punições como a ducha, 

pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina rigorosa, 

trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais entre o médico e 

alguns de seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de 

domesticidade e às vezes de servidão entre doente e médico − tudo isto 

tinha por função fazer do personagem do médico o "mestre da loucura"; 

aquele que a faz se manifestar em sua verdade quando ela se esconde, 

quando permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, a 

acalma e a absorve depois de a ter sabiamente desencadeado. 

(FOUCAULT, 2007, p. 70) 

 

 Ao contrário de outras especialidades médicas que eram submetidas ao critério 

de verdade das respostas dadas pelos experimentos em laboratório, especialmente a 

partir de Pasteur15, a psiquiatria seguiu na contramão desse processo. O médico 

psiquiatra permaneceu como grande produtor da verdade. Para Foucault (2007), nos 

hospitais psiquiátricos de Charcot16 e Esquirol, o médico é exaltado como grande 

protagonista com seu “sobre-poder” para definir os saberes da psiquiatria. Diante disso, 

“Charcot, taumaturgo da histeria, é certamente o personagem mais altamente simbólico 

desse tipo de funcionamento” (Ibidem, p. 70). 

 Sob a égide dessa perspectiva, 

 

O poder que o asilo dá ao psiquiatra deverá então se justificar e ao mesmo 

tempo se mascarar como sobre-poder primordial produzindo fenômenos 

integráveis à ciência médica. Compreende-se porque durante tanto tempo 

(pelo menos de 1860−1890), a técnica da hipnose e da sugestão, o 

problema da simulação, o diagnóstico diferencial entre doença orgânica e 

doença psicológica, forma o centro da prática e da teoria psiquiátricas. O 

                                                 
15 “Os trabalhos do químico francês Louis Pasteur sobre a função dos microorganismos na fermentação 

das cervejas, e sobre a geração espontânea - elaborados a partir de 1854 - marcam grandes avanços 

nas investigações sobre os corpos infinitamente pequenos. Em pesquisas realizadas em Lille, Pasteur 

demonstrou que a fermentação dos vinhos e das cervejas estava associada à atuação de 

microorganismos específicos, e que a estagnação deste processo era conseqüência da contaminação 

das bebidas por outros microorganismos. Posteriormente provaria que isto podia ser evitado com o 

aquecimento das bebidas por algum tempo a uma determinada temperatura. Dos estudos sobre a 

fermentação Pasteur voltou-se para a questão da geração espontânea, provando a impossibilidade do 

surgimento de organismos vivos em meios completamente esterilizados”. (TEIXEIRA, 1995, p. 14) 
16 “Médico da Salpêtrière (Paris), professor de neurologia (1872) e diretor da Clínica Neurológica de 

Paris desde 1882. Tornou-se mundialmente conhecido por suas conferências e demonstrações sôbre 

histeria e hipnose, através das quais deu impulso à Psicopatologia, Psicoterapia e Psicologia 

Dinâmica. Entre seus alunos contaram-se Alfred BINET, Sigmund FREUD, Pierre JANET e outros”. 

(CABRAL, 1971, p. 71)  
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ponto de perfeição, miraculosa em demasia, foi atingido quando os 

doentes do serviço de Charcot, a pedido do poder-saber médico, se 

puseram a reproduzir uma sintomatologia calcada na epilepsia, isto é, 

suscetível de decifração, conhecida e reconhecida nos termos de uma 

doença orgânica. (Ibidem, p. 70) 

  

 Diante desse mosaico bastante complexo da origem do poder-saber do médico 

psiquiatra, para Foucault (2007, p. 70-71), existem duas funções da estrutura asilar da 

psiquiatria:  

 

[...] prova e produção da verdade por um lado; conhecimento e 

constatação dos fenômenos por outro − se redistribuem e se superpõem 

exatamente. O poder do médico lhe permite produzir doravante a 

realidade de uma doença mental cuja propriedade é a de reproduzir 

fenômenos inteiramente acessíveis ao conhecimento. A histérica era a 

doente perfeita pois que fazia conhecer. Ela retranscrevia por si própria os 

efeitos do poder médico em formas que podiam ser descritas pelo médico 

segundo um discurso cientificamente aceitável. Quanto à relação de poder 

que tornava possível toda esta operação, como poderia ser detectada já 

que as doentes dela se encarregavam e por ela se responsabilizavam − 

virtude suprema da histeria, docilidade sem igual, verdadeira santidade 

epistemológica. A relação de poder aparecia na sintomatologia como 

sugestibilidade mórbida. Tudo se desdobrava daí em diante na limpidez 

do conhecimento, entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido. 

Hipótese: a crise foi inaugurada e a idade ainda mal esboçada da 

antipsiquiatria começa quando se desconfiou, para em seguida se ter 

certeza, que Charcot produzia efetivamente a crise de histeria que 

descrevia. Tem-se aí mais ou menos o equivalente à descoberta feita por 

Pasteur de que o médico transmitia as doenças que devia curar.        

 

 Fica evidenciado, a partir das constatações de Foucault (2007), que, ao contrário 

do discurso de cuidado que a psiquiatria utilizava para se legitimar o que estava e, ainda 

hoje permanece posto, é o confinamento com um controle contínuo, cujo objetivo 

central é medicalizar e normalizar o doente psiquiátrico. O processo de “fabricação de 

doenças” que estava sob o domínio da especialidade médica no campo da psiquiatria 

era, como foi dito, uma grande evidência de outros propósitos que não os de cuidados 

em saúde. Nesse sentido,  

  

Todas as grandes reformas, não só da prática psiquiátrica mas do 

pensamento psiquiátrico, se situam em torno desta relação de poder; são 

tentativas de deslocar a relação, mascará-la, eliminá-la e anulá-la. No 

fundo, o conjunto da psiquiatria moderna é atravessado pela 

antipsiquiatria, se por isto se entende tudo aquilo que recoloca em questão 

o papel do psiquiatra, antigamente encarregado de produzir a verdade da 

doença no espaço hospitalar. (FOUCAULT, 2007, p. 71) 

 

 Ainda nesse processo de reforma da psiquiatria, Foucault (2007) menciona que 

houve, nesse sentido, um movimento de "despsiquiatrização". Esse processo deslocava 
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o exercício de poder do médico psiquiatra para a produção de um saber mais exato 

balizado por uma mathesis universal para lhe conferir maior legitimidade. No entanto, 

“despsiquiatrizar a medicina mental para restabelecer, na sua justa eficácia, um poder 

médico que a imprudência (ou ignorância) de Charcot conduziu à produção abusiva de 

doença, logo de falsas doenças” (FOUCAULT, 2007, p. 71). 

 Diante disso, será estabelecida, de acordo com Foucault (2007), uma relação 

assimétrica de dominação do médico sobre o paciente para o processo de diagnóstico ou 

mesmo “descoberta” de “novas doenças mentais” e as tecnologias da medicina 

psiquiátrica necessários para que os sinais e sintomas da doença identificados 

desaparecessem. Nesse sentido, trata-se de obter, no hospital psiquiátrico, o mesmo 

efeito de pausteurização que a medicina vinha realizando em suas outras especialidades 

para expor a natureza da doença e sua evolução. Decorre desse processo a simplificação 

e a articulação do diagnóstico e da terapêutica da doença mental para eliminação dos 

seus sinais evidentes. Dessa forma, o hospital psiquiátrico se torna um local onde a 

doença mental é sutilmente identificada e onde reinam duas formas de tratamento: a 

“psicocirurgia” e a psiquiatria farmacológica (Ibidem). 

    Além desse formato assimétrico de dominação do médico sobre o paciente, 

Foucault (2007) faz uma crítica a um outro modelo de psiquiatria que é gestado neste 

processo: aquele em que existe, aparentemente, uma relação de exercício de poder mais 

horizontal entre médico e paciente. Diante disso, 

 
A primeira condição para a manutenção do poder médico 

"despsiquiatrizado" é o afastamento de todos os efeitos característicos do 

espaço asilar. Acima de tudo, deve-se evitar a armadilha em que tinha 

caído a taumaturgia de Charcot. Deve-se impedir que a obediência 

hospitalar escarneça da autoridade médica e que neste lugar de 

cumplicidade e de obscuros saberes coletivos a ciência soberana do 

médico seja envolvida em mecanismos que ela própria teria 

involuntariamente produzido. Logo, regra do encontro privado, do 

contrato livre entre o médico e o doente, regra de limitação de todos os 

efeitos da relação apenas ao nível do discurso − "só lhe peço uma coisa 

que é dizer, mas dizer efetivamente, tudo o que passa pela sua cabeça". 

Regra da liberdade discursiva − "você não vai poder mais se gabar de 

enganar o médico, pois você não vai responder a perguntas; você dirá 

tudo o que lhe vem à cabeça sem que tente mesmo me perguntar o que 

penso disto, e se você quiser me enganar infringindo esta regra, não serei 

enganado realmente. E você que terá caído no ardil já que terá perturbado 

a produção da verdade e só terá acrescentado algumas sessões à soma que 

me deve". Regra do divã, que só dá realidade aos efeitos produzidos neste 

lugar privilegiado e durante esta hora singular, em que o poder do médico 

é exercido, poder que não pode ser apanhado em nenhum efeito retroativo 

já que se retirou inteiramente no silêncio e na invisibilidade. 

(FOUCAULT, 2007, p. 71-72) 
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 Obviamente, mesmo com esses dois movimentos dentro da psiquiatria, os quais 

são criticados por Foucault (2007), este campo de saber, como outros, é pautado por 

contradições e lutas internas. A “antipsiquiatria” é o movimento mais evidente que se 

opõe a essas duas formas conservadoras e hegemônicas gestadas no campo da 

psiquiatria, a partir do século XVIII. A crítica central da “antipsiquiatria” ao modelo 

mais verticalizado acima mencionado é que a produção da verdade trata-se de uma 

tentativa de adequação ao poder médico. Além disso, a “antipsiquiatria” era também 

uma crítica à imposição do saber biomédico, como único legítimo, no campo da 

psiquiatria. No que se refere ao modelo, aparentemente mais horizontalizado, a crítica 

central da “antipsiquiatria” é que este gera a anulação da produção da verdade. Nesse 

sentido, “[…] o que está em jogo, na antipsiquiatria, não é absolutamente o valor de 

verdade da psiquiatria em termos de conhecimento, de precisão do diagnóstico ou de 

eficácia terapêutica” (FOUCAULT, 2007, p. 72). 

 Nota-se que, no âmago da “antipsiquiatria”, ocorre, portanto, uma luta com os 

dois modelos acima explicitados em suas mais variadas faces. Obviamente, os modelos 

conservadores hegemônicos foram gestados nessa reforma psiquiátrica, a partir do 

século XIX principalmente, pois a instalação das grandes estruturas asilares era 

legitimada como instrumentos bastante úteis de construção de uma vida social 

harmônica pautada pelas desordens causadas pelas vontades incontroláveis dos loucos, a 

necessidade de uma terapêutica curativa e o confinamento desses doentes mentais. 

Como forma de justificar o confinamento dos loucos, Esquirol enumerou cinco razões: 

1. garantir a segurança pessoal dos loucos e de suas famílias; 2. liberá-los das 

influências externas; 3. vencer suas resistências pessoais; 4. submetê-los a um regime 

médico; 5. impor-lhes novos hábitos intelectuais e morais (Ibidem).  

 Um dos grandes fatores de legitimidade dos dois modelos conservadores 

criticados pela antipsiquiatria é que estes se calcavam na lógica que o doente mental, 

especialmente o louco, não teria nenhum poder e autodomínio sobre si mesmo devido a 

sua doença. Isso remete à constatação de que a doença psiquiátrica era considerada 

diferente de todas as outras no que se refere às suas características singulares, limitando 

toda a autonomia dos doentes mentais. Portanto, estes deveriam se submeter tanto ao 

diagnóstico como a todas as terapêuticas necessárias para serem curados pelo médico 

psiquiatra. Tal assertiva está relacionada à psiquiatria clássica e permanece até hoje 

como justificativa, inclusive considerada científica, para que várias terapêuticas bastante 

questionáveis fossem combatidas desde a época da sua prática até os dias de hoje. Nesse 
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sentido, 

 

E este círculo que a antipsiquiatria pretende desfazer, dando ao indivíduo 

a tarefa e o direito de realizar sua loucura levando-a até o fim numa 

experiência em que os outros podem contribuir, porém jamais em nome 

de um poder que lhes seria conferido por sua razão ou normalidade; mas 

sim destacando as condutas, os sofrimentos, os desejos de estatuto médico 

que lhes tinham sido conferidos, libertando-os de um diagnóstico e de 

uma sintomatologia que não tinham apenas valor classificatório, mas de 

decisão e de decreto, invalidando enfim a grande retranscrição da loucura 

em doença mental, que tinha sido empreendida desde o século XVII e 

acabada no século XIX. (FOUCAULT, 2007, p. 73)     
   

  

 Maiores aprofundamentos acerca dos processos de lutas no campo da psiquiatria 

e seus desdobramentos ao longo do século XX e XXI serão abordados no quarto e 

quinto capítulos. Ainda caracterizaremos o sujeito toxicômano, as políticas de saúde e 

as práticas de educação em saúde, às quais esta população está submetida no contexto 

brasileiro, mais especificamente no estado de Goiás. Diante desse quadro, serão 

verificadas quais as possibilidades de construção de uma educação crítica que objetive 

contribuir para a emancipação do sujeito toxicômano calcado em uma perspectiva 

adorniana. No próximo capítulo, iremos refletir acerca da razão instrumental e da 

semicultura como mediação para o processo de semiformação do sujeito toxicômano. 
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CAPÍTULO 3 

RAZÃO INSTRUMENTAL E SEMICULTURA: ELEMENTOS QUE 

EXPLICAM A SEMIFORMAÇÃO DO SUJEITO TOXICÔMANO 

 

 Mediante todo o percurso histórico-filosófico realizado, é importante, neste 

momento, costurar uma teia de mediações quanto ao desenvolvimento das categorias 

corpo, saúde e felicidade, em Platão e Descartes, assim como o nascimento da medicina 

social, da clínica e da psiquiatria, que objetivou um projeto educativo para a 

disciplinarização do homem. 

 Para tal intento, este terceiro capítulo apresenta o conceito de razão instrumental, 

o seu desenvolvimento histórico, os reflexos da razão instrumental como um dos 

instrumentos de dominação na sua relação com a semiformação humana. 

Então, para compreender de que maneira se desenvolveu este projeto educativo, 

é importante mencionar sua relação com o advento do sujeito toxicômano e a 

manutenção da relação perniciosa desse indivíduo específico com as substâncias 

psicoativas.  

Diante disso, dialogaremos com a teoria crítica frankfurtiana, mais 

especificamente Horkheimer, Adorno, Benjamin e Marcuse, para a compreensão da 

razão instrumental como procedimento de razão hegemônica desde o advento da era 

capitalista.  

 

3.1. O desenvolvimento histórico da razão instrumental 

 

 No processo de desenvolvimento histórico da razão instrumental, nota-se uma 

série de efeitos desta forma de pensar e agir em todo o tecido social. Uma delas, como 

não poderia ser diferente, é aquela associada ao trabalho. 

 O trabalho é o germe da produção. E, para a filosofia liberal lockeana, este é a 

propriedade que torna os homens iguais, cujas diferenças ficam, portanto, basicamente 

restritas aos esforços de cada um. 

  

Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe 

por esse trabalho algo que exclui do direito comum de outros homens. 

Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum 

outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando 

houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. 

(LOCKE, 1983, p. 45-46).   
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 Tal assertiva liberal, ulteriormente, corrobora o processo de apropriação do 

trabalho pela razão instrumental, porque o trabalho humano vivo é uma das essências da 

vida social. Até porque o trabalho estabelece a relação metabólica entre homem e 

natureza, do qual advém toda produção e reprodução da vida em qualquer agrupamento 

social (MARX, 1996). 

 Nesse sentido, a relação dialética entre as especificidades do trabalho na 

sociedade capitalista e da razão instrumental (a qual emerge das relações sociais de 

produção) fundou as bases para que o trabalho tornasse mero meio para a racionalização 

da acumulação de riquezas nas mãos de uma classe dominante. Dessa forma, a razão 

instrumental estabeleceu a organização da produção a partir do trabalho, estabelecendo 

um novo tipo histórico e específico de Divisão Social do Trabalho. Dessa forma, 

  

O modelo de divisão social do trabalho se transfere automaticamente para 

a vida do espírito, e esta divisão do reino da cultura é um corolário da 

substituição da verdade objetiva pela razão formalizada, essencialmente 

relativista. (HORKHEIMER, 2002, p. 24)  

 

 Assim se observa que esta nova Divisão Social do Trabalho que foi implantada 

estabeleceu um posicionamento social em que cada “peça” (ser humano) do “quebra-

cabeça” teria alguma utilidade. Só que essa utilidade ficou subsumida aos parâmetros da 

racionalidade técnica. A montagem técnica do maquinário da produção exigia uma 

meticulosa ordenação que não permitiria erros. Os fins, aos quais eram destinados às 

forças sociais dos empreendimentos e resultados da produção e reprodução da sociedade 

capitalista, precisariam ser atingidos por quaisquer meios, custasse o que custasse. A 

vida de trabalhadores e de famílias inteiras não eram e não são importantes para a lógica 

do trabalho na sociedade capitalista. Assim, todos devem entrar na engrenagem da 

produção. 

 Além do trabalho e sua Divisão Social, a razão instrumental investiu também em 

“ídolos” que deveriam ser adorados a partir de uma ascese intramundana. Daí derivou a 

concepção de comunidade nacional, sendo uma verdadeira falácia que se constituía por 

laços cada vez menos associados à proximidade e à solidariedade social em nome de 

uma consciência comum, devido ao crescimento do individualismo o qual é reflexo das 

condições de trabalho, assim como das tensões entre individuação e individualização 

fruto das relações de produção de alienada que se desenvolveram e se desenvolvem com 
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a sociedade capitalista. Este individualismo daí oriundo é um dos fatores que podem 

contribuir para o advento do sujeito toxicômano, a partir de valores disseminados, tais 

como: o consumismo, a satisfação imperiosa das vontades em detrimento da 

coletividade e a criação de novos objetos de desejo vinculada à produção de novas 

mercadorias.       

 

A ideia da comunidade nacional (Volksgemeinschaft), primeiro erguida 

como ídolo, pode subsequentemente ser mantida apenas pelo terror. Isso 

explica a tendência do liberalismo de inclinar-se ao Fascismo e dos 

representantes intelectuais e políticos do liberalismo de fazer a paz com 

seus oponentes. Essa tendência, com tanta frequência demonstrada na 

recente história europeia, pode se originar, à parte suas causas 

econômicas, das contradições inatas entre o princípio subjetivista de 

interesse pessoal e a ideia de razão que ele pretende expressar. Em sua 

origem, a constituição política foi ideada como uma expressão de 

princípios concretos fundados na razão objetiva; as ideias de justiça, 

igualdade, felicidade, democracia, propriedade, todas se proclamavam 

corresponder à razão, emanar da razão. (HORKHEIMER, 2002, p. 25) 

 

 Em todo este processo macro e microssocial, a razão instrumental realizou-se de 

modo que: “o particular tomou o lugar do universal” (HORKHEIMER, 2002, p. 26).  

Tal conformação social tornou-se tão imersa na cultura geral e científica que muito 

daquilo que é tomado como verdade absoluta e inquestionável de supostos pilares do 

campo do saber e de tudo aquilo que mantém a sociedade unida são, em suma, 

particularidades de um pensamento hegemônico de classe. A naturalização de uma 

perspectiva de classe na consciência coletiva da sociedade foi um árduo processo. Mas, 

sob a mão implacável do procedimento de razão dessa sociedade e as demandas da 

produção, fortaleceram ainda mais as forças sociais que lhes deram origem.  

 Dessa forma, 

 

Tendo cedido na sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No 

aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, 

enfatiza-se a sua não referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto 

instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a 

conteúdos heterônimos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado 

no processo social. Seu valor operacional, seu papel no domínio dos 

homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la. Os 

conceitos se reduziram a síntese das características que vários espécimes 

têm em comum. […] São pensados como simples abreviações dos itens a 

que se referem. […] Os conceitos foram “aerodinamizados”, 

racionalizados, tornaram-se instrumento de economia de mão de obra. É 

como se o próprio conceito tivesse se reduzido ao nível do processo 

industrial, submetido a um programa estrito, em suma, tivesse se tornado 

uma parte e uma parcela da produção. (HORKHEIMER, 2002, p. 26) 
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 Aqui ocorre uma inversão fundamental, fruto da consolidação da infra-estrutura 

histórica na sociedade capitalista da qual emerge a razão instrumental no seu império 

sobre a vida social. A técnica ou qualquer instrumento que eram, até então, controlados 

pela razão tornaram-se controladores da razão. Aquilo que era do universo subjetivo da 

razão tornou-se do universo objetivo da razão e vice-versa. As consequências desse 

processo foram as mais funestas para a operacionalização da razão. 

 Tudo aquilo que fosse produtivo era desejável, desde que atendesse aos pré-

requisitos do processo industrial. Toda a produção científica, mesmo que contrariando 

os interesses da humanidade e de um metabolismo social saudável, tornou-se altamente 

estimulada. Nas palavras de Toynbee (apud HORKHEIMER, 2002, p. 26) sobre a 

instrumentalização da razão, este identificou o “oleiro tornar-se escravo do seu barro...”.  

Uma das formas em que está posta essa submissão ao objeto ocorre, em escala 

global, na relação do ser humano com as substâncias psicoativas como mercadoria na 

sociedade capitalista. No contexto da sociedade do capital altamente individualista 

(oriundo de processos de produção em série de subjetividades reificadas), é com essas 

substâncias que o indivíduo se encontra, interage e dialoga, mesmo como produto de 

uma relação falsa. Isso porque o “outro” é, muitas vezes, encontrado nesse objeto de 

desejo (e de consumo) para o sujeito toxicômano. 

 Portanto, não é de se estranhar que a própria linguagem humana passasse a 

sofrer os danos de sua aerodinamização, bastando verificar o sentido com os quais 

empregamos, por exemplo, as palavras: produtivo, útil, apropriado, adequado, 

acumulado, adquirido, estocado, depositado, retido, etc. As palavras entraram na mesma 

economia de tempo e na calculabilidade da produção, tornando-se instrumentos da 

ordem do dia na linha de produção da vida.  Os seus sentidos foram, pois, coisificados 

com esse intuito. 

 

Quanto mais as ideias se tornam automáticas, instrumentalizadas, menos 

alguém vê nelas pensamentos com um significado próprio. São 

consideradas como coisas, máquinas. A linguagem tornou-se apenas mais 

um instrumento no gigantesco aparelho de produção da sociedade 

moderna. […] O significado é suplantado pela função ou efeito no mundo 

das coisas e eventos. (HORKHEIMER, 2002, p. 27)  

 

 Diante de tal quadro, as ideias e a verdade foram profundamente 

aerodinamizadas. Os sentidos se restringiram, quase que exclusivamente, em ser meio 

de transporte para a produção, para seu estímulo e estocada como bem motivador. As 
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massas tornaram-se alvo fácil para um bombardeio certeiro dessas ideias e verdades 

(Ibidem). A linguagem, as ideias e o saber instrumentalizado quiseram superar o mito e 

mitificaram-se juntamente com a razão instrumental. Em nome do pragmatismo, 

oriundo da razão calculadora, “[...] a diferença entre pensamento e ação é anulada” 

(Ibidem, p. 27). Não se faz importante pensar e refletir quando as diretrizes da produção 

e reprodução da vida na sociedade capitalista já estão postas. O único caminho é uma 

prática irrefletida, enfim terreno fértil do pragmatismo o qual se constituiu como 

movimento no início do século XX nos Estados Unidos da América. 

 Nesse sentido, “tudo e todo mundo é classificado e rotulado” (HORKHEIMER, 

2002, p. 28). A classificação e a rotulação servem para definir a posição que cada um 

ocupa nesta sociedade. Tal posicionamento é crucial, pois delimita, a partir de um 

regime autoritário de venda da força de trabalho para a sobrevivência, as pessoas que se 

encaixam de forma bastante limitada em um arquétipo predefinido de possibilidades. A 

classificação prediz em qual peça da engrenagem da produção cada um se encaixa e 

“por que” ali tem de estar. Isso ocorre, por exemplo, com a estigmatização do sujeito 

toxicômano que é classificado como um tipo indesejável. Quando considerado 

indesejável, são impostas intervenções autoritárias no campo da saúde, tal como vimos 

no capítulo anterior, para o seu ajustamento à lógica produtiva do capital ou o seu 

isolamento e confinamento em instituições disciplinares, assim como sua eliminação. 

 Dessa forma, o que decorre daí é a fetichização da razão. Uma razão calcada 

pela matematização das operações da razão instrumental na ciência, como sua maior 

obra-prima, gerando distintos dilemas. Sobre isso, Horkheimer (200, p. 29) diz que: 

 

A afirmação de que a justiça e a liberdade são em si mesmas melhores do 

que a injustiça e a opressão é, cientificamente, inverificável e inútil. 

Começa a soar sem sentido, do mesmo modo que seria a afirmação de que 

o vermelho é mais belo que azul, ou de que um ovo é melhor do que leite.  

 

 A razão instrumental, balizada pelo paradigma científico positivista, tornou-se, 

como vimos acima, obstinada no esforço de negar condições da humanidade 

(subjetividade, interesses, fins últimos, teleologias transformadoras, etc.) para ser um 

meio para se atingir determinados fins. Elementos oriundos da razão objetiva são 

absolutamente descartados, como a justiça e a liberdade. Tratam-se de variáveis 

desprezíveis na produção do saber social. É curioso ver como determinados 

pensamentos oriundos dessa matriz, a razão instrumental, implicam na aerodinamização 
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da razão subjetiva. Fins últimos, como justiça e liberdade, podem ser aerodinamizados. 

Vejamos um exemplo posto por Horkheimer (2002, p. 30) acerca deste processo: 

 

Charles O´Conor, um célebre advogado do período anterior à Guerra 

Civil, indicado uma vez para a presidência por uma facção do Partido 

Democrático, argumentou – após descrever os benefícios da servidão 

compulsória: “Insisto que a escravidão do negro não é injusta; é justa, 

sábia e benéfica... Insisto em que a escravidão do negro... é ordenada pela 

natureza. Submetendo-nos ao claro decreto da natureza, e aos ditames de 

uma sólida filosofia, devemos declarar essa instituição justa, benigna, 

legal e adequada”. Embora O´Conor ainda use as palavras natureza, 

filosofia e justiça, elas foram formalizadas e não podem se levantar contra 

o que ele considera serem os fatos e a experiência. A razão subjetiva se 

conforma a qualquer coisa. Pode se prestar ao uso tanto dos adversários 

quanto dos defensores dos tradicionais valores humanitários. Fundamenta, 

como se vê no exemplo de O´Conor, tanto a ideologia do lucro e da 

reação quanto a ideologia do progresso e da revolução.   

  

 Expõe-se assim a ideia de um fim último adequado àqueles definidos por uma 

razão objetiva tida como superior a tudo, quando muito é expressão de uma razão 

subjetiva, formalizada e de forte conteúdo classista. 

 Sob a égide dessa perspectiva, ocorreu o processo de secularização da fé pela 

razão subjetiva, transformada em mera razão instrumental, sendo tão ampla que passou 

a ser utilizada como meio de justificação de uma ideologia particular de dados grupos 

transformada em uma razão objetiva. Essa situação é verificada, quando, por exemplo, 

Dickinson (apud HORKHEIMER, 2000, p. 34) diz que este: […] considerou o governo 

e sua responsabilidade como “fundados na natureza do homem, isto é, na vontade do 

seu Criador e portanto... sagrado. É, pois, uma ofensa contra o Céu violar essa 

confiança”. 

 Interferências da razão instrumental no ideário democrático, utilizando a religião 

ou qualquer teleologia advinda da razão objetiva, tornaram-se um fator recorrente de 

controle dos indivíduos dessa sociedade. Tal controle, no movimento da aparência, 

aparece no discurso e prática sofistas do padrão societário imposto pelo capital, como a 

exaltação do indivíduo, da sua voz e da ampliação de direitos em um contexto 

democrático. No movimento da essência, para Horkheimer (2002, p. 35), 

 

Quanto mais o julgamento do povo é manipulado por toda espécie de 

interesses, mais a maioria é apresentada como árbitro na vida cultural. 

[…] Quanto mais a propaganda faz da opinião pública um simples 

instrumento de forças obscuras, mais a opinião pública surge como um 

substitutivo da razão. Esse ilusório triunfo do progresso democrático 

consome a substância intelectual da qual tem vivido a democracia.  
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 Sob esse prisma, convém retomar a categoria trabalho e as implicações do 

desenvolvimento da razão instrumental sobre ela. A eficácia do trabalho, na sociedade 

capitalista, encontrou-se, a partir do elo da razão instrumental, com a categoria tempo. A 

matematização do tempo, a partir da tecnicalidade do relógio, foi um dos elementos 

mais radicais de transformação pela qual a vida humana passou em contextos sociais. 

Essa racionalização do tempo contribuiu para gerar, inclusive, uma nova forma de 

pressão e sofrimento ao indivíduo. Essa pressão e sofrimento encontravam, por 

exemplo, uma fuga nas casernas e no uso de suas mercadorias entorpecedoras, na 

origem da sociedade industrial capitalista (MARX, 2010). 

Além disso, com a racionalização do tempo, a produção passou a ser ordenada e 

o valor dela oriundo tornou-se (sob a lógica do capital), de acordo com Marx (1996, p. 

331), por exemplo, o “[...] tempo de trabalho socialmente necessário para produção de 

uma mercadoria, em geral”. 

  

Contudo, uma análise acurada mostraria que na sociedade moderna existe 

um padrão de medida implícito tanto para arte quanto para o trabalho não 

especializado, a saber, o tempo, pois a qualidade no sentido de uma 

eficiência específica é uma função do tempo. (HORKHEIMER, 2002, p. 

36) 

 

 Em nome desse tempo de trabalho socialmente necessário, a sociedade 

capitalista, em seu advento e desenvolvimento, cometeu as maiores atrocidades quanto 

ao tempo determinado para as pessoas se dedicarem à produção de mercadorias. Na 

obra de Engels (2008), A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, e de Marx 

(1996), em O Capital, é possível identificar uma série de consequências hediondas que 

esta obrigação de cumprir uma jornada excessiva de trabalho remunerado, entre outras 

atrocidades, trouxe para os trabalhadores17. 

 Assim como o tempo foi funcionalizado pela razão instrumental, a 

aerodinamização de determinados consensos da razão objetiva é frequentemente 

vilipendiada a partir da relativização, por exemplo, dos conceitos despotismo, crueldade 

e opressão, não sendo, inclusive, considerados maus em si mesmos. Obviamente, esses 

conceitos são relativizados dessa forma desde que determinados grupos fossem 

beneficiados, pois a racionalidade, por exemplo, de uma ditadura e a condenação dos 

seus responsáveis e das suas consequências se tornam desnecessárias, quando atendem 

                                                 
17Para maior aprofundamento acerca da história e desenvolvimento da sociedade capitalista, no que 

concerne ao campo específico da economia-política, ver em Marx (1996) e Engels (2008). 
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às diretrizes da razão formalizada. Em outras palavras, isso aponta para o sentido 

utilitário de qualquer forma autoritária de Estado ou mesmo de governo visando ao 

interesse de grupos específicos (Ibidem).  

 

3.2. Razão instrumental: fundamentos do padrão societário da modernidade e 

modernidade tardia18 

 

 O atual estado da arte no que concerne à discussão acerca da categoria “razão 

instrumental” foi desenvolvida de forma mais ampliada pelos teóricos da teoria crítica 

da Escola de Frankfurt. É apresentado como tema exaustivamente explorado nos mais 

diversificados trabalhos acadêmicos19, que estabelecem críticas radicais ao 

procedimento de razão originário do advento da sociedade capitalista.  

 Na história da humanidade, um marco transformador da realidade concreta, 

oriundo da infraestrutura da produção e reprodução da vida social, foi o advento da 

razão instrumental (HORKHEIMER, 2002), que é uma forma de instrumentalização da 

realidade com o intuito de ser um veículo ideológico das supostas benesses da sociedade 

capitalista. Na verdade, trata-se da principal arma do capital na “colonização” do saber, 

a partir da relação entre meios e fins, para torná-lo útil e produtivo para a manutenção 

do status quo dessa sociedade em que vivemos (HORKHEIMER, 2002). Ou, nas 

palavras de Adorno e Horkheimer (1985, p. 114), “[...] a racionalidade técnica hoje é a 

racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada 

de si mesma”.  

Em nome da técnica voltada para uma produtividade quantificável, para 

satisfação de determinados interesses de uma determinada classe social, a burguesia, 

mais e mais, se apropria de um discurso que reverbera um “canto da sereia”, que dia 

após dia assola tanto a humanidade quanto toda a natureza em um metabolismo social 

completamente autofágico. 

 Esta categoria, a razão instrumental, é hoje o pilar fundamental que sustenta um 

paradigma societário baseado em uma pretensa vida social dita livre. Pois os preceitos 

                                                 
18 Conceito utilizado por autores da “teoria crítica da Escola de Frankfurt”, como Adorno e Horkheimer. 

(1985), por exemplo. A partir deste conceito, fica evidente o posicionamento aqui de que, neste 

trabalho, considera-se que a modernidade não foi superada, pois o que ocorre é um aprofundamento e 

desenvolvimento dos fundamentos oriundos do advento da modernidade. Portanto, a ideia de pós-

modernidade aqui não é considerada como categoria histórica. 
19Diversos trabalhos acadêmicos refletem acerca da razão instrumental como categoria social, tais como 

os de ANTUNES et al (2009), CAMPOS (2000), SILVA (1997), conforme referências no fim deste 

trabalho. 
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da racionalidade administrada regulam a vida social de tal maneira, manipulando as 

relações sociais, que o homem, normalmente, tem se tornado aquilo que Herbert 

Marcuse denomina, em sua obra A ideologia da sociedade industrial, de o “sujeito da 

consciência feliz”. Trata-se de uma profunda reificação conformista com os desígnios da 

burguesia para todas as sociedades do mundo consumidoras de seus produtos e ou 

potencial consumidoras destes (MARCUSE, 1973, p. 86). 

 O sujeito toxicômano é, também, o “sujeito da consciência feliz”, pois o 

encontro com as substâncias psicoativas é justamente uma das formas mais 

problemáticas de conformação com o real. Até porque o homem que não quer pensar, se 

frustrar, é regido pela satisfação imediata. Nesse sentido, tal conformação, vinculada à 

satisfação imediata, se dá no consumo exacerbado e indevido dessas substâncias 

psicoativas retroalimentando toda a cadeia produtiva dessas substâncias. Assim a 

conformação se dá pelo imobilismo político e crítico, posto pelo “oásis” de um curto 

momento de prazer, que reflete uma subsunção à ordem capitalista posta.    

 Sob este prisma, intenciona-se refletir acerca do desenvolvimento da categoria 

razão instrumental que pode ser situada historicamente, em seus primeiros passos, com 

o momento do renascimento que buscou retomar, com outros sentidos, elementos da 

cultura greco-romana e, posteriormente, com o advento do Iluminismo e sua teoria do 

conhecimento orientadora central: o positivismo. 

 A instrumentalização do saber, a partir do positivismo, inaugurou um paradigma 

científico simplificador da realidade complexa. A “linha de produção” científica 

positivista tornou-se o processo radical de transformação da realidade. Os ambientes 

rurais foram substituídos com “mão de ferro” por um processo radical de urbanização 

da vida na sociedade que nascia e dependia da produção e reprodução da vida, 

predominantemente na cidade (HOBSBAWN, 1977).  

 Os sentidos que o homem médio identificava, como o nascimento da nova 

ordem social, eram, na verdade, o véu que encobria todo o processo de ideologização de 

uma dada classe sobre toda a vida social. A razão, como algo que tivesse, 

exclusivamente, alguma utilidade – foi um golpe certeiro contra a humanidade e os 

valores envolvidos na construção do saber. Tal processo gerou, a partir do saber, uma 

forma de dominação deste considerada a única possível e necessária para o avanço 

inelutável do progresso material que esta nova sociedade impunha. Diante disso, 

 

Quando se pede ao homem comum para explicar qual o significado do 
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termo razão, a sua reação é quase sempre de hesitação e embaraço. […] 

Ao ser pressionado para dar uma resposta, o homem médio dirá que as 

coisas racionais são as que se mostram obviamente úteis, e que se 

presume que todo homem racional é capaz de decidir o que é útil para ele. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 9) 

  

 O desenvolvimento histórico desta categoria, a razão instrumental, perpassa os 

mais diversos momentos históricos ulteriores ao seu processo inicial de 

desenvolvimento que geraram aprofundamentos cada vez maiores desse procedimento 

de razão na sociedade capitalista então nascente. Nesse processo, a ciência se fetichizou 

em mera tecnologia diante das demandas da lógica produtiva do capital. Assim, os 

sentidos e usos dessa tecnologia, que muito mais do que proporcionarem avanços em 

áreas do conhecimento nunca antes alcançadas, tinham seu fim último calcado na 

produção e reprodução do metabolismo social da sociedade capitalista, satisfazendo 

muito além do reino da necessidade para os interesses de uma pequena parcela 

privilegiada da humanidade (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

 Obviamente, tal modelo de razão administrada gerou implicações muito 

profundas na formação do ser social produto da sociedade capitalista. Nesse sentido, o 

produto dessa sociedade foi o indivíduo. Trata-se de uma forma de sociabilidade 

humana que, aparentemente, exaltou este ser social em seus níveis mais elevados e, ao 

mesmo tempo, o embruteceu de tal maneira que ele deixou de ser verdadeiramente 

humano. Exaltou para ele consumir todas as mercadorias produzidas por essa sociedade 

em um oceano de carências insaciáveis. Ao mesmo tempo, a sociedade do capital 

embruteceu esse indivíduo para torná-lo bem ajustado, disciplinado e produtivo 

(MARX, 2004). 

 As consequências de uma tendência à colonização da racionalidade técnica em 

todas as esferas da vida social, ainda no presente momento histórico, são as mais 

funestas possíveis. Enquanto a lógica da razão instrumental na sociedade do capital não 

for superada, se é que será algum dia, a natureza e o homem padecem amargamente 

perante forças sociais que parecem insuperáveis. Tanto que, para István Mészáros, a não 

superação dessa particularidade histórica da humanidade, a sociedade do Capital, só 

resultará em uma profunda e cada vez maior barbárie (MÉSZÁROS, 2003). Uma das 

expressões do aprofundamento da barbárie é a ampliação das frustrações e do 

sofrimento que redundam em um totalitarismo crescente, no qual, por exemplo, o 

sujeito toxicômano encontra um alívio passageiro no uso em grande quantidade e 

frequente de substâncias psicoativas.  
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 Diante de tal quadro complexo, debruçaremo-nos sobre a categoria razão 

instrumental no intuito de compreender:  

- aspectos relevantes do desenvolvimento histórico em todo tecido social;  

-  seu sentido para o homem médio; 

- seus efeitos sobre para a formação das subjetividades e as consequências atuais da 

manutenção deste procedimento de razão predominando sobre o homem e o planeta.  

 

3.3. Elementos para a compreensão da razão instrumental 

 

Para se compreender as nuances da razão instrumental ao longo da história, é 

necessário identificar os elementos que corroboraram sua propagação. Isso porque a 

razão instrumental se converteu em um elemento central para ampliação sem 

precedentes da produção de mercadorias na sociedade do capital e de sua ação racional 

com relação a fins. Trata-se de um tipo ideal da ação social, o agir racional com relação 

a fins que pode ser entendida, a partir de Weber, como 

 

A ação de um indivíduo será classificada como racional com relação a 

fins se, para atingir um objetivo previamente definido, ele lança mão dos 

meios necessários ou adequados, ambos avaliados e combinados tão 

claramente quanto possível de seu próprio ponto de vista. Um 

procedimento científico ou uma ação econômica, por exemplo, expressam 

essa tendência e permitem uma interpretação racional. O procedimento 

econômico - todo aquele que leva em conta um conjunto de necessidades 

a atender, quaisquer que sejam, e uma quantidade escassa de meios - 

corresponde ao modelo típico de ação racional. A questão para o agente 

que visa chegar ao objetivo pretendido recorrendo aos meios disponíveis 

é selecionar entre estes os mais adequados. A conexão entre fins e meios é 

tanto mais racional quanto mais a conduta se dê rigorosamente e sem a 

interferência perturbadora de tradições e afetos que desviam seu curso. 

(BARBOSA; QUINTANEIRO, 2003, p. 106) 

 

 É importante reiterar que o predomínio desse tipo de ação social, na lógica de 

funcionamento da razão instrumental, tem um sentido fundamental relacionado com 

aquilo que é o elemento central das obras do próprio Weber20 (2001), o qual é a 

tendência à racionalização. Essa tendência é a colonização do agir racional com relação 

a fins nas mais diversificadas esferas da vida social. A partir de Weber, é possível 

compreender que 

 

                                                 
20 Assim como Karl Marx e Sigmund Freud, Max Weber é um dos pilares fundamentais da teoria crítica 

da Escola de Frankfurt de acordo com Vasconcellos (2014). 
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A racionalização é o processo que confere significado à diferenciação de 

linhas de ação. Embora uma ação seja racionalizável no interior de cada 

esfera, não é possível uma racionalidade total. O mundo não é 

racionalizável como um todo. As tensões entre racionalidade formal e 

substantiva são irredutíveis. A racionalidade formal, de cálculo meios-fins 

e a racionalidade substantiva, voltada para a efetivação de um valor, são 

irreconciliáveis. Ademais uma modalidade de ação racional em uma 

esfera pode ser irracional em outra. O cálculo econômico é racional para a 

esfera do mercado, mas não para a esfera do social. (THIRY-

CHERQUES, 2009, p. 901) 

 

 Considerando as contribuições de Weber (2001) para a compreensão do 

procedimento de razão da sociedade capitalista como mecanismo cultural de 

dominação, e de acordo com Horkheimer (2002), em sua obra intitulada Eclipse da 

Razão, a razão instrumental advém do embate da razão subjetiva predominando sobre a 

razão objetiva. A razão subjetiva é, para Horkheimer (2002, p. 9),  

  

[…] a força que torna possíveis as ações racionais é a faculdade de 

classificação, inferência e dedução, não importando qual o conteúdo 

específico dessas ações: ou seja, o funcionamento abstrato do mecanismo 

de pensamento. […] Relaciona-se essencialmente com meios e fins, com 

a adequação de procedimentos a propósitos mais ou menos tidos como 

certos e que se presumem autoexplicativos.  

 

 Um primeiro ponto a refletir acerca da “razão subjetiva” é que esta é produto da 

capacidade cognitiva do ser humano. De um ponto de vista mais amplo, a “razão 

subjetiva” é a razão pela qual se articula o ideário do sujeito histórico que edificou a 

sociedade capitalista: a burguesia. O avanço da luta e da imposição do ideário burguês, 

sob o primado da não superação da dominação do homem pelo homem, impôs sua 

ideologia utilitária para o restante da sociedade. Esta é a caracterização da revolução 

burguesa que transformou a sua perspectiva de classe particular no sentido universal da 

moral que movimentou o mundo daí em diante. Dessa forma, fica aqui caracterizado o 

sentido subjetivo da ação racional, a qual “[...] serve(m) ao interesse do sujeito quanto à 

autopreservação” (do indivíduo isolado ou da comunidade que depende dele)” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 9). 

 Além disso, existe o conflito entre “razão objetiva” e “razão subjetiva”. A “razão 

objetiva”, para Horkheimer (2002, p. 11), é a 

 

[...] teoria da razão objetiva (que) não enfoca a coordenação de 

comportamento e objetivos, mas os conceitos – por mais mitológicos que 

estes pareçam hoje – tais como a ideia do bem supremo, o problema do 

destino humano e o modo de realização dos fins últimos.  
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 Como se pode observar pelo conceito de razão objetiva, este                                                                                                                                                                 

está muito ligado, inclusive, ao potencial de críticas filosóficas da metafísica para 

determinado tipo de razão particular como a instrumental que é subjetiva. Nesse sentido, 

um dos pontos nevrálgicos é colocar qualquer fonte que ameaça a universalização da 

razão instrumental em um plano tão marginalizado como os mitos que orientavam a 

moral e a vida em sociedade no passado. Nesse processo de universalização da razão 

subjetiva, existe a ideologização da razão objetiva que se expressa como falsa 

representação. O sujeito toxicômano pode ser considerado, por exemplo, como um dos 

resultados desse processo, porque muitos encontram, falsamente, o telos da euforia 

(confundida com a felicidade oriunda de uma razão objetiva genuína), um meio de 

realização de, supostos (inculcados?), fins últimos.  

 Diante de tal quadro, o embate entre razão subjetiva e razão objetiva se torna 

inevitável. Esse embate ocorre em uma arena que o princípio considerado válido de 

saber é, “[...] em última instância, a razão subjetiva (que) se revela como a capacidade 

de calcular probabilidades e desse modo coordenar os meios corretos com um fim 

determinado” (Ibidem, p. 11). O único fim válido é o seu sentido utilitário que aponta 

para servir alguma coisa. Caso o saber produzido não tenha utilidade alguma, ele deixa 

de ser necessário de ser produzido. Destarte, feita tal análise, é importante reiterar que 

  

A relação entre esses dois conceitos de razão não é simplesmente de 

oposição. Historicamente, ambos os aspectos objetivos e subjetivos 

estiveram presentes desde o princípio, e a predominância do primeiro 

sobre o último se realizou no decorrer de um longo processo. A razão em 

seu sentido próprio de logos, ou ratio, sempre esteve essencialmente 

relacionada com o sujeito, com a sua faculdade de pensar. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 12) 

 

 É importante observar essa análise de Horkheimer para entender um aspecto 

fundamental daí oriundo: a origem do homem como produtor de esquemas racionais. A 

razão surge das estruturas cognitivas do homem, como foi dito. Os sentidos e os 

objetivos propostos pela razão objetiva transcendem aos propósitos maniqueístas da 

razão subjetiva, pois estão acima de um relativismo imposto pelas idiossincrasias de 

determinados grupos sociais humanos.  

 Tal processo se refere à formalização da razão humana. Em nome de 

determinadas convenções sociais e interesses particulares de uma determinada classe 

social, estes são apregoados como os únicos válidos e verdadeiros. Dessa forma, impera 

o conformismo que tenta negar qualquer mudança na estrutura social vigente. Arrisca-
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se, portanto, de existir parâmetros de justiça, igualdade, entre outros. Os fins últimos 

são submetidos à desintegração pela razão subjetiva. 

 

No fim, nenhuma realidade pode ser vista como racional per se; todos os 

conceitos básicos, esvaziados de seu conteúdo, vem apenas a ser 

invólucros formais. Na medida em que é subjetivada, a razão se torna 

também formalizada. A formalização da razão teve implicações teóricas e 

práticas de longo alcance. Se a concepção subjetivista é verdadeira, o 

pensamento em nada pode contribuir para determinar se qualquer objetivo 

em si mesmo é ou não desejável. (HORKHEIMER, 2002, p. 13) 

 

 É importante compreender que, de fato, a razão não tem conduzido, 

predominantemente, a vida dos homens. Até porque a predominância de mitos como 

elementos explicativos de fenômenos da realidade concreta é recorrente na história da 

humanidade.  No entanto, a razão instrumental, em praticamente nada de emancipador 

da condição de menoridade humana21, avançou. Suas críticas ao mito ou a qualquer 

outro adversário seu demonstra claramente o seu autoritarismo que culmina na barbárie. 

 

A razão jamais dirigiu verdadeiramente a realidade social, mas hoje está 

tão completamente expurgada de quaisquer tendências ou preferências 

específicas que renunciou, por fim, até mesmo à tarefa de julgar as ações 

e o modo de vida do homem. Entregou-as à sanção suprema dos 

interesses em conflito aos quais nosso mundo parece estar realmente 

abandonado. (HORKHEIMER, 2002, p. 15) 

 

 Um elemento a ser analisado aqui é aquilo que, para o procedimento de razão da 

sociedade capitalista, culminou nos seus desígnios como a voz do Führer na cabeça de 

todos. A sua coerção é tão universalizada que reordenou o sentido de ser racional. Tal 

sentido de ser racional recorre novamente ao velho e bom utilitarismo. Ser racional, sob 

tais parâmetros, é o cumprimento do dever não só consigo, mas com toda a sociedade. 

 

Na maior parte dos casos, ser racional significa não ser refratário, o que 

por sua vez conduz ao conformismo com a realidade tal como ela é. O 

princípio do ajustamento é dado como certo. Quando se concebeu a ideia 

de razão, o que se pretendia alcançar era mais que a simples regulação da 

relação entre meios e fins: pensava-se nela como instrumento para 

compreender os fins, para determiná-los. (HORKHEIMER, 2002, p. 15-

16) 

                                                 
21 Um dos autores que contribuem para compreender a “condição de menoridade humana” é Kant (2015), 

o qual afirma que: “Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro 

indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 

entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. 

Sapereaude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento” 

(Ibidem, p. 1) 
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 Se existe algum fim último à razão subjetiva, como podemos ver acima, é a sua 

regulação entre meios e fins para determinar os fins. Isso significa que seu fim último é 

controlar e regular todos os determinantes sociais humanos (emoções, tradição, valores, 

etc.) que impeçam de realizar seus propósitos. Potencializar, ao máximo, a produção de 

mercadorias, negando, inclusive, a participação humana nesses processos ou 

subsumindo a, no máximo, apertar o botão que ativa o movimento de um maquinário 

que aumenta a riqueza dessa sociedade para alguns. O crescimento exponencial do 

trabalho morto22 é um indicador dos primórdios de uma rejeição, cada vez maior, da 

interferência humana na produção de mercadorias e da sua definitiva determinação. 

 Obviamente, o sentido ideológico do direcionamento da vida em sociedade sob 

tais parâmetros é inconteste. No caso de Sócrates, por exemplo, este 

 

[…] morreu porque submete as ideias mais sagradas e correntes da sua 

comunidade e de seu país à crítica do daimonion, ou pensamento 

dialético, como Platão chamou. Ao fazê-lo, lutava ao mesmo tempo 

contra o conservadorismo ideológico e contra o relativismo mascarado de 

progresso, mas na verdade subordinado aos interesses pessoais e 

profissionais. Em outras palavras: lutava contra a razão subjetiva e 

formalista advogada pelos sofistas. Sócrates sustentava que a razão, 

concebida como compreensão universal, devia determinar as crenças, 

regular as relações entre os homens, e entre o homem e a natureza. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 15-16) 

 

 Nota-se que a luta contra a razão subjetiva, de determinados grupos sociais, 

remonta à antiguidade clássica grega. A “compreensão universal” é o sentido teleológico 

proposto pela razão objetiva. Tal sentido teleológico é permeado de máximas oriundas, 

inclusive, de potenciais forças sociais superadoras da condição de domínio do homem 

pelo homem. De uma maneira geral, a razão objetiva orienta parâmetros que dão sentido 

à ação humana. No entanto, no que se refere, por exemplo, ao uso de substâncias 

psicoativas, quando não está associado a ritos de passagem ou a qualquer outra 

vinculação positiva com a cultura, este contribui para a perda do sentido da ação 

humana. 

 

Assim, por um lado o termo razão objetiva denota como essência uma 

estrutura inerente à realidade que por si mesma exige um modo específico 

de comportamento em cada caso, seja uma atitude prática ou seja teórica. 

[…]. Todo mundo conhece situações que, pela própria natureza, e 

inteiramente à parte de qualquer interesse do sujeito, exigem uma linha 

                                                 
22 O Trabalho morto é fundamental na lógica do Capital. Mais detalhes ver em Marx (1996). 
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definida de ação: por exemplo, uma criança ou um animal em afogamento 

iminente, uma população esfomeada, ou uma doença individual. Cada 

uma dessas situações fala por si mesma uma linguagem. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 17)  

 

Diante disso, é necessário transformar aquilo que é inútil, incomensurável e 

improdutivo no seu oposto onde reside o sentido teleológico da razão subjetiva. Dessa 

forma, tudo que for conveniente é relativizado pela ciência. Daí surgem as ideias de 

objetividade na construção do saber. Isso significa a dicotomia da relação entre sujeito e 

objeto, em suma, do fim da tensão entre universal e particular. O objeto passa a falar por 

ele mesmo, ganhando vida própria conforme Marx (1996) nos aponta sob a égide do 

fetiche da mercadoria. 

 Nesse sentido, tudo que é fruto dos mitos e da metafísica filosófica crítica é 

rejeitado. A ciência é despida de quaisquer variáveis intervenientes que lhe impeçam de 

ser determinadora dos fins produtivos da sociedade do capital. Diante disso, “[...] nos 

tempos modernos, a razão tem revelado uma tendência para dissolver o seu próprio 

conteúdo objetivo” (HORKHEIMER, 2002, p. 18).  

 Nem a esfera religiosa escapou da sua secularização pelo formato que a razão 

adquiriu na modernidade. Weber sugere, como tipo ideal, em sua obra intitulada A ética 

protestante e o ‘espírito’ do capitalismo, que houve uma “conexão” de sentido entre o 

ethos de determinadas correntes do protestantismo com aquilo que ele chama de 

“espírito” do capitalismo. A conexão de sentido, para Weber, ocorre porque não houve o 

plano da parte dessas correntes do protestantismo de construir uma cultura capitalista. 

Em outras palavras, este autor utiliza também o termo “afinidade eletiva” entre o ethos 

protestante de determinadas correntes do protestantismo que tiveram uma conexão 

causal com o “espírito” do capitalismo (WEBER, 2001).   

 Sob este prisma, naturalmente, como ficou sugerido acima, “[...] quando a 

filosofia começou a suplantar a religião, sua intenção não era abolir a verdade objetiva, 

mas apenas tentar dotá-la de novo fundamento” (HORKHEIMER, 2002, p. 22). E 

“posteriormente a ativa controvérsia entre religião e filosofia terminou em um empate, 

porque as duas foram consideradas ramos separados da cultura” (Ibidem). Nesse 

sentido, o que houve nesse processo, a partir da razão subjetiva, foi a autonomização 

das esferas da vida social, de acordo com Weber (2001). O capital não é dependente do 

ethos protestante para sua produção e reprodução se “divorciando” dele. Em suma, o 

que ocorreu foi a separação entre fé e razão (Ibidem). 



112 
 

 Dessa forma, o sentido absoluto teleológico da religião foi transformado pela 

razão objetiva em mais um mero elemento da cultura. No entanto, a razão subjetiva 

colocou no lugar do Deus da religião novos deuses: o mercado, as mercadorias, o 

utilitarismo, o pragmatismo, o praticismo, o imediatismo, o hedonismo e o presentismo. 

É importante notar que estes novos deuses, em grande medida, têm contribuído para a 

dependência de substâncias psicoativas ter se tornado um fenômeno mundial da 

sociedade capitalista. Nesse sentido,   

 

O espírito esclarecido substituiu a roda e fogo pelo estigma que imprimiu 

em toda irracionalidade, já que esta leva à ruína. O hedonismo era 

moderado, os extremos não lhe era menos odiosos do que para 

Aristóteles. O ideal burguês da naturalidade não visa à natureza amorfa, 

mas a virtude do meio. A promiscuidade e a ascese, a abundância e a 

fome são, apesar de opostas, imediatamente idênticas enquanto potências 

da dissolução. Ao subordinar a vida inteira às exigências de sua 

conservação, a minoria que detém o poder garante, justamente com sua 

própria segurança, a perpetuação do todo. (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 42-43) 

 

 Diante de tal quadro, tudo aquilo que fosse inimigo do progresso material da 

razão instrumental era considerado ultrapassado e mera elucubração teórica, sem 

qualquer relevância prática. Assim, o avanço das forças sociais da lógica capitalista que 

surgiam não podia ser contido em hipótese alguma. 

 

Os filósofos do Iluminismo atacaram a religião em nome da razão; e 

afinal o que eles mataram não foi a Igreja mas a metafísica e o próprio 

conceito de razão objetiva, a fonte de poder de todos os seus esforços. A 

razão como órgão destinado a perceber a verdadeira natureza da realidade 

e determinar os princípios que guiam a nossa vida começou a ser 

considerada como obsoleta. Especulação é sinônimo de metafísica, e 

metafísica é sinônimo de mitologia e superstição. Podemos dizer que a 

história da razão ou do Iluminismo, desde os seus primórdios na Grécia 

até os dias atuais, conduziu a um estado de coisas em que até mesmo a 

palavra razão é suspeita de conotar alguma entidade mitológica. A razão 

se liquidou a si mesma como agente de compreensão ética, moral e 

religiosa. O Bispo Berkeley, filho legítimo do nominalismo, exaltado 

partidário protestante e iluminista positivista ao mesmo tempo, dirigiu um 

ataque contra tais conceitos gerais, inclusive um conceito de um conceito 

geral, há duzentos anos. De fato, sua campanha resultou vitoriosa em toda 

a linha. Berkeley, em contradição parcial com a sua própria teoria, 

conservou alguns conceitos gerais, tais como mente, espírito e causa. Mas 

eles foram eliminados com eficiência por Hume, o pai do positivismo 

moderno. (HORKHEIMER, 2002, p. 23) 

 

 Essa separação entre religião, metafísica e razão positivista, aparentemente, para 

alguns de seus idealizadores, e na leitura mais rasa de uma análise da realidade 

histórica, aponta para uma suposta tolerância oriunda do ideário burguês. No entanto, 
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essa tolerância é ambivalente, pois a suposta objetividade proposta pela doutrina 

positivista no máximo formalizou a razão com a finalidade ideológica de atingir seus 

interesses.  

 

A morte da razão especulativa, a princípio serva da religião e depois sua 

antagonista, pôde revelar-se catastrófica para a própria religião. Todas 

essas consequências estavam contidas em germe na ideia burguesa de 

tolerância, que é ambivalente. Por um lado, tolerância significa liberdade 

frente às normas da autoridade dogmática; por outro lado, conduz a uma 

atitude de neutralidade em relação a todo conteúdo espiritual, que se 

submete assim ao relativismo. Cada domínio cultural preserva a sua 

"soberania" em relação à verdade universal. O modelo de divisão social 

do trabalho se transfere automaticamente para a vida do espírito, e esta 

divisão do reino da cultura é um corolário da substituição da verdade 

objetiva pela razão formalizada, essencialmente relativista. As 

implicações políticas da metafísica racionalista puseram-se em evidência 

no século XIX, quando, através das revoluções americana e francesa, o 

conceito de nação tornou-se um princípio diretor. Na história moderna 

este conceito tendeu a substituir a religião como o motivo supremo, 

ultraindividual, na vida humana. A nação retira a sua autoridade da razão 

e não da revelação, sendo a razão concebida assim como um conjunto de 

percepções intelectuais fundamentais, inatas ou desenvolvidas pela 

especulação, não como uma atuação simplesmente relacionada com os 

meios de efetivar essas percepções. (HORKHEIMER, 2002, p. 24) 

 

 É importante refletir aqui, brevemente, acerca dos sentidos propostos para a 

formulação dos sentidos coletivos da ação humana. Substituir a religião pela nação 

significa estabelecer um novo tipo de referência identitária de um povo, no advento dos 

estados-nação que refletiriam um sentido teleológico que implicava, aparentemente, 

uma coletividade agindo em prol da sua cultura em uma dimensão territorial delimitada. 

O movimento da essência, na verdade, implicava um estímulo para gerar unidade para 

ampliar sobremaneira a produção e a reprodução da vida nessa sociedade de multidão, 

que gera relações bastante superficiais e orientadas pelos interesses da lógica do capital. 

Essa multidão de indivíduos necessita, desde o advento do padrão societário capitalista, 

de um direcionamento para se movimentar da forma mais coesa possível na “linha de 

produção” do enfadonho trabalho dessa sociedade.  

 Assim, a razão subjetiva tenta, obstinadamente, suprimir a razão objetiva, 

engendrando a humanidade em uma teleologia travestida de uma suposta racionalidade. 

O feitiço da razão instrumental saiu da sua esfera de ação particular e se tornou 

universal. E todo o mundo capitalista sucumbe a esse modelo de razão que “colonizou” 

todo tipo de produção humana que se tornou autoritariamente útil para alguma coisa. 

Trata-se do engendramento da razão instrumental na estrutura social. 

 



114 
 

3.4. Reflexos da razão instrumental sobre os processos de formação da 

subjetividade  

 

 Uma reflexão fundamental relacionada ao advento e desenvolvimento da razão 

instrumental é aquela concernente aos seus efeitos, como uma das mediações centrais 

no processo de semiformação humana (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

 Tais reflexões permitem-nos compreender os efeitos práticos da razão 

instrumental nos processos de subjetivação humana, que impelem o processo 

civilizatório, cuja consequência mais grave é a regressão do humano rumo à barbárie. 

Nesse ínterim, a instrumentalização das ideias infiltrou-se na consciência 

comum da sociedade, pois, desde a primeira infância, as crianças são coagidas, a partir 

de processos de socialização, a compartilharem e se comportarem conforme o sentido 

impresso e estas ideias criam barreiras para o pensar e agir crítico emancipado. Aqui se 

trata dos limites do alcance da razão instrumental, pois, desde que todas essas ideias 

fossem justificadas por uma razão universalizada, “parece viável que não podem ser 

afetadas pela transformação da razão em simples instrumento” (HORKHEIMER, 2002, 

p. 37).  

 Da mesma forma que as ideias, qualquer atividade passa a ser dotada de um 

sentido exclusivo orientada pela razão instrumental. Isso porque, 

 

Segundo o ponto de vista da razão formalizada, uma atividade só é 

racional quando serve a outro propósito, como, por exemplo, a saúde ou o 

descanso, que ajude a recuperação da energia produtiva. Em outras 

palavras: a atividade é simplesmente um instrumento, pois retira o seu 

significado apenas através de sua ligação com outros fins. 

(HORKHEIMER, 2002, p.41)  
 

Diante disso, regular a saúde, controlar as disfunções da vida, regular o descanso 

etc. só tem um sentido válido quando serve para restabelecer o corpo humano para 

enfrentar mais uma jornada de trabalho. O corpo e todos os passos da vida do ser 

humano aqui é o alvo de todo tipo de investimento para sua potencialização produtiva. 

Qualquer ação que fuja desse intento é meramente ideológica e sem sentido. A 

maquinaria do capital não pode desperdiçar o potencial da sua principal engrenagem: a 

capacidade intelecto-manual do ser humano (MARX, 1996).  

 Em certa medida, por exemplo, o sujeito toxicômano parece encontrar na sua 

relação perniciosa com a substância psicoativa um “grito” que demonstra o resultado do 

sofrimento da sua subsunção à lógica do capital e da razão formalizada. Esse “grito” é 
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um indicador de uma falsa tentativa de resistência que não encontra saída, mas expõe a 

barbárie em uma sociedade que se alimenta pela “frieza” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985). 

 Outro aspecto que sofreu grandes transformações, a partir do desenvolvimento 

da razão instrumental na realidade concreta, foram os sentidos que elementos dessa 

realidade passaram a ter na sua relação com as experiências humanas. Na verdade, o que 

tem ocorrido, a partir daí, é que, para efeito de ilustração, “[...] a paisagem degenerou 

completamente em paisagismo” (HORKHEIMER, 2002, p. 42). Isso significa que as 

relações do ser humano com o mundo passaram a ser mediadas por determinadas 

técnicas e tecnologias que, ao invés de oportunizarem um acesso a lugares nunca antes 

vistos por boa parte da humanidade, na verdade geraram um amplo comércio de 

imagens, sons e outros bens mercadorizados que passaram a ser comprados com alto 

custo. Restringiram-se, assim, as possibilidades do ser humano na sua relação consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo, resultando na perda do sentido da experiência. 

Em suma, trata-se da “experiência negada pela reprodutibilidade de outrem maquiada. 

Realidade, aparentemente, irrepreensível da imagem” (Ibidem, p. 42). 

 Acerca das supostas experiências humanas, cabe ressaltar que: 

 

Gostos e aversões que se tornaram sem sentido na cultura de massas atual 

são relegados à categoria de divertimentos, atividades de lazer, contatos 

sociais, etc., ou são abandonados aos poucos à própria sorte, extinguindo-

se. […] Como gostos racionalizados e aceitos, os hobbies são 

considerados necessários para manter a pessoa de bom humor, tornando-

se uma instituição. […] Aqueles que “sorriem sempre” começam a 

parecer tristes e talvez até mesmo desesperados. (HORKHEIMER, 2002, 

p. 42-43) 

 

 O mais trágico da regulação dos sentidos da experiência, que se tornou, no 

máximo, vivências sob a égide da razão instrumental é, parafraseando Marx (2011) em 

sua obra O 18 Brumário de Luís Bonaparte, que o primeiro momento dessa regulação se 

apresenta como tragédia e o segundo, como farsa. A tragédia reside no fato de que o ser 

humano é manipulado de tal maneira para buscar “seus” divertimentos, atividades de 

lazer, contatos sociais ou mesmo segregados a tal ponto que não resta alternativa: ou o 

indivíduo consome tais mercadorias ou ele se “anula” dessas relações sociais. A farsa 

reside no aspecto de que, por mais que o ser humano tente disfarçar, ele, 

verdadeiramente, não está satisfeito com o estado de coisas que a “sociedade 

administrada” impõe. 
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Além disso, o sorriso forçado é um indicador de que não há descanso. O máximo 

que o ser humano pode alcançar nessa sociedade orientada pela razão instrumental é a 

ocupação de seus sentidos. Trata-se de uma narcotização consumista, como breve 

transcendência. Após alguns minutos, é necessário se recompor e narcotizar-se 

novamente para suportar a aridez de uma vida sem sentido. Essa narcotização encontra, 

nas substâncias psicoativas, uma de suas formas mais explícitas de fuga temporária de 

uma realidade alienante e opressora.  

 Nesse sentido, um dos fatores mais limitantes da condição desumana que o 

indivíduo da nossa sociedade se encontra é sua reificação. A reificação, para Marx 

(2010), é o nível mais avançado da alienação na vida do ser desumanizado. Trata-se da 

entronização das mercadorias na vida humana. Isso culmina em uma vida centralizada 

na produção de mercadorias antes de qualquer outra coisa para os indivíduos dessa 

sociedade. Nesse sentido, Horkheimer (2002, p. 45) diz que 

 

A reificação é um processo cuja origem deve ser buscada nos começos da 

sociedade organizada e do uso de instrumentos. Contudo, a transformação 

de todos os produtos da atividade humana em mercadorias só se 

concretizou com a emergência da sociedade industrial. 

 

 De maneira mais radical, em uma vida reificada, a magestificação das 

mercadorias torna-se, no limite, a teleologia do sentido da vida, oriunda da razão 

instrumental, na sociedade do capital. Nesse sentido, “[...] nada, sequer o bem-estar 

material, que se pretende ter substituído a salvação da alma humana como fim último do 

homem, vale por si mesmo, e nenhum objetivo como tal é melhor do que outro” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 46). 

 Dessa forma, viver nessa sociedade regulada pela razão instrumental significa 

cultuar um de seus deuses mais proeminentes: o pragmatismo. Para Horkheimer (2002, 

p. 46-47): 

 

O centro dessa filosofia é a opinião de que uma ideia, um conceito ou 

uma teoria nada mais são do que um esquema ou plano de ação, e 

portanto a verdade é nada mais do que o sucesso da ideia. […] O 

estreitamento pragmatista do campo de visão reduz o significado de 

qualquer ideia ao de um plano ou projeto. 

 

Nesse sentido, a verdade, sob a égide do pragmatismo, é substituída pela 

probabilidade. É em nome da probabilidade que vários campos do saber científico se 

orientam de uma forma cada vez mais cristalizada em que as correlações entre 
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fenômenos se dão pelo seu sentido estritamente utilitário.  

 

Como a ciência, a própria filosofia “tornou-se não um exame 

contemplativo da existência nem uma análise do que se passou e foi feito, 

mas uma visão das possibilidades futuras com a indicação de que se 

alcance o melhor e se evite o pior”. Probabilidade, ou melhor, o cálculo 

substitui a verdade, e o processo histórico que na sociedade tende a tornar 

a verdade uma expressão vazia recebe as bênçãos do pragmatismo, que 

transforma isso numa expressão vazia dentro da filosofia. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 48-49) 

 

 Para se legitimar como campo profícuo de saber, a lógica pragmática, “filha” da 

razão instrumental, se fez mister que esta procurasse, nas ciências nascentes, uma que 

lhe desse sentido, inclusive como meio de colonização do próprio fazer científico, seu 

grande alvo. Em suma, isso resultou “[...] tanto o ataque à contemplação quanto o 

louvor da perícia técnica que expressam o triunfo dos meios sobre os fins” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 50). Dessa forma,  

 

Ao tentar transformar a física experimental num protótipo de todas as 

ciências e modelar todas as esferas da vida intelectual segundo as técnicas 

de laboratório, o pragmatismo é o correlato do industrialismo moderno, 

para quem a fábrica é o protótipo da existência humana, e que modela 

todos os ramos da cultura segundo a produção na linha de montagem ou 

segundo o escritório executivo racionalizado. (HORKHEIMER, 2002, p. 

53) 

  

 As implicações mais pragmáticas da física nascente, de base empírico-analítica, 

culminavam em diversos sentidos utilitários da razão calculadora. Tais princípios 

científicos da física eram empreendidos com a exclusão de todas as variáveis 

intervenientes nos processos naturais por ela estudados. A captação de regularidades no 

movimento da natureza, a partir desses estudos, corroborou o sentido humano de 

controle das variáveis do mundo natural e da criação de tecnologias, produzidas a partir 

de determinadas técnicas, as quais seriam muito úteis à lógica produtivista da sociedade 

do capital. 

 Obviamente, tal movimento de apropriação do paradigma científico da física 

pela lógica do pragmatismo, como vimos acima, tinha uma finalidade última de ser um 

canal do utilitarismo para a ciência ampliar a produção de mercadorias. Se não fosse 

assim, outro paradigma seria adotado, conforme este fim último da sociedade 

capitalista.  

 Oposto a esse aspecto da produção da vida, era necessário impingir algum 



118 
 

elemento que seria transformado em ciência para amenizar o aspecto desértico da 

realidade vivida. Tal elemento é o concernente à satisfação. 

 

Diante da ideia de que a verdade pode causar o oposto da satisfação e 

tornar-se completamente chocante para a humanidade em determinado 

momento histórico e ser assim repudiada por qualquer um, os pais do 

pragmatismo transformaram a satisfação do sujeito em critério de 

verdade. (HORKHEIMER, 2002, p. 56) 

  

 Ao contrário do possível movimento de liberação do ser humano que a ideia de 

satisfação pudesse sugerir, a razão instrumental transformou a satisfação em um círculo 

consumista de supostas realizações. A partir daí, foi reforçado o que a sociedade do 

capital faz com perícia: transformar tudo em mercadoria. Assim, a tríade da satisfação 

da sociedade capitalista é o imediatismo/presentismo/hedonismo (Ibidem).  

Esta tríade da satisfação se encontra, por exemplo, no estímulo exacerbado para 

o consumo de substâncias psicoativas que a sociedade do capital promove para depois 

“vender” a “cura”. A lógica capitalista é retroalimentada pelas duas vias da realização 

do prazer com o consumo e da “cura” da dependência. 

Nesse sentido, a satisfação é imposta como elemento que deixa de ser mera 

recomendação e se torna comando. Os indivíduos são recrutados a buscarem supostas 

necessidades, que, ao serem satisfeitas, não motivem mais e busquem, assim, outras a 

qualquer preço/custo do indivíduo dessa sociedade pautada na lógica da sociedade 

administrada. Esse é um ciclo vicioso que está relacionado ao consumismo e à 

dependência de substâncias psicoativas. 

 O que está implícito e não é percebido pela maioria das pessoas é que este 

comando para a busca desse tipo de satisfação imposto pela sociedade da razão 

instrumental visa controlar, impor o conformismo e outros mecanismos culturais de 

dominação. Esta é uma das estratégias mais eficazes de controle do ser humano, pois vai 

ao encontro daquilo que são os desejos recalcados mais íntimos de cada um de nós 

nessa sociedade. Assim, eis que surge uma das categorias fundamentais gestadas pela 

razão instrumental: a Indústria Cultural. Para efeito deste trabalho, cabe ressaltar que o 

objetivo final da Indústria Cultural é 

 

[…] ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a 

chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de 

que devem se ocupar durante o dia, essa subsunção realiza ironicamente o 

conceito de cultura unitária que os filósofos da personalidade opunham à 

massificação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 123) 
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 Nota-se, a partir dessa finalidade última, que a Indústria Cultural é o mecanismo 

cultural de dominação da e para a sociedade da razão instrumental. Esse mecanismo 

cultural de dominação é central na regulação dos padrões determinados de vida para as 

pessoas em seu tempo livre. O tempo livre, sob a égide da Indústria Cultural, é uma 

mera reprodução do tempo de trabalho remunerado. Um não se distingue do outro 

qualitativamente. Se o trabalho é forçado após determinado tempo para a acumulação de 

mais-valia o tempo livre torna-se se tão forçado quanto aquele. Dessa forma, o tempo 

livre precisa ser administrado e ocupado de uma forma segura, aparentemente livre, para 

evitar que as pessoas se reúnam em grupos e se organizem coletivamente para modificar 

a estrutura social vigente. 

 A Indústria Cultural mobiliza o elemento central de controle daquilo que o 

“calcanhar de Aquiles”, sob a lógica do “princípio do prazer”23 no ser humano: os seus 

desejos oriundos do id. Este é uma estrutura psíquica do inconsciente, conceitualizada 

por Freud (2010), responsável pelos instintos pulsionais do ser humano. A estratégia é 

mobilizar esta estrutura, permitindo a busca no mercado da vida da autoerotização, mas 

nunca o clímax do prazer. A palavra da ordem do dia é estimular os desejos, de forma 

que seja insaciável a busca por este, mas nunca permitir a satisfação plena. Daí seu 

círculo vicioso de retroalimentação e controle do tempo livre do indivíduo, por 

exemplo, no estímulo para o consumo exacerbado e indevido de substâncias psicoativas. 

  

Primeiro, pode ser interpretado como referência aos desejos das pessoas 

tais como eles são realmente, condicionados por todo sistema social em 

que elas vivem – um sistema que torna mais do que duvidosa a afirmação 

de que os desejos dessas pessoas sejam de fato os seus. (HORKHEIMER, 

2002, p. 58) 

 

 Dessa forma, como foi dito acima, como o id mobiliza o inconsciente humano, 

os desejos mobilizados pela Indústria Cultural não são, de fato, conscientes do ser 

humano. Portanto, deixam de ser humanos e passam a ser uma estratégia de 

manipulação calculadamente regulada. O eclipse autoritário oriundo dessa regulação é 

tão profundo que a “desrazão”, na verdade, sob a égide da razão instrumental passou a 

ser o comando da ordem do dia. Tal lógica resultou desde então na perseguição 

totalitária daqueles que pensam de forma diferente e criticam a lógica da sociedade 

                                                 
23 Para Freud (2015, p. 30), “O princípio de prazer, então, é uma tendência que opera a serviço de uma 

função, cuja missão é libertar inteiramente o aparelho mental de excitações, conservar a quantidade de 

excitação constante nele, ou mantê-la tão baixa quanto possível”. 



120 
 

administrada (HORKHEIMER, 2002). 

 

3.5. Consequências gerais da razão instrumental no seu processo de 

desenvolvimento 

 

 No que se refere à categoria trabalho, cabe refletir inicialmente, sob outros 

ângulos, acerca das especificidades da Divisão Social do Trabalho na sociedade 

capitalista. Esse tipo de divisão do trabalho, na particularidade histórica da sociedade 

capitalista, definiu quem organiza e se beneficia com a produção da vida e quem 

executa as determinações dos organizadores. Trata-se da divisão entre trabalho 

intelectual e trabalho manual. 

 

As funções principais da produção – dirigir, planejar, organizar – foram 

consideradas como funções do intelecto puro, em contraste com as 

funções manuais da produção, consideradas como formas mais baixas e 

impura de trabalho, o trabalho dos escravos. (HORKHEIMER, 2002, p. 

59)  
 

 Além de ser a classe expropriada dos meios de produção, aquela que, de fato, 

mantém esta sociedade da razão instrumental é aquela que é mais desvalorizada, em 

todos os aspectos. Na verdade, trata-se da sempre tão astuta inversão da natureza das 

coisas. Nesse sentido, isso resulta na “desrazão” que movimenta esta sociedade que 

vivemos. Assim,  

 

A neutralização da razão, que a despoja de qualquer relação com o 

conteúdo objetivo e de seu poder de julgar este último, e que reduz ao 

papel de uma agência executiva mais preocupada com o como do que 

com o porquê, transforma-a cada vez mais num simples mecanismo 

enfadonho de registrar os fatos [...] O pensamento em si mesmo tende a 

ser substituído por ideias estereotipadas. Estas são, por um lado, tratadas 

como meros instrumentos convenientes, a serem oportunisticamente 

abandonados ou aceitos, e, por outro lado, como objetos de adoração 

fanática. (HORKHEIMER, 2002, p. 61-62) 

 

 O alvo desse fanatismo redunda em uma categoria social afamada pela razão 

instrumental como sua consequência mais bem elaborada: o esclarecimento. Este é a 

categoria central da razão subjetiva que difunde a ideia de que os mitos, a “desrazão” e 

outros problemas da humanidade foram superados. Na verdade, para Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 19): 
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No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento 

tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de 

investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida 

resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O programa do 

esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver 

os mitos e substituir a imaginação pelo saber. 

 

 O objetivo central do esclarecimento, oriundo da razão instrumental, foi, em sua 

gênese e desenvolvimento, extinguir os mitos, controlar a natureza e colocar o homem 

(na verdade, determinada classe de homens) na posição de senhores exercendo o 

controle do mundo. No entanto, como vimos a partir da crítica desses dois autores, as 

promessas do esclarecimento redundaram, na verdade, no aprofundamento do seu 

grande e aparente rival: a própria barbárie (Ibidem). 

 Na verdade, um aspecto acerca do esclarecimento que precisa ser analisado é 

aquele concernente da relação entre poder e saber. Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 

20), “[...] o saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da 

criatura, nem na complacência em face dos senhores do mundo”. Pela análise desses 

dois autores, a origem da dominação está no uso do saber nas sociedades que mantêm a 

dominação do homem sobre o homem. Tal elemento do saber como fonte de poder foi 

radicalizado na sociedade capitalista. 

 Não é em nome da verdade que o esclarecimento produz o seu saber e o difunde, 

mas a partir da operação, do seu sentido pragmático. Aquilo que não tem um sentido 

operacional, ou não pode ser operacionalizado, é inferiorizado no mesmo nível dos 

mitos, quando não pior. Pois aos mitos, no limite, sobraram-lhe uma esfera autônoma de 

sobrevivência. Viraram tradição social, elementos da cultura humana que não têm 

nenhum sentido prático. Obviamente, a partir do momento em que os mitos interferiram 

na estrutura societária imposta pela razão instrumental, estes voltam à mesma posição 

marginalizada da verdade. Diante disso, “[...] o que não se submete ao critério da 

calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 21). 

 Sob este prisma, fica claro que o esclarecimento idealizado é um regime 

científico totalitário. Totalitário que ainda se diz arauto da verdade e da emancipação 

humana. Na verdade, o esclarecimento, na melhor das hipóteses, expressa mediações 

fragmentadas do real com caráter de ser o que de mais fidedigno pode ser dito da 

própria realidade concreta. Trata-se de uma simplificação da realidade, cuja meta central 

é impedir com “mãos de ferro” que o real seja compreendido pela sua complexidade. 
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Tratar o real como complexo é dedicar tempo demasiado em uma atividade inútil. E 

Franklin (apud WEBER, 2001) diz que “tempo é dinheiro”, sendo necessário correr 

contra o relógio e garantir a produção de mercadorias sem maiores delongas. Tal 

simplificação exclui todas as variáveis que possam gerar qualquer reflexividade acerca 

da finalidade dos processos produtivos de bens da sociedade capitalista. 

 Se houve uma vertente fundamental para tal simplificação do saber, esta foi o 

positivismo e juntamente com essa vertente um tipo específico de lógica. Nesse sentido, 

“a lógica formal era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos esclarecedores o 

esquema da calculabilidade do mundo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 22). 

Assim, “[...] o número tornou-se o cânon do esclarecimento. As mesmas equações 

dominam a justiça burguesa e a troca mercantil” (Ibidem, p. 22). 

 Tratou-se de uma unificação forçada, pois, hegemonicamente, o saber que não 

fosse oriundo de uma vertente chancelada pela razão instrumental, e juntamente com ela 

a escola da lógica formal, não teria nenhuma razão de existir. Tanto que o movimento 

científico do período iluminista, que culminou na razão instrumental e no 

esclarecimento, adotou um paradigma científico para todas as ciências, como forma de 

se legitimarem, a partir do positivismo e da lógica formal. 

 A produção encontra-se, desde a gênese da razão instrumental e do 

esclarecimento, tão fetichizada que os homens não percebem a quimera que redundou 

disso. Mas, na lógica da razão subjetiva, tudo é relativizado. Não existe para este 

procedimento de razão: exploração do trabalhador, injustiça social, pobreza, fome etc. 

No limite, todos esses problemas recaem sobre o indivíduo, seja por sua cor, seja por 

sua etnia, seja por sua falta de esforço ou qualquer outra singularidade taxada 

preventivamente de torpe para o qual tudo é justificado. Até porque “[...] a sociedade 

burguesa está dominada pelo equivalente. Ele torna o heterogêneo comparável, 

reduzindo-o a grandezas abstratas” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 23).    

 Os mitos, um dos alvos de luta do esclarecimento, que por ele foram 

condenados, surgem como resultado do próprio esclarecimento. O mito tinha um 

sentido narrativo, de caracterização, de expor a gênese das coisas, mas também 

apresentar, estabelecer e ser explicativo. No entanto, no processo de superação do mito 

pelo esclarecimento, balizado pela razão instrumental, e nesses pilares anteriormente 

mencionados, fez com que o próprio esclarecimento se mitificasse. Dessa forma, “[...] o 

mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 24). Como forma de buscar alguma forma de 
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“reencantamento” com o mundo, contrária ao esclarecimento idealizado que se 

mitificou, foi a falsa promessa de felicidade de um universo onírico do consumo de 

substâncias psicoativas.  

 No que se refere à esfera da arte, uma das poucas que estão isentas da cópia são 

aquelas que foram feitas anteriormente ao advento do esclarecimento ou aquelas que 

não são produzidas vinculadas à reprodução como mera mercadoria. O indicador mais 

importante disso é o sentido que lhes era dado, que não era, compulsoriamente, adentrar 

na lógica da produção industrial. Devido aos avanços tecnológicos da produção, toda 

obra de arte passou a ser copiada, pois o seu sentido deixou de ser, de uma forma geral, 

o de uma produção única, mas de vários “originais”. As cópias “originais” inseriram a 

arte na linha de produção industrial. Inserido na lógica da razão instrumental, mesmo a 

obra de arte produzida como única, o simples fato de ela ser produzida para atender a 

uma demanda do mercado insere na mesma lógica de ser produzida para ser copiada em 

série como “original”. Perde-se a sua “aura” nesse tipo de produção (BENJAMIN, 

2008). Ou, em outras palavras, de acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p. 31): 

 

Enquanto imagem, deve resignar-se à cópia; para ser totalmente natureza, 

deve renunciar a pretensão de conhecê-la. Com o progresso do 

esclarecimento, só as obras de arte autênticas conseguiram escapar a mera 

imitação daquilo que, de um modo qualquer, já é. [...] A ciência em sua 

interpretação neopositivista torna-se esteticismo, sistema de signos 

desligados, destituídos de toda intenção transcendendo o sistema: ela se 

torna aquele jogo que os matemáticos há muito orgulhosamente 

declararam assunto deles. A arte da copiabilidade integral, porém, 

entregou-se até mesmo em suas técnicas à ciência positivista. 

 

 No que concerne à dominação, Adorno e Horkheimer (1985, p. 40) afirmam que:  

 

O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com 

relação aos objetos dominados; com a coisificação do espírito, as próprias 

relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada 

indivíduo consigo mesmo. 

  

 Nota-se que as relações de dominação que, após a inserção da mercadoria como 

fundamento da produção para as trocas mercantis para acumulação de capital, 

encobriram as relações entre os homens de tal maneira e do próprio homem que este se 

perdeu do outro e de si mesmo. Essa perda produz uma lacuna que um objeto de desejo, 

como as substâncias psicoativas, promete preencher o oceano de carências que a 

sociedade do capital lhe impinge. Dessa forma, 
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A partir do momento em que as mercadorias, com o fim do livre 

intercâmbio, perderam todas suas qualidades econômicas salvo seu 

caráter de fetiche, este se espalhou como uma paralisia sobre a vida da 

sociedade em todos os aspectos. As inúmeras agências da produção em 

massa e da cultura por ela criada servem para inculcar no indivíduo os 

comportamentos normalizados como os únicos naturais, decentes, 

racionais. De agora em diante, ele só determina como coisa, como 

elemento estatístico, como sucess or failure. (Ibidem, p. 40) 

  

 A lógica instaurada, a partir dos parâmetros anteriormente alvos de reflexão, 

gerou uma de suas, aparentemente, maiores contradições: a exacerbação do ser social 

em sua forma histórica específica no individualismo e, ao mesmo tempo, a sua absoluta 

dissolução. Tal dissolução e exacerbação do individualismo são a face de uma mesma 

moeda nessa sociedade. Trata-se de um ser social convertido em máquina, tanto no ato 

de produzir quanto no ato de consumir as mercadorias, em sua maioria inúteis, oriundas 

da sociedade da razão instrumental. 

 

O trabalho social de todo indivíduo está mediatizado pelo princípio do Eu 

na economia burguesa; a um ele deve restituir o capital aumentado, a 

outro a força para um excedente de trabalho. Mas quanto mais o processo 

é assegurado pela divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele força 

autoalienação dos indivíduos, que tem que se formar no corpo e na alma 

segundo a aparelhagem técnica. [...] Os neopagãos e belicistas alemães 

querem liberar de novo o prazer. Mas como o prazer, sob a pressão 

milenar do trabalho, aprendeu a se odiar, ele permanece na emancipação 

totalitária, vulgar e mutilado, em virtude de seu autodesprezo. Ele 

permanece preso à autoconservação, para a qual o educara a razão 

entrementes deposta. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 41-43) 

 

 O germe desse tipo de liberação do prazer redundou em um profundo desprazer. 

Ao contrário de ser o caminho da felicidade em que se busca o prazer e se evita o 

desprazer, tudo culminou no autodesprezo, como vimos. Na verdade, trata-se de uma 

razão calculadora que regula milimetricamente todos os aspectos desse suposto prazer 

experienciado.  

Tal processo se expressa, por exemplo, na relação perniciosa do indivíduo com 

as substâncias psicoativas que promovem prazer no curto prazo, mas, posteriormente, 

no médio e longo prazo geram um aprofundamento do sofrimento humano. Nesse 

sentido, 

 

Os homens sempre tiveram de escolher entre submeter à natureza ou 

submeter a natureza ao Eu. Com a difusão da economia mercantil 

burguesa, o horizonte sombrio do mito é aclarado pelo sol da razão 

calculadora, sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova 
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barbárie. Forçado pela dominação, o trabalho humano tendeu sempre a 

afastar-se do mito, voltando a cair sob seu influxo, levado pela mesma 

dominação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 43) 

 

 Tudo o que foi dito, até o momento, evidencia os efeitos destrutivos vinculados à 

lógica da razão instrumental. Até porque “[...] a maldição do progresso irrefreável é a 

irrefreável regressão” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 46). Diante disso, ao 

contrário da razão instrumental promover um esclarecimento autêntico, o máximo que 

ela gera é um obscurecimento profundo. Tal obscurecimento consiste em uma regressão 

constante do homem que declina para o seu profundo embrutecimento, sua sede 

insaciável por toda uma série de promessas que são um horizonte distante inatingível. 

Sob a égide dessa perspectiva, 

 

A unificação da função intelectual, graças a qual se efetua a dominação 

dos sentidos, a resignação do pensamento, em vista da produção da 

unanimidade, significa o empobrecimento do pensamento bem como da 

experiência: a separação dos domínios prejudica a ambos. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 47)  

 

Esse é o mundo de “maravilhas” proposto pela razão instrumental. Assim, “[...] o 

absurdo desta situação, em que o poder do sistema sobre os homens cresce na mesma 

medida em que os subtrai ao poder da natureza, denuncia como obsoleta a razão da 

sociedade racional” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 49). 

  Nesse sentido, cabe à denúncia de Weber (2001) acerca dessa sociedade que se 

orienta para uma tendência à racionalização que não ampliou a capacidade do homem 

ser feliz, mas lhe criou uma “jaula de ferro”. Essa “jaula de ferro” é condição decorrente 

do aprofundamento da alienação em que muitos seres humanos não encontram uma 

saída para o sofrimento imposto pela cultura capitalista. Há um certo niilismo em Weber 

quando menciona este conceito, pois este autor não identifica saídas que possam superar 

a condição embrutecida do humano mesmo diante dos avanços da técnica e do saber. No 

entanto, é uma reflexão importante para pensar a condição em que vive o sujeito 

toxicômano que, ao não ver saídas diante de toda a opressão que o processo de 

racionalização impõe, busca um refúgio aparentemente seguro em uma relação 

perniciosa com as substâncias psicoativas (BARBOSA; QUINTANEIRO, 2003). 

 

3.6. Semicultura e semiformação: o projeto semiformativo da sociedade 

capitalista 
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 Diante das reflexões anteriores, faz-se mister compreender uma das 

consequências mais importantes do desenvolvimento da sociedade capitalista e da razão 

instrumental: o aprofundamento radical da semiformação humana e a sua possível 

relação com o desenvolvimento do sujeito toxicômano. 

 De acordo com Adorno (2005), a crise que se observa na formação cultural na 

sociedade capitalista não pode ser restrita a um simples objeto de estudo da pedagogia e 

tampouco da sociologia. Esse pensador alemão nos convida para uma reflexão filosófica 

bastante ampliada acerca dos limites do pensar e do agir crítico-emancipado que a 

sociedade administrada e capitalista nos impele cotidianamente culminando na 

semiformação. Diante disso, 

 

Os sintomas de colapso da formação cultural que se fazem observar por 

toda parte, mesmo no estrato das pessoas cultas, não se esgotam com as 

insuficiências do sistema e dos métodos da educação, sob a crítica de 

sucessivas gerações. Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não 

trazem contribuições substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões, 

reforçar a crise, porque abrandam as necessárias exigências a serem feitas 

aos que devem ser educados e porque revelam uma inocente 

despreocupação frente ao poder que a realidade extrapedagógica exerce 

sobre eles. Igualmente, diante do ímpeto do que está acontecendo, 

permanecem insuficientes as reflexões e investigações isoladas sobre os 

fatores sociais que interferem positiva ou negativamente na formação 

cultural, as considerações sobre sua atualidade e sobre os inúmeros 

aspectos de suas relações com a sociedade, pois para elas a própria 

categoria formação já está definida a priori. (ADORNO, 2005, p. 2) 

 

 Nota-se que o projeto semiformativo está engendrado por uma série muito ampla 

de mediações sociais. Nesse sentido, restringir ao campo pedagógico e à esfera da 

educação as possibilidades de superação da semiformação humana, principalmente a 

partir da educação formal, é limitar as condições e possibilidades da emancipação 

humana, assim como se trata de um reducionismo ingênuo. Isso porque, mesmo 

considerando as reformas no campo da educação, estas poderiam corroborar o 

mascaramento dos processos aos quais os seres humanos são submetidos para 

cristalização do estado de semiformação. 

 Inicialmente, para compreender a semiformação na perspectiva adorniana, é 

importante ter em mente que tipo de formação cultural a sociedade capitalista atual tem 

como referência. Diante disso, 

 

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, 

na onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu 
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sentido, não antecede à formação cultural, mas a sucede. Deste modo, 

tudo fica aprisionado nas malhas da socialização. Nada fica intocado na 

natureza, mas, sua rusticidade — a velha ficção — preserva a vida e se 

reproduz de maneira ampliada. Símbolo de uma consciência que 

renunciou à autodeterminação, prende-se, de maneira obstinada, a 

elementos culturais aprovados. Sob seu malefício gravitam como algo 

decomposto que se orienta à barbárie. (ADORNO, 2005, p. 2) 

   

 Como se pode depreender, é no universo objetivo da cultura que está inserido o 

projeto de semiformação no processo civilizatório da sociedade capitalista. Ou, em 

outras palavras, a relação entre o universo objetivo da cultura e o universo subjetivo da 

formação da consciência humana são convertidos em semiformação. Esse processo que 

difunde a semiformação tem como fundamento central a barbárie que dá vazão à 

“pulsão de morte” do ser humano. Uma das formas pelas quais o ser humano dá vazão à 

“pulsão de morte” é no uso indevido de substâncias psicoativas. 

 Diante disso, a semiformação é a expressão cabal da forma dominante da 

consciência atual. Isso porque é sob a égide da promessa iluminista burguesa e mesmo 

de toda a informação que é difundida a semiformação, adotada como modelo central e 

hegemônico da subjetivação humana (ADORNO, 2005, p. 2). Para tanto, é importante 

considerar que, para a teoria crítica da sociedade, 

 

[...] a ideia de cultura não pode ser sagrada — o que a reforçaria como 

semiformação —, pois a formação 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 semiformação. Na linguagem 

alemã de hoje se entende por cultura, em oposição cada vez mais direta à 

práxis, a cultura do espírito. Isto bem demonstra que não se conseguiu a 

emancipação completa da burguesia ou que esta apenas foi atingida até 

certo ponto, pois já não se pode pensar que a sociedade burguesa 

represente a humanidade. O fracasso dos movimentos revolucionários, 

que queriam realizar nos países ocidentais o conceito de cultura como 

liberdade, provocou uma certa retração das ideias de tais movimentos, e 

não somente obscureceu a conexão entre elas e sua realização, mas 

também as revestiu de um certo tabu. Por fim, na linguagem da filosofia 

pura, a cultura se converteu, satisfeita de si mesma, em um valor. 

(ADORNO, 2005, p. 2-3) 

 

 Diante de tal quadro, a humanidade caminha cegamente em uma relação cada 

vez mais direta com o mundo dos bens culturais da sociedade administrada. A 

vinculação às formas mais extremadas da barbárie se torna mais evidente e fortalecida 

em um mundo que transforma a humanidade em um inimigo direto da diferença como 

forma de criar um ordenamento institucional “superior”, tal como a “raça ariana” se 

considerou no regime nazi-fascista alemão. Um dos exemplos dessa situação é o da 
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representação social de quem não é dependente de substâncias psicoativas com relação 

ao sujeito toxicômano. Na lógica da barbárie, está posta, de uma maneira geral, a 

eliminação do sujeito toxicômano. Nos próximos capítulos, veremos então os 

pormenores dessa relação (ADORNO, 2005, p. 3). 

 Juntamente com o desenvolvimento da ordem e do progresso da sociedade 

administrada, o tensionamento da formação cultural se torna paulatinamente mais 

problemático. Ao que nos parece, a identificação com a cultura moderna tem gerado, em 

certa medida, adaptação do humano, mas, ao mesmo tempo, houve sobremaneira 

impedimento que os homens educassem mutuamente em uma lógica diferente voltada 

para o agir crítico e emancipado. No entanto, a formação humana, dentro do processo 

civilizatório, no máximo domesticou o homem das suas pulsões animais, obrigando-lhes 

a, no máximo, a sublimação dos seus instintos pulsionais que gerou um recalque 

profundo em uma pressão insuportável que impediu a perfeita adaptação do humano em 

sociedade. Tal recalque tem, por exemplo, o seu lugar de “redenção” no uso indevido de 

substâncias psicoativas (ADORNO, 2005, p. 3). 

 Diante disso, foi constituído um processo de acomodação e adaptação cultural 

que são os fermentos e fundamentos de um profundo mal-estar do humano em 

sociedade. Para tentar suplantar o homem à sua condição animal, a cultura buscou-se 

naturalizar na consciência humana. Mas na verdade, ao invés de suplantar a condição 

animal e garantir uma perfeita adaptação do ser humano, a semiformação constituiu-se 

em um processo de dominação regressiva (Ibidem). 

 Isso porque se a tensão entre a natureza e a cultura humana 

 

[...] se desfaz instala-se uma hegemonia unilateral e seu âmbito proíbe 

elevar-se, por decisão individual acima do dado, do positivo, e pela 

pressão que exerce sobre os homens, perpetua 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. A sociedade inteiramente 

adaptada é o que na história do espírito demonstra esse conceito: mera 

história natural darwinista, que premia a survival of the fittest. 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, se coloca em contradição com 

seu sentido, fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva. 

(ADORNO, 2005, p. 3) 

 

 Nos processos de socialização, Adorno (2005) afirma que a cultura apresenta um 

duplo caráter formativo. De acordo com este autor alemão, esse duplo caráter formativo 

da cultura (que consiste em uma formação da cultura como construção sócio-histórica 



129 
 

ou da naturalização de determinados elementos da cultura) é oriundo de um 

antagonismo social não-conciliado que a cultura se propõe a resolver, mas a tensão entre 

natureza e cultura impede a resolução dessa tensão. Para, assim dizer, ser desenvolvida 

uma conciliação, mesmo que forçada entre natureza e cultura, esta última demanda um 

poder que produza um equilíbrio, mesmo que frágil, momentâneo e transitório. 

Novamente, a relação do ser humano com as substâncias psicoativas, por exemplo, se 

mostra falsamente como a chave para resolução dessa conciliação forçada devido ao seu 

caráter efêmero e não resolutivo da natureza com a cultura (ADORNO, 2005, p. 4). 

 É importante reiterar que este poder que gera equilíbrio provisório produz uma  

 
[...] separação social colocada entre o trabalho do corpo e o trabalho do 

espírito. A antiga injustiça quer justificar-se como superioridade objetiva 

do princípio da dominação, o que apenas demonstra que esta ação sobre 

os dominados é que mantém e reitera tais relações. Mas a adaptação é, de 

modo imediato, o esquema da dominação progressiva. O sujeito só se 

torna capaz de submeter o existente por algo que se acomode à natureza, 

que demonstre uma autolimitação frente ao existente. Essa acomodação 

persiste sobre as pulsões humanas como um processo social, o que inclui 

o processo vital da sociedade como um todo. Mas, como resultado e 

justamente em virtude da submissão, a natureza volta sempre a triunfar 

sobre seu dominador, que não se assemelhou a ela por simples acaso, 

primeiramente pela magia e, por fim, pela rigorosa objetividade científica. 

(ADORNO, 2005, p. 4) 

 

 Pelo exposto, percebe-se que o elemento que corroborou a conciliação entre 

natureza e cultura, em um primeiro momento, foi a magia e, posteriormente, a rigorosa 

objetividade científica. É curioso notar que este processo de desmistificação da vida é o 

mesmo da racionalização ao qual apresentamos anteriormente. A civilização vive uma 

inelutável tendência à racionalização, sob a égide da razão instrumental, em todas as 

esferas da vida social e que reflete no aprofundamento da semiformação humana. A 

semiformação produz uma consciência incompleta, pois a subsunção do sujeito ao real é 

a expressão de sua própria autoconservação. Assim, 

 

O espírito mantém-se antiquado frente ao domínio progressivo da 

natureza e o surpreende a pecha de magia com a qual, em outros tempos, 

ele tinha designado as crenças naturais. Pretendia suplantar a ilusão 

subjetiva pelo poder dos fatos e acaba por tornar falsidade sua própria 

essência, a objetividade da verdade. A adaptação não ultrapassa a 

sociedade, que se mantém cegamente restrita. A conformação às relações 

se debate com as fronteiras do poder. Todavia, na vontade de se organizar 

essas relações de uma maneira digna de seres humanos, sobrevive o poder 

como princípio que se utiliza da conciliação. Desse modo, a adaptação se 

reinstala e o próprio espírito se converte em fetiche, em superioridade do 

meio organizado universal sobre todo fim racional e no brilho da falsa 

racionalidade vazia. Ergue-se uma redoma de cristal que, por se 
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desconhecer, julga-se liberdade. E essa consciência falsa se amalgama por 

si mesma à igualmente falsa e soberba atividade do espírito. (Ibidem) 

 

 Depreende-se que a semiformação é um processo de cristalização das 

subjetividades que dificulta, na sua própria gênese formativa, as possibilidades de 

construção de um agir crítico e emancipado. A sujeição quase que irrestrita à 

heteronomia da classe dominante que exerce o poder é o fator central do projeto 

semiformativo do qual nem a burguesia escapa. Dessa forma, 

 

Essa dinâmica é idêntica à da formação cultural, que não é uma 

invariante: é diferente de época para época por seu conteúdo e suas 

instituições, e não se dispõe a transferências. O conceito de formação se 

emancipou com a burguesia. Caracteres ou tipos sociais do feudalismo, 

como o fidalgo e o gentleman, e especialmente a antiga erudição 

teológica, se despiram de seu ser tradicional e de suas determinações 

específicas e se emanciparam das unidades vitais de que, até então, 

tinham estado impregnadas. A formação tornou-se objeto de reflexão e 

consciente de si mesma, foi devolvida purificada aos homens. Sua 

realização haveria de corresponder a uma sociedade burguesa de seres 

livres e iguais. Esta, porém, ao mesmo tempo se desentendeu dos fins e de 

sua função real, como, de certo modo, ocorre radicalmente, por exemplo, 

com a estética kantiana que defende uma finalidade sem fim. A formação 

devia 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. (ADORNO, 2005, p. 4) 

  

Um dos fundamentos que mantém os processos de semiformação bastante 

consistentes, além deste de ordem da tensão entre cultura e natureza, está vinculado à 

valorização do status, em todas as suas dimensões, para o ser humano e manutenção da 

exploração do homem sobre o homem, desde o advento das organizações sociais 

humanas calcadas pela divisão em classes sociais. E desde o advento da sociedade 

moderna capitalista, os processos semiformativos tornaram-se mais eficazes. Até porque 

a sociedade capitalista é a sociedade da semiformação utilitarista. Assim, 

 

Quando se denigre na prática dos fins particulares e se rebaixa diante dos 

que se honram com um trabalho socialmente útil, trai-se a si mesma. Não 

inocenta por sua ingenuidade, e se faz ideologia. Se na ideia de formação 

ressoam momentos de finalidade, esses deveriam, em consequência, 

tornar os indivíduos aptos a se afirmarem como racionais numa sociedade 

racional, como livres numa sociedade livre. No modelo liberal, isso seria 

tanto melhor atingido quanto mais cada um estivesse formado por si 

mesmo. E quanto menos as relações sociais, em especial as diferenças 

econômicas, cumprem esta promessa, tanto mais energicamente se estará 

proibido de pensar no sentido e na finalidade da formação cultural. Nesse 

sentido, nem se pode denunciar que ela, sozinha, não garante uma 

sociedade racional. Não se quer liberar a esperança, desde o princípio 

enganosa, de que ela poderia extrair de si mesma e dar aos homens o que 
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a realidade lhes recusa. O sonho da formação — a libertação da 

imposição dos meios e da estúpida e mesquinha utilidade — é falsificado 

em apologia de um mundo organizado justamente por aquela imposição. 

No ideal de formação, que a cultura defende de maneira absoluta, se 

destila a sua problemática. (ADORNO, 2005, p. 4-5) 

 

 É necessário observar que a Indústria Cultural é a mediação central do processo 

de semiformação na sociedade capitalista da razão instrumental. No lugar da autoridade 

advinda da esfera religiosa, é estabelecida a heteronomia dos meios de comunicação de 

massa que difundem “democraticamente” como informação o saber científico altamente 

produtivista da lógica do capital, estimulando o consumo exacerbado de mercadorias, 

como, por exemplo, as substâncias psicoativas (ADORNO, 2005, p. 5-6). 

 Considerando o advento da era moderna e o atual período histórico que aqui é 

visto como modernidade tardia, para além da ideologia burguesa como mecanismo 

cultural de dominação e semiformação, é necessário ter em mente que a classe 

trabalhadora só era enxergada como objeto em todos os aspectos nas relações sociais de 

produção e  

 

[...] só sujeito enquanto produtor. Os primeiros proletários foram 

pequenos-burgueses, artesãos e camponeses sem posses, e, além disso, 

oriundos de regiões cuja formação social não era ainda burguesa. E as 

pressões das condições de vida, o desmedido prolongamento da jornada 

de trabalho e o deplorável salário durante os decênios, a que se referem O 

Capital e A condição das classes trabalhadoras na Inglaterra, os 

mantiveram ainda mais excluídos da nova situação. Embora nada tenha 

mudado de substancial no tocante ao fundamento econômico das relações 

— o antagonismo entre o poder e a impotência econômica — nem quanto 

aos limites objetivamente fixados da formação cultural, a ideologia se 

transformou de uma maneira muito mais radical. A ideologia encobre 

amplamente a grande cisão, inclusive àqueles a quem cabe suportar-lhe a 

carga. (ADORNO, 2005, p. 6) 

 

 Além da Indústria Cultural, a ideologia da classe dominante é um dos 

fundamentos centrais do projeto semiformativo. É ele que inculca na totalidade humana 

a visão de mundo e o projeto de vida da classe dominante para toda a sociedade em 

determinado período histórico e sob a égide de determinado modo de produção da vida. 

Tal visão de mundo e projeto de vida são disseminados pela Indústria Cultural, a qual 

ressignifica a dominação como meio de (in)formação e (de)formação humana a partir do 

divertimento e da simplificação do real, tendo como alvo a manutenção do ciclo 

produtivo e reificação humana. 

 Diante desse quadro, estes processos de formação cultural foram fundamentais 

para a classe dominante que ascendeu ao exercício do poder de Estado, tornando-se 
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capazes de exercer suas funções econômicas e administrativas no mundo da sociedade 

administrada desenvolvida por elas. Sem a formação cultural, pouco ou nada a 

burguesia teria contribuído decisivamente para a disseminação de seus interesses de 

classe. Até porque 

 

A formação não foi apenas sinal da emancipação da burguesia, nem 

apenas o privilégio pelo qual os burgueses se avantajaram em relação às 

pessoas de pouca riqueza e aos camponeses. Sem a formação cultural, 

dificilmente o burguês teria se desenvolvido como empresário, como 

gerente ou como funcionário. Assim que a sociedade burguesa se 

consolida e já as coisas se transformam em termos de classes sociais. 

Quando as teorias socialistas se preocuparam em despertar nos proletários 

a consciência de si mesmos, o proletariado não se encontrava, de maneira 

alguma, mais avançado subjetivamente que a burguesia. Não foi por acaso 

que os socialistas alcançaram sua posição chave na história baseando-se 

na posição econômica objetiva, e não no contexto espiritual. Os 

dominantes monopolizaram a formação cultural numa sociedade 

formalmente vazia. A desumanização implantada pelo processo capitalista 

de produção negou aos trabalhadores todos os pressupostos para a 

formação e, acima de tudo, o ócio. As tentativas pedagógicas de remediar 

a situação se transformaram em caricaturas. Toda a chamada "educação 

popular" — a escolha dessa expressão demandou muito cuidado — 

nutriu-se da ilusão de que a formação, por si mesma e isolada, poderia 

revogar a exclusão do proletariado, que sabemos ser uma realidade 

socialmente constituída. (ADORNO, 2005, p. 5) 

 

Assim, outro elemento que orienta os processos de semiformação é o 

concernente ao paradigma de saber da sociedade administrada: a razão instrumental a 

qual é vinculada ao positivismo. Como o positivismo lida, na compreensão do real, com 

a aparência dos fenômenos, isola os fenômenos das variáveis intervenientes, 

desconsiderando que “[...] o concreto é concreto, porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (MARX, 2008, p. 258). 

É curioso notar que, em contraposição à semiformação balizada pelo paradigma 

positivista, uma das bases para a resistência a esse processo (de)formativo é a formação 

tradicional. Sobre esta possibilidade de resistência: 

 
É possível que inúmeros trabalhadores, pequenos empregados e outros 

grupos, graças à sua consciência de classe ainda viva, embora debilitada, 

não caiam nas malhas da semiformação. Porém, estas são tão fortes a 

partir da produção, seu estabelecimento está tão de acordo com os 

interesses decisivos e se adequam tanto às manifestações culturais atuais, 

que sua representatividade se impõe, mesmo sem a chancela da 

estatística. No entanto, é ainda a formação cultural tradicional, mesmo 

que questionável, o único conceito que serve de antítese à semiformação 

socializada, o que expressa a gravidade de uma situação que não conta 

com outro critério, pois descuidou-se de suas possibilidades. Não se quer 

a volta do passado e nem se abranda a crítica a ele. [...] Potencialmente 

foram cortados os petrificados recursos com que o espírito podia escapar 
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da formação cultural tradicional e sobrepassá-la. A medida da nova 

perversidade é a anterior. Revela-se num momento, pois está condenada, 

frente à forma última do constrangimento, como uma cor que tenta 

manter os tons que se desvanecem. Só por ela, e não por qualquer 

laudatiotemporisacti, é que se recorre à formação tradicional. (ADORNO, 

2005, p. 7) 

 

 Um dos fundamentos da semiformação que torna difícil a sua superação, no 

atual momento histórico, decorre de que este processo formativo surge como 

conciliação forçada da relação entre natureza e cultura. Juntamente a esta conciliação 

forçada, é desenvolvida uma igualmente identificação forçada e integração social. Daí 

sua grande força como mecanismo cultural de dominação. Nesse sentido, 

 

No clima da semiformação, os conteúdos objetivos, coisificados e com 

caráter de mercadoria da formação cultural, perduram à custa de seu 

conteúdo de verdade e de suas relações vivas com o sujeito vivo, o qual, 

de certo modo, corresponde à sua definição. O fato de que seu nome tenha 

adquirido hoje as mesmas ressonâncias, antiquadas e pretensiosas, de 

"educação popular" não indica que esse fenômeno tenha desaparecido, e 

sim que seu contraconceito, precisamente o de formação - único que lhe 

dava certo sentido -, perdeu sua atualidade. Da formação só participam, 

para sua dita ou desdita, indivíduos singulares que não caíram 

inteiramente neste crisol e grupos profissionalmente qualificados, que se 

caracterizam a si mesmos, com muita boa vontade, como elites. Contudo, 

a indústria cultural, em sua dimensão mais ampla — tudo o que o jargão 

específico classifica como mídia —, perpetua essa situação, explorando-a, 

e se assumindo como cultura em consonância com a integração, o que, se 

for mesmo uma, não será a outra. Seu espírito é a semicultura, a 

identificação. As grosseiras pilhérias sobre os novos ricos que confundem 

palavras estrangeiras persistem teimosamente, porque expressam um 

mecanismo que leva todos os que riem juntos a iludirem-se de terem 

conseguido a identificação. (ADORNO, 2005, p. 8) 

 

 Diante desse contexto, é importante compreender que, por mais crítico que possa 

ser, todo processo formativo tem seu aspecto heteronômico, que, se não for balizado por 

uma orientação pedagógica que vise a uma autocrítica constante, pode se tornar 

suscetível de culminar em totalitarismo. Nesse sentido, mesmo que a formação, no seu 

sentido crítico, tenha como fundamento a autonomia, a liberdade, esta é remetida 

sempre a cada indivíduo por estruturas pré-concebidas em seu aspecto heteronômico em 

relação às quais deve se sujeitar para se formar como ser social. Daí decorre a 

ambivalência da formação que ao mesmo tempo que ocorre, mesmo que sob o prisma 

crítico, ela já deixa de existir. Ou, nas palavras de Adorno (2005, p. 8-9), “em sua 

origem está já, teleologicamente, seu decair”. 

 É importante reiterar que esta concepção adorniana não nos orienta a rejeitar a 

construção de processos verdadeiramente críticos do ponto de vista formativo, mas de 
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reconhecer os limites desses processos em sua essência. Portanto, isso não significa que 

devamos abandonar qualquer possibilidade de transformação e superação do status quo 

da sociedade capitalista, mas enfrentá-los. 

 No entanto, a semiformação balizada pelo “Desencantamento do Mundo” 

racionalizado impôs o ceticismo e mitificou o esclarecimento. O projeto do 

esclarecimento era superar os mitos e superá-los, como vimos anteriormente. Trata-se 

do processo dialético ao qual está imerso o esclarecimento que instaurou, como 

dissemos, um procedimento de razão que tem como finalidade impor-se como única 

verdade útil no embate entre o tradicional e o moderno. Ou, nas palavras de Adorno 

(2005, p. 9): 

 

Os ideais são um conglomerado de noções ideológicas que se interpõem 

entre os sujeitos e a realidade, e a filtram. Estão de tal modo carregadas 

afetivamente, que a ratio não pode desalojá-las aleatoriamente. E a 

semicultura as une. [...] Entre as condições sociais para a formação se 

encontrava, entre outras, de um modo essencial, a tradição, que, segundo 

a doutrina de Sombart e Max Weber, é uma tradição pré-burguesa 

inconciliável com a racionalidade burguesa. No entanto, a perda da 

tradição, como efeito do desencantamento do mundo, resultou num 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. [...] A formação se desenvolvia socialmente da mesma maneira 

como, segundo Freud, a autonomia, o princípio do ego, brota da 

identificação com a figura paterna, enquanto que as categorias a que se 

chega por intermédio desta se voltam contra a irracionalidade das relações 

familiares. As reformas escolares, cuja necessidade não se pode colocar 

em dúvida, descartaram a antiquada autoridade, mas também 

enfraqueceram mais ainda a dedicação e o aprofundamento íntimo do 

espiritual, a que estava vinculada a liberdade; e esta — contrafigura da 

violência — se atrofia sem ela, conquanto não caiba reativar opressões 

por amor à liberdade.  

 

 Diante desse contexto, o que foi desenvolvido, ao longo da história, foi uma 

hegemônica negação da metafísica, que aniquilou processos verdadeiramente 

formativos. No lugar da formação balizada pela metafísica, foi posta uma formação 

cultural normatizada. Até porque: 

 
A formação cultural controlável, que se transformou a si mesma em 

norma e em qualificações equivale à cultura geral que se degenera no 

palavrório dos vendedores. O momento de espontaneidade, tal como 

glorificado nas teorias de Bergson e nos romances de Proust, e tal como 

caracteriza a formação enquanto algo distinto dos mecanismos de 

domínio social da natureza, se decompõe na agressiva luz das avaliações. 

A formação esquiva-se do autodidatismo, é de árdua conquista pelos 

próprios punhos e, se adquirida, tende à má posse. Mas, justamente, 

porque escapa da vontade, está envolvido no culpável contexto do 

privilégio. Apenas não necessitam adquiri-la, nem possuí-la, aqueles que, 

a todos os títulos, já a possuem. Dessa maneira, cai-se na dialética da 
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liberdade e da falta de liberdade. Sucessora da antiga falta de liberdade 

não é possível que mais decaia, no entanto, não se realiza como liberdade 

meramente subjetiva, enquanto persistam as condições que objetivamente 

a negam. (ADORNO, 2005, p. 10) 

 

 Uma das promessas de liberdade, propagandeada pela Indústria Cultural, é a 

possível benesse do uso de substâncias psicoativas. A liberdade é um grande mote de 

marketing para uma sociedade que submete, mesmo que com resistência, os indivíduos 

aos grilhões de uma trajetória desértica com “miragens” que anunciam a felicidade, mas 

que, quando são “alcançadas”, demonstram que o deserto continua árido e causticante. 

 Dessa forma, Adorno (2005) afirma que existe um projeto educativo universal de 

semiformação, que irradia do maior centro do capitalismo do Globo, ainda hoje dos 

EUA, para outros países do mundo. Ou, em outras palavras: 

 

Nos Estados Unidos, o país mais avançado do mundo burguês — os 

demais vão se alinhando atrás dele —, grosso modo se observa a carência 

de imagens de formas da existência como condição social da 

semiformação universal. O tesouro de imagens religiosas, que revestia o 

ser existente de cores que suplantavam o existente, vai-se definhando, 

assim como ocorreu com as imagens irracionais do feudalismo, que ao se 

desenvolverem se haviam amalgamado com as imagens religiosas, e que 

se extinguiram. Nada relacionado com o folclore arcaico pode sobreviver. 

Mas, o grave é que a própria existência liberada não adquire sentido; 

como algo que, tendo perdido o encantamento, permanece assim como 

prosaico entendimento negativo. [...] Daí que a existência desconsolada, a 

alma, que não atingiu seu direito divino na vida, tenha necessidade de 

substituir as perdidas imagens e formas através da semiformação. 

(ADORNO, 2005, p. 10) 

 

 É mister compreender o poder representado pela Indústria Cultural como 

mecanismo cultural de dominação que se utiliza da imagem e de outros sentidos 

humanos, simplificando e impedindo uma experiência sensorial genuína do ser humano. 

Trata-se de um processo de repetição de, no máximo, vivências sensoriais que 

culminam em tentativa de um adestramento do humano e o seu encarceramento em um 

oceano de carências falsamente satisfeitas. Isso ocorre, por exemplo, na experiência 

humana conturbada com as substâncias psicoativas. São experiências sensoriais intensas 

e, ao mesmo tempo, fugazes que podem encarcerar o humano em uma suposta redoma 

protetora que pode levá-lo à completa ruína.    

Nesse sentido, as relações humanas e os processos de semiformação ficam 

regidos pela Indústria Cultural no âmago da superficialidade sensorial. O encontro com 

o outro verdadeiramente constituído não é permitido, via de regra, pois a coisificação do 

humano está posta como processo de humanização das mercadorias cotidianamente 
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produzidas na sociedade administrada capitalista. Em síntese, “[...] a semiformação não 

se confina meramente ao espírito, adultera também a vida sensorial. E coloca a questão 

psicodinâmica de como pode o sujeito resistir a uma racionalidade que, na verdade, é 

em si mesma irracional” (ADORNO, 2005, p. 10-11).   

 No que se refere à semiformação, existe uma vinculação muito profunda com o 

fetichismo da mercadoria. Sob este prisma, Adorno (2005, p. 11) afirma que: 

 

No entanto, como formação cultural e diferenciação se equivalem, se se 

eliminam os momentos de diferenciação — cuja origem é social e que 

constituem a formação — em seu lugar aparece um sucedâneo. A perene 

sociedade do status absorve os restos da formação e os transforma em 

símbolos daquele. [...] Só sob a proteção dos muros desses privilégios 

podiam pôr-se em ação aquelas forças humanas que, voltadas para a 

prática, inaugurassem uma situação sem privilégios. Mas essa dialética da 

formação fica imobilizada por sua integração social, por uma 

administração imediata. A semiformação é o espírito conquistado pelo 

caráter de fetiche da mercadoria. Da mesma maneira que o caráter ou 

imagem social do comerciante e do balconista dos velhos tempos 

prolifera como cultura de empregados — Karl Kraus, que investigou a 

origem do processo, chegava a falar de uma ditadura estética do 

balconista —, os respeitáveis motivos de lucro da formação encobriram, 

como um mofo, o conjunto da cultura. E essa situação já adquire 

consciência do que a separa daqueles — o fato de que o novo é o 

totalitário. Porém, a semiformação cultural, com o progresso da 

integração, se desfez de sua pureza assim como a cultura dos empregados 

liquidou o balconista. Abraça também ao espírito que tinha em outros 

tempos, e o poda como convém às suas necessidades. Assim, ao pretender 

participar parasitariamente deste prestígio já algo diminuído, por 

despojar-se do distanciamento e do potencial crítico, exclui-se do próprio 

prestígio.    

 

 A sociedade administrada capitalista impõe o “novo” da semiformação como 

totalitarismo. Aqui está uma das consequências mais graves dos processos 

semiformativos, pois a formação não se coloca como construção, mas como uma ordem 

a ser seguida, como o comando do Führer. Daí decorre toda a barbarização a qual 

submete o humano no processo civilizatório da modernidade. Trata-se da tendência à 

eliminação da diversidade e da condição humana em nome de um único padrão humano 

desejável: o indivíduo moderno ajustado e produtivo que vive não em função de si 

mesmo e do outro, mas da acumulação irracional de capital. Dessa forma, a 

semiformação impõe-se como um projeto pedagógico totalitário. 

 
Deste modo, a liberdade e a humanidade, em certo grau, perderam sua 

força resplandecente no interior da totalidade que se enclausurou num 

sistema coercitivo, já que lhes impede totalmente a sobrevivência. 

Tampouco permanece sua obrigatoriedade estética, pois as formas 

espirituais que encarnam são vistas como algo esmaecido, cheio de frases 

e recheado de ideologia. Não somente estão desregrados os bens da 
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formação cultural para aqueles que não são cultos, mas também em si 

mesmos, por seu conteúdo de verdade. A verdade não é atemporal, 

invariável, como queria o idealismo, mas tem vida na dinâmica histórico-

social, como os homens, e pode esvanecer-se. (ADORNO, 2005, p. 11-

12) 

 

 Mesmo um aparente avanço no acesso ampliado aos bens culturais na era atual 

da modernidade tardia não refletiu nos processos de emancipação e autonomia do 

humano, pois essa vivência estética aparece como substituta da experiência sensorial 

direta e imersiva com as produções humanas. Tal processo ocorre, por exemplo, com “a 

arte na era da sua reprodutibilidade técnica”24, tal como Benjamin denunciou. Nesse 

sentido, este acesso ampliado à produção cultural tem como consequência geral a perda 

do sentido da experiência e o consumo irrefletido de mercadorias que cristalizam a 

semiformação humana a níveis cada vez mais profundos, como já foi dito neste 

capítulo. Trata-se da simplificação das produções humanas para o repasse rápido e 

efetivo da produção de mercadorias da sociedade administrada do capital. Tal processo 

de simplificação das produções humanas ocorre, por exemplo, no propagandeado pela 

Indústria Cultural, universo onírico do uso de substâncias psicoativas. Assim, 

 

Um grande setor da produção da indústria cultural vive dessa nova 

realidade e, por sua vez, incentiva essa necessidade por semicultura. As 

biografias romanceadas, que informam sobre os fatos culturais mesclados 

a identificações baratas e vazias, ou o resumo de ciências inteiras, como a 

arqueologia ou a bacteriologia, adulteradas com impressionante 

desfaçatez, convencem o leitor de que está aucourant. Confiante na 

ignorância, o mercado cultural dela se nutre e a ela reproduz e reforça. A 

alegre e despreocupada expansão da formação cultural, nas condições 

vigentes, é, de modo imediato, sua própria aniquilação. [...] Esta falta de 

liberdade é esfera global sobre a qual brilha a frase comovedoramente 

ilusória, extraída do antigo repertório de ideias social-democráticas e 

lema analisado por Benjamin em uma de suas teses histórico-filosóficas: 

"Nossa causa está ficando cada vez mais clara e o povo cada dia mais 

esclarecido"... [...] O entendido e experimentado medianamente – 

semientendido e semiexperimentado - não constitui o grau elementar da 

formação, e sim seu inimigo mortal. (ADORNO, 2005, p. 12-13) 

 

 Diante disso, o totalitarismo dos processos semiformativos culmina, como dito 

acima, na falta de liberdade. Para além disso, a semiformação se converte em um 

fenômeno de um narcisismo coletivo de status social. Assim, 

 
É subjetivo o mecanismo que fomenta o prestígio de uma formação 

cultural que já não se acolhe e que, em geral, só obtém uma atualidade 

por malograda identificação. A semicultura colocou, ao alcance de todos, 

                                                 
24 Para maiores aprofundamentos acerca da “perda do sentido da experiência”, ler A obra de arte na era 

da sua reprodutibilidade técnica, de Walter Benjamin (2014). 
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esse clube exclusivista. O narcisismo coletivo alimentado por tal 

mecanismo faz com que as pessoas compensem a consciência de sua 

impotência social — consciência que penetra até em suas constelações 

instintivas individuais — e, ao mesmo tempo, atenuem a sensação de 

culpa por não serem nem fazerem o que, em seu próprio conceito, 

deveriam ser e fazer. Colocam-se a si mesmos, real ou imaginariamente, 

como membros de um ser mais elevado e amplo, a que acrescentam os 

atributos de tudo o que lhes falta e de que recebem de volta, 

sigilosamente, algo que simula uma participação naquelas qualidades. A 

ideia de formação está predestinada a isso porque, analogamente à 

alucinação racial, exige do indivíduo apenas um mínimo para que alcance 

a satisfação do narcisismo coletivo: basta a frequência a um certo colégio 

ou instituto, ou, ainda, a simples aparência de se proceder de uma boa 

família. A atitude em que se reúnem a semicultura e o narcisismo coletivo 

é a de dispor, intervir, adotar ares de informados, de estar a par de tudo. 

[...] O espírito da semiformação cultural pregou o conformismo. 

(ADORNO, 2005, p. 14-15) 

 

 A semiformação, como projeção do narcisismo coletivo relacionado ao status 

social, reitera, na dialética entre o universo objetivo e subjetivo da (de)formação 

humana, a incorporação de um fundamento da sociedade humana que foi constituído 

desde o período histórico da Antiguidade e aprofundado na atual era da modernidade 

tardia: a formação das classes sociais. Para se distinguir do outro, é necessário parecer-

se não diferente, mas, principalmente, “superior” ou “inferior” ao outro. O narcisismo 

coletivo de status social cria o “clube exclusivista” daqueles que são considerados 

superiores e que dirigem a vida em sociedade a partir de seu projeto classista de 

dominação. Para além da consciência de classe, determinados “inimigos” da sociedade, 

como as substâncias psicoativas e sujeito toxicômano, por exemplo, contribuem para a 

ideologização da vida humana que oculta a luta de classes. Isso ocorre porque o 

narcisismo coletivo daqueles que não são dependentes de substâncias psicoativas cria, 

no grupo social dependente destas substâncias, o “alvo”, lançando a culpa de boa parte 

das mazelas humanas em uma simplificação grosseira. Faremos esta discussão com 

mais detalhes nos próximos capítulos.   

Dessa forma, Adorno (2005) assim caracteriza o semiculto, o qual é o padrão de 

indivíduo forjado pelos processos de semiformação na sociedade capitalista 

administrada da semicultura. É importante compreender o semiculto como o padrão 

médio do indivíduo produzido pela Indústria Cultural. Assim,  

 

O semiculto se dedica à conservação de si mesmo sem si mesmo. Não 

pode permitir, então, aquilo em que, segundo toda teoria burguesa, se 

constituía a subjetividade: a experiência e o conceito. Assim procura 

subjetivamente a possibilidade da formação cultural, ao mesmo tempo, 

em que, objetivamente, se coloca todo contra ela. A experiência — a 

continuidade da consciência em que perdura o ainda não existente e em 
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que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no indivíduo 

— fica substituída por um estado informativo pontual, desconectado, 

intercambiável e efêmero, e que se sabe que ficará borrado no próximo 

instante por outras informações [...] A semiformação é uma fraqueza em 

relação ao tempo, à memória, única mediação que realiza na consciência 

aquela síntese da experiência que caracterizou a formação cultural em 

outros tempos. Não é por acaso que o semiculto faz alarde de sua má 

memória, orgulhoso de suas múltiplas ocupações e da consequente 

sobrecarga. [...] O conceito fica substituído pela subsunção imperativa a 

quaisquer clichês já prontos, subtraídos à correção dialética, que descobre 

seu destrutivo poder nos sistemas totalitários. Também lá se adere à forma 

"É isso", que se caracteriza como isolada, ofensiva e, ao mesmo tempo, 

conformista. No entanto, como a semiformação cultural se liga, apesar de 

tudo, a categorias tradicionais, a que ela já não satisfaz, a nova figura da 

consciência sabe inconscientemente de sua própria deformação. Isto irrita 

e encoleriza a semicultura — quem sabe do que se trata quer sempre em 

tudo ser um sabichão. [...] Ao mesmo tempo que se apossa 

fetichisticamente dos bens culturais, está sempre na iminência de destruí-

los. (ADORNO, 2005, p. 15-16) 

 

 

 Diante disso, a tensão entre o universo objetivo e subjetivo é fundamental sob o 

prisma dos processos de semiformação no que concerne aos processos da constituição 

do humano. Diante disso, por mais que qualquer membro da classe trabalhadora tenha 

alguma consciência dos processos funcionais concernentes às condições objetivas da 

dominação, muitas vezes este não é suficiente para uma reação, devido às 

especificidades das mediações do universo subjetivo, o que dificulta a emancipação 

(Ibidem). Diante disso, a semicultura é um mecanismo cultural central de dominação 

que concilia o sujeito com o real.  Dessa forma,  

 
A sensação de não despertar diante do poder do existente, de ter que 

capitular à sua frente, paralisa até os movimentos que impelem ao 

conhecimento. O que se apresenta ao sujeito como inalterável se fetichiza, 

se torna impenetrável e incompreendido [...] A semicultura é defensiva: 

exclui os contatos que poderiam trazer à luz algo de seu caráter suspeito. 

E o que dá origem às formas psicóticas de reação ao social não é a 

complexidade, e sim a alienação; a psicose em si é a alienação objetiva de 

que o sujeito se apropriou até o mais íntimo. Os sistemas delirantes 

coletivos da semiformação cultural conciliam o incompatível; pronunciam 

a alienação e a sancionam como se fosse um obscuro mistério e compõem 

um substitutivo da experiência, falso e aparentemente próximo, em lugar 

da experiência destruída. O semiculto transforma, como que por encanto, 

tudo que é mediato em imediato, o que inclui até o que mais distante é. 

Daí a tendência à personalização: as relações objetivas se transformam 

em pessoas singulares e de pessoas singulares se espera a saúde. Seu culto 

delirante avança com a despersonalização do mundo. Por outro lado, a 

semiformação, enquanto consciência alienada, não sabe da relação 

imediata com nada, senão que se fixa sempre nas noções que ela mesma 

aporta às coisas. (ADORNO, 2005, p. 16-17) 

 

 O semiformado, do ponto de vista cultural, na medida que não lhe é permitido 

compartilhar dos processos de formação no âmbito cultural e, ao mesmo tempo, com ela 
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concilia, torna-se semiformado por uma segunda cultura de natureza sui generis, que é, 

mascaradamente, considerada não oficial e que se alivia graças a um autêntico encontro 

marcado com a Indústria Cultural. Assim, 

 
[...] o mundo dos livros que não deixa nas estantes sem ler e que parecem 

ser igualmente a-históricos e tão insensíveis frente às catástrofes da 

história como seu próprio inconsciente. E, da mesma maneira que este 

último, a semicultura aparece como isenta de responsabilidades, o que 

muito dificulta sua correção pedagógica. Sem dúvida, somente uma 

atuação de psicologia profunda poderia contestá-la, uma vez que, em 

fases precoces do desenvolvimento, se afrouxam seus bloqueios e se pode 

fortalecer a reflexão crítica. (AD0RNO, 2005, p. 17; Grifos meus)  

 

 É curioso notar em Adorno (2005) que as condições e possibilidades da 

emancipação humana, perante os processos de semiformação, estão vinculadas a 

mediações da ordem do universo subjetivo que não podem ser menosprezadas pelas 

mediações do universo objetivo. Existe aqui uma tensão dialética posta de maneira 

coerente com o movimento do real. Aqui, entre outros momentos da produção teórica 

dos frankfurtianos, o salto qualitativo é dado na luta pela realização da emancipação 

humana. Mais aprofundamentos acerca deste assunto serão apresentados no próximo 

capítulo.  

 Destarte, feita tal consideração, o que está posto é a ideologia do progresso tão 

alardeado pela sociedade industrial capitalista como regressão à barbárie na 

semiformação. O semiculto é o sujeito que realiza o discurso e a prática da barbárie. O 

fechamento do universo da locução é uma das mediações centrais para o fortalecimento 

do totalitarismo da sociedade capitalista administrada (ADORNO, 2005, p. 17-18). 

 Portanto, 

 

No âmbito de totalidades contraditórias, o problema da formação cultural 

se vê envolvido também em uma antinomia. [...] O que ousa chamar-se de 

progresso da consciência — a penetração crítica e carente de ilusões no 

que existe — converge com a perda da formação: o escrúpulo excessivo e 

a formação tradicional são incompatíveis. De modo que não foi casual 

que, logo que Marx e Engels conceberam a teoria crítica da sociedade, a 

esfera que caracteriza primariamente o conceito de formação cultural — a 

filosofia e a arte —, tivesse sido compreendido de modo tão grosseiro e 

primitivo. Esta simplificação é incompatível com a intenção social de 

finalmente escapar da barbárie, e assim ao mesmo tempo termina por dar 

apoio à realidade nua e crua do terror no Leste. A consciência em 

processo, que resiste à cultura engajada e transformada numa lástima, ao 

se converter numa posse, não apenas está acima da formação cultural, 

mas também, por sua vez, está sempre abaixo dela: a nova qualidade que 

emerge é invariavelmente mais e menos do que a que imerge. Ao 

progresso, à categoria do novo, está mesclada, como fermento, uma 

parcela de barbárie, pois se degrada. (Ibidem, p. 17-18) 
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 Ao longo deste capítulo, e em especial deste tópico, foi possível identificar que a 

realização da semiformação como condição de sociabilidade dominante na lógica da 

sociedade capitalista nos parece ser uma mediação central que corrobora o advento de 

uma relação problemática do ser humano com as substâncias psicoativas. As limitações 

do agir crítico e emancipado, oriundas da condição de semiformação, dificultam o 

enfrentamento psicossocial cotidiano com a condição de vida posta sobretudo pela 

compreensão da realidade social em sua complexidade e, de modo mais específico, por 

um mal-estar na civilização, como veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

O MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO E A POLÍTICA PROIBICIONISTA DAS 

DROGAS: REFLEXOS SOBRE O SUJEITO TOXICÔMANO 

 

 Propusemo-nos, até o momento, a imersão no plano sócio-histórico de 

mediações que aqui foram consideradas centrais para a formação do sujeito toxicômano, 

buscando levantar elementos que remetessem à complexa conjuntura que limita as 

condições e as possibilidades de emancipação desse sujeito histórico específico. 

 Para tanto, neste quarto capítulo, refletiremos acerca do mal-estar da civilização 

e sua relação com as toxicomanias, a política proibicionista das drogas nos séculos XX 

e XXI, bem como sobre a reforma psiquiátrica no Brasil e em algumas partes do mundo.  

Assim, analisamos os documentos que normatizam a prática da Educação Física 

nos CAPS-Álcool e outras Drogas (AD), objetivando apresentar possíveis saídas para a 

construção de um projeto de educação crítica da Educação Física nestes CAPS, que 

possa colaborar para a emancipação do sujeito toxicômano. 

 

4.1. O mal-estar na cultura e as toxicomanias 

 

 Para desenvolver a ideia de “mal-estar na civilização”, Freud (2010) se debruçou 

sobre uma reflexão vinculada à relação entre o homem na tensão entre natureza e 

cultura. Desse modo, são lançadas as bases psicanalíticas do aparelho psíquico humano 

denominadas de id, ego e superego25. Com essa estrutura do aparelho psíquico humano 

é que se desdobra boa parte das reflexões que este autor realiza para a exposição de todo 

este mal-estar na civilização. 

 Nesse sentido, em um primeiro momento, Freud (2010) afirma que a maior 

segurança do ser humano é o sentimento da sua própria existência. No entanto, esse 

sentimento é uma aparência, pois o Eu (ego) tem uma vinculação com uma estrutura 

psíquica inconsciente denominada Id (objeto). 

 

                                                 
25 “Id, ego e superego” são, de acordo com Freud (1923), três conceitos que avançam na reflexão acerca 

da compreensão do consciente e inconsciente humano.  Trata-se do “aparelho psíquico” do homem. O 

id é uma estrutura do inconsciente onde se se localizam as pulsões de vida e de morte, regidas pelo 

“princípio do prazer”. O ego é que, em parte uma estrutura do consciente, estabelece o equilíbrio entre 

as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. O superego origina-se com o 

“Complexo de Édipo”, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade, o qual 

nos impede de agir livremente regulados pelo “princípio do prazer”.   
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[...] isto aprendemos somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos 

deve informar muita coisa sobre a relação entre o Eu e o Id. Mas ao 

menos para fora o Eu parece manter limites claros e precisos. Só é 

diferente num estado — por certo extraordinário, mas que não pode ser 

condenado como patológico. No auge do enamoramento, a fronteira entre 

Eu e objeto ameaça desaparecer. Contrariando o testemunho dos sentidos, 

o enamorado afirma que Eu e Tu são um, e está preparado para agir como 

se assim fosse. (FREUD, 2010, p. 11-12) 

 

 Uma das grandes problemáticas do ser humano na sua inserção no processo 

civilizatório é esta unidade construída, em uma primeira análise, entre o Id e o Eu. Há 

uma profunda tensão inicial que oculta, na perspectiva psicanalítica, que o Id é a 

expressão do ser humano que representa sua verdadeira identidade, quanto à realização 

plena do princípio do prazer, e no qual suas vontades mais íntimas estão pulsando para 

serem realizadas. No entanto, o ajustamento do humano na relação natureza/cultura 

impede a plena liberação do prazer pelo Id devido aos impedimentos sociais e culturais. 

Um dos fundamentos centrais da gênese de todo mal-estar é justamente o conflito de 

interesses já posto por essas duas estruturas psíquicas, pois a relação do Id com o 

Princípio do Prazer26 é mais direta. Trata-se, pois, dos “instintos pulsionais” do ser 

humano. Assim, 

 

Surge a tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte de tal 

desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro Eu-de-prazer, ao qual 

se opõe um desconhecido, ameaçador “fora”. As fronteiras desse 

primitivo Eu-de-prazer não podem escapar à retificação mediante a 

experiência. [...] Chega-se ao procedimento que permite, pela orientação 

intencional da atividade dos sentidos e ação muscular apropriada, 

distinguir entre o que é interior — pertencente ao Eu — e o que é exterior 

— oriundo de um mundo externo —, e com isto se dá o primeiro passo 

para a instauração do princípio da realidade, que deve dominar a evolução 

posterior. Essa distinção serve, naturalmente, à intenção prática de 

defender-se das sensações de desprazer percebidas ou das que ameaçam. 

O fato de o Eu, na defesa contra determinadas excitações desprazerosas 

vindas do seu interior, utilizar os mesmos métodos de que se vale contra o 

desprazer vindo de fora, torna-se o ponto de partida de significativos 

distúrbios patológicos. (FREUD, 2010, p. 12) 

 

 Tal regulação do princípio do prazer, na imersão e adaptação do humano na 

civilização, deixa em aberto um conjunto amplo de possibilidades, muitas vezes falsas 

de sublimação para suportar as dores da existência com base nesta regulação para a 

aceitação social permeada por normas. Diante disso, para suportar as frustrações dessa 

                                                 
26De acordo com Freud (2010), o princípio do prazer pode ser compreendido como a busca da felicidade 

que conduz o indivíduo na tentativa de realização do prazer e evitação da dor. O princípio do prazer é 

oposto ao princípio de realidade, o qual se orienta por adiar a gratificação do prazer. Trata-se de um 

processo de amadurecimento do indivíduo na aprendizagem para suportar a dor e postergar a 

gratificação do prazer. Ao fazer isso, o indivíduo passa a se orientar menos pelo princípio do prazer e 

mais pelo princípio de realidade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_realidade
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vida, determinadas pessoas, segundo Freud (2010), se utilizam do uso de determinadas 

substâncias psicoativas como tentativa de garantir essa sublimação. Trata-se da primeira 

referência, presente nesta obra de Freud, que lança mão de um esquema explicativo para 

compreensão da relação do ser humano com essas substâncias psicoativas. Dessa forma, 

 

A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas 

dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos 

dispensar paliativos. (“Sem ‘construções auxiliares’ não é possível”, disse 

Theodor Fontane. Existem três desses recursos, talvez: poderosas 

diversões, que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações 

substitutivas, que a diminuem, e substâncias inebriantes, que nos tornam 

insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações 

que aponta Voltaire, ao terminar seu Cândido com a sugestão de cada qual 

cultivar seu jardim; uma tal distração é também a atividade científica. As 

gratificações substitutivas, tal como a arte as oferece, são ilusões face à 

realidade, nem por isso menos eficazes psiquicamente, graças ao papel 

que tem a fantasia na vida mental. Os entorpecentes influem sobre nosso 

corpo, mudam a sua química. (FREUD, 2010, p. 19-20) 

 

 Para ampliar o entendimento dessa relação do homem com esses entorpecentes 

neste processo de ajustamento humano aos ditames da civilização, Freud realiza uma 

reflexão que traz à tona o maior propósito da vida humana, sobre a qual, neste trabalho, 

já foi realizada uma reflexão: a busca da felicidade. O homem quer se tornar feliz e 

continuar usufruindo da felicidade. Para a psicanálise freudiana, essa busca da 

felicidade com o propósito de dela usufruir e permanecer feliz tem uma meta positiva e 

negativa. A meta negativa está relacionada à ausência de dor e do desprazer; a meta 

positiva é a vivência de intensos prazeres. A experiência da felicidade fica, a priori, 

vinculada à meta positiva.  Nota-se aqui a vinculação íntima da busca da felicidade com 

o princípio do prazer (FREUD, 2010, p. 20).     

 No entanto, a felicidade é experienciada, de forma concreta, muito 

ocasionalmente e de forma bastante fortuita. Até porque o ser humano vive, ao longo de 

sua vida, momentos de desprazer e renúncias como medida de troca para a aceitação 

social: castração. Nesse sentido, a experiência da felicidade mais prolongada é, no 

máximo, uma breve sensação de bem-estar e a infelicidade é muito frequentemente 

experienciada pelo ser humano, consigo mesmo, com o mundo e com os outros seres 

humanos. Dito de outro modo: 

 

Aquilo a que chamamos “felicidade”, no sentido mais estrito, vem da 

satisfação repentina de necessidades altamente represadas, e por sua 

natureza é possível apenas como fenômeno episódico. Quando uma 

situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isto 

resulta apenas em um morno bem-estar; somos feitos de modo a poder 
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fruir intensamente só o contraste, muito pouco o estado. Logo, nossas 

possibilidades de felicidade são restringidas por nossa constituição. É 

bem menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a 

partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à 

dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de 

advertência; do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças 

poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os 

outros seres humanos. O sofrimento que se origina desta fonte nós 

experimentamos talvez mais dolorosamente que qualquer outro; tendemos 

a considerá-lo um acréscimo um tanto supérfluo, ainda que possa ser tão 

fatidicamente inevitável quanto o sofrimento de outra origem. (FREUD, 

2010, p. 21) 

 

Aqui se percebe que, em Freud, a felicidade é muito mais experienciada na 

realidade concreta da civilização, a partir do que este autor denominou de “meta 

negativa”. A realização da felicidade se dá muito mais como evitação do desprazer 

como tentativa de sobrevivência. Até porque a tarefa de evitar o sofrimento promove, 

em dada medida, a conquista do prazer (FREUD, 2010, p. 22). Com base em 

experiências supõe-se que a realização dessa tarefa de evitação do desprazer, 

provavelmente seja o que oriente a conduta do sujeito toxicômano na sua relação com as 

substâncias psicoativas. A partir da psicanálise freudiana, Costa (2005, p. 2) defende 

que:  

 

[...] o uso de drogas como sendo uma tentativa de suspensão da existência 

frente à dor de existir. A cada desequilíbrio, as substâncias tóxicas agiriam 

como um quitapenas, ou seja, como uma proteção contra o tormento. A 

intoxicação seria uma forma de suportar o mal estar necessário imposto 

ao ser humano que vive em uma determinada civilização.     

 

 Na relação do ser humano com essas substâncias, fica evidente que a satisfação 

do prazer sem limites demonstra ser a forma mais tentadora de viver a vida, mas, em 

contrapartida, demonstra pôr o gozo no lugar da prudência (elaboração), trazendo logo 

muitas consequências deletérias, tais quais o sujeito toxicômano experimenta 

frequentemente. Uma dessas consequências que aparentemente “resolve” essa 

necessidade de colocar o gozo no lugar da prudência resulta em isolamento. É, pois, o 

que Freud caracteriza como um estado de “quietude”, acreditando o indivíduo que, com 

isso, terá êxito em sua tarefa de fuga do tormento (FREUD, 2010, p. 22).  

Esse estado de “quietude” ocorre com bastante frequência em situações mais 

graves de dependência de substâncias psicoativas (OLIEVENSTEIN, 1985). O 

indivíduo, na busca de um gozo pleno, acredita que, com o isolamento social, poderá 

estar livre de todas as intempéries de viver em sociedade. Aqui é importante refletir 

acerca de umas das razões relacionadas à ruptura de laços sociais de qualidade que 



146 
 

poderiam contribuir para o entendimento dos fatores relacionados à ruptura e de que 

modo os processos de cuidado em saúde poderiam contribuir para evitar o isolamento 

social. No entanto, a experiência constante desse estado de “quietude” parece ser uma 

das respostas mais adequadas para a plena evitação do desprazer e a satisfação plena do 

prazer. Nesse sentido, 

 

[...] os métodos mais interessantes para prevenir o sofrimento são aqueles 

que tentam influir no próprio organismo. Pois todo sofrimento é apenas 

sensação, existe somente na medida em que o sentimos, e nós o sentimos 

em virtude de certos arranjos de nosso organismo. (FREUD, 2010, p. 22) 

 

 Segundo Freud (2010), para o dependente, o método mais rápido e com efeito 

direto sobre o organismo para atingir esse objetivo é a sua relação com as substâncias 

psicoativas. Com essa relação, acredita ter encontrado, desde os primórdios da sua 

história, a forma mais eficiente de evitação do desprazer. Dito de outro modo: 

 

O método mais cru, mas também mais eficaz de exercer tal influência é o 

químico, a intoxicação. Não creio que alguém penetre inteiramente no seu 

mecanismo, mas é fato que há substâncias de fora do corpo que, uma vez 

presentes no sangue e nos tecidos, produzem em nós sensações imediatas 

de prazer, e também mudam de tal forma as condições de nossa 

sensibilidade, que nos tornamos incapazes de acolher impulsos 

desprazerosos. Os dois efeitos não só acontecem ao mesmo tempo, como 

parecem intimamente ligados. Mas deve haver, na química de nosso 

corpo, substâncias que realizam algo semelhante, pois conhecemos ao 

menos um estado patológico, a mania, em que se produz esse 

comportamento análogo à embriaguez, sem ter havido ingestão de 

estupefaciente. [...] O serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no 

afastamento da miséria é tão valorizado como benefício, que tanto 

indivíduos como povos lhes reservaram um sólido lugar em sua economia 

libidinal. A eles se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também 

uma parcela muito desejada de independência em relação ao mundo 

externo. Sabe-se que, com ajuda do “afasta-tristeza”, podemos nos 

subtrair à pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio 

num mundo próprio que tenha melhores condições de sensibilidade. É 

notório que justamente essa característica dos entorpecentes determina 

também o seu perigo e nocividade. Em algumas circunstâncias, eles são 

culpados pelo desperdício de grandes quantidades de energia que 

poderiam ser usadas na melhoria da sorte humana. (FREUD, 2010, p. 

22-23; Grifos meus) 

 

 É importante notar a noção de “mania” e “intoxicação” da qual advém o 

conceito de toxicomania, que reflete um desejo incontrolável por uma substância que 

intoxica o nosso organismo (OLIEVENSTEIN, 1985). Tal intoxicação provoca a 

distorção da percepção sensível que, aparentemente, afasta todo o mal e tristeza de 

nossas vidas. No entanto, é notório observar, a partir da reflexão psicanalítica freudiana, 
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que um dos grandes fatores que impede mudanças radicais nos rumos da vida humana 

tem relação com o entorpecimento frequente. Até porque, sem o uso desses “paliativos”, 

o ser humano teria que enfrentar a dura realidade da sua existência no mundo e poderia 

canalizar parte muito significativa da sua economia libidinal para transformar a 

realidade em que vive, tal como Freud afirmou acima. 

 É importante reiterar que, por mais que tal reflexão seja importante, a 

inexistência da relação do ser humano com “paliativos” para suportar a dor de existir – 

que pudesse contribuir para um salto qualitativo da humanidade para novas formas de 

vida social – é necessário compreender que é com as substâncias psicoativas que a 

humanidade tem vivido até o presente momento. Assumir esta reflexão como 

possibilidade prática é entrar na atual conjuntura de “Guerra às Drogas” e da política 

proibicionista a qual aprofundaremos posteriormente neste capítulo. 

 Destarte, feita tal consideração, é importante compreender que, para Freud, boa 

parte das nossas insatisfações estão vinculadas à existência de todas as nossas carências 

que vão se acumulando ao longo de toda a nossa história de vida. Assim, ao que nos 

parece, a tentativa de ajustamento humano à vida dita civilizada é a busca constante de 

satisfação dessas carências. Novamente aqui, o sujeito toxicômano busca, nas 

substâncias psicoativas, saciar essas carências (FREUD, 2010).  

 Com o uso recorrente de substâncias psicoativas, o sujeito toxicômano 

experimenta fortes satisfações dos seus impulsos instintivos que promovem, 

temporariamente, uma grande sensação de euforia que é confundida com felicidade. É 

deste ciclo que, interminável para uma parcela significativa da humanidade, é 

construída uma relação perniciosa com essas substâncias. Essa vivência de fortes 

satisfações é potencializada quando se trata de algo que é proibido dentro da civilização. 

Em outras palavras, 

 

A sensação de felicidade, ao satisfazer um impulso instintual selvagem, 

não domado pelo Eu, é incomparavelmente mais forte do que a obtida ao 

saciar um instinto domesticado. O caráter irresistível dos impulsos 

perversos, talvez o fascínio mesmo do que é proibido, tem aqui uma 

explicação econômica. (FREUD, 2010, p. 24; Grifos meus) 

 

 Aqui temos, a partir dessa reflexão, o grande problema da atual política 

proibicionista das drogas. Tal política desconsidera que a relação problemática do ser 

humano com as substâncias psicoativas tem um potencial de ser muito mais perniciosa 

quando o uso dessas substâncias é proibido, como demonstra a psicanálise freudiana. 
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 Diante disso, se levarmos literalmente a adoção da política proibicionista para 

todas as esferas da vida social, no limite, enxergaremos de forma apressada em toda a 

realidade vivida a fonte e causa de todo sofrimento humano. Dessa forma, para o sujeito 

dependente, a única possibilidade de viver bem e ser feliz em algum sentido está 

condicionada à ruptura com todos os laços sociais e a um profundo isolamento. Um 

exemplo de tal conduta é do eremita que “[...] dá as costas a este mundo, nada quer 

saber dele” (FREUD, 2010, p. 25). 

 No entanto, no caso do eremita e de outras condutas que visem a um estado de 

“quietude”, 

 

[...] pode-se fazer mais, pode-se tentar refazê-lo, construir outro em seu 

lugar, no qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e 

substituídos por outros conforme os próprios desejos. O indivíduo que, 

em desesperada revolta, encetar este caminho para a felicidade, 

normalmente nada alcançará; a realidade é forte demais para ele. Torna-se 

um louco, que em geral não encontra quem o ajude na execução de seu 

delírio. Mas diz-se que cada um de nós, em algum ponto, age de modo 

semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de 

acordo com seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. (FREUD, 

2010, p. 25-26) 

 

 No que concerne à felicidade, por mais que o ser humano busque, de diferentes 

formas, um programa para ser feliz, uma determinação do princípio do prazer, isso é 

irrealizável na estrutura pela qual a civilização se desenvolveu até o presente momento. 

No entanto, por mais irrealizável que possa ser a humanidade, parece inconscientemente 

não querer os esforços para ao menos se aproximar da felicidade. Como foi dito 

anteriormente, parte da humanidade se pautará na busca da felicidade a partir do 

conteúdo positivo da meta, qual seja, a obtenção de prazer; assim como outra parte da 

humanidade se fundamentará na busca da felicidade a partir do conteúdo negativo da 

meta que está vinculada à evitação do desprazer. Assim, 

 

No sentido moderado em que é admitida como possível, a felicidade 

constitui um problema da economia libidinal do indivíduo. Não há, aqui, 

um conselho válido para todos; cada um tem que descobrir a sua maneira 

particular de ser feliz. Fatores os mais variados atuarão para influir em 

sua escolha. Depende de quanta satisfação real ele pode esperar do mundo 

exterior e de até que ponto é levado a fazer-se independente dele; e 

também, afinal, de quanta força ele se atribui para modificá-lo conforme 

seus desejos. Já neste ponto a constituição psíquica do indivíduo, à parte 

as circunstâncias externas, será decisiva. Aquele predominantemente 

erótico dará prioridade às relações afetivas com outras pessoas; o 

narcisista, inclinado à autossuficiência, buscará as satisfações principais 

em seus eventos psíquicos internos; o homem de ação não largará o 

mundo externo, no qual pode testar sua força. Para o segundo desses 
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tipos, a natureza de seus dons e a medida de sublimação instintual que lhe 

é possível determinarão onde colocará seus interesses. Toda decisão 

extrema terá como castigo o fato de expor o indivíduo aos perigos 

inerentes a uma técnica de vida adotada exclusivamente e que se revele 

inadequada. (FREUD, 2010, p. 27-28; Grifos meus)     

 

 Conforme o destaque dado à citação acima, uma das decisões extremas que pode 

ser tomada no “programa para ser feliz” é o uso indevido de substâncias psicoativas. No 

entanto, tal decisão coloca o indivíduo em situações de risco imediato como uma 

“overdose” com todas as suas potenciais consequências deletérias, a realização de 

qualquer ação para obtenção da substância, entre outras situações de risco. Cabe reiterar 

que esses riscos imediatos são potencializados com a atual política proibicionista das 

drogas que produziu boa parte das mazelas que a humanidade passou a ter com as 

drogas, principalmente nos séculos XX e XXI (D’ELIA FILHO, 2007). 

Aprofundaremos acerca deste assunto em outro momento deste capítulo. 

 Ainda em relação à felicidade, por mais que o indivíduo se esforce das mais 

diferentes formas, dentro do atual processo civilizatório a sua realização plena jamais é 

garantida. Dessa forma, os indivíduos mais felizes parecem ser aqueles que se utilizam 

da capacidade da sua constituição psíquica para adequar suas funções ao meio em que 

vivem para usufruírem dele para obter prazer (conseguem elaborar as frustrações 

sublimando satisfações instintuais). No sentido oposto a esta conduta para adequação ao 

programa do prazer da civilização, 

 

Quem possuir uma constituição libidinal particularmente desfavorável e 

não tiver passado apropriadamente pela transformação e reordenação de 

seus componentes libidinais, imprescindível para realizações posteriores, 

terá problema em obter felicidade da sua situação externa, ainda mais 

quando for colocado frente a tarefas mais difíceis. A última técnica de 

vida, que ao menos lhe promete satisfações substitutivas, é a fuga para a 

doença neurótica, que em geral ele empreende ainda jovem. O indivíduo 

que numa idade posterior fracassa nos esforços pela felicidade, encontra 

ainda consolo no prazer obtido por meio da intoxicação crônica, ou faz a 

desesperada tentativa de rebelião que é a psicose. (FREUD, 2010, p. 28; 

Grifos meus) 

 

 É interessante que a toxicomania surge, em um primeiro momento, quando o 

indivíduo se encontra submetido a atividades que coloquem à prova suas habilidades 

atuais e expõe para ele suas limitações. Em condições saudáveis, tais atividades não 

implicariam em um tipo de sofrimento mais grave, mas, para aqueles que não se 

permitem ser limitados, existe uma tendência para a busca de paliativos para tentar se 

livrar desse profundo mal-estar (Ibidem). 
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Por outro lado, é importante afirmar que não se trata exclusivamente de uma 

dinâmica individual, mas, igualmente importante, do processo civilizatório da cultura 

capitalista que impôs o sucesso como meta fundamental da vida humana. Novamente se 

apresenta a tensão entre o universo objetivo e o subjetivo.  

 Outra reflexão importante é concernente ao caso de determinados indivíduos que 

não se adequam, ao longo da vida, aos ditames do processo civilizatório e entregam 

suas vidas ao consolo do prazer obtido por meio da intoxicação crônica ou mesmo se 

rebelam de tal maneira com a psicose. Nessa conjuntura, a sociedade capitalista impõe, 

de modo cada vez mais precoce ao longo da vida humana, um processo de 

medicalização da vida que já na primeira infância adota o uso de medicamentos para 

regular “distúrbios” em diferentes fases da vida. O exemplo mais explícito dessa 

situação é a prescrição indiscriminada e sem critério de efetiva necessidade de um 

medicamento chamado “Ritalina” para crianças e adolescentes diagnosticados com 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) (ORTEGA el al, 2009). 

 Não é, portanto, como vimos, a partir da perspectiva freudiana que será abolido 

o sofrimento e todo o mal-estar do ser humano na civilização. Nesse sentido, Freud 

indica de onde se originam as três fontes do sofrimento humano: 

 

[...] a prepotência da natureza, a fragilidade de nosso corpo e a 

insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no 

Estado e na sociedade. No tocante às duas primeiras, nosso julgamento 

não tem por que hesitar: ele nos obriga ao reconhecimento dessas fontes 

do sofrer e à rendição ao inevitável. Nunca dominaremos completamente 

a natureza, e nosso organismo, ele mesmo parte dessa natureza, será 

sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. 

Tal conhecimento não produz um efeito paralisante; pelo contrário, ele 

mostra à nossa atividade a direção que deve tomar. Se não podemos abolir 

todo o sofrer, podemos abolir parte dele, e mitigar outra parte — uma 

experiência milenar nos convenceu disso. Temos outra atitude para com a 

terceira fonte de sofrimento, a social. Esta não queremos admitir, não 

podendo compreender por que as instituições por nós mesmos criadas não 

trariam bem-estar e proteção para todos nós. Contudo, se lembrarmos 

como fracassamos justamente nessa parte da prevenção do sofrimento, 

nasce a suspeita de que aí se esconderia um quê da natureza indomável, 

desta vez da nossa própria constituição psíquica. (FREUD, 2010, p. 29) 

 

 No entanto, a civilização, mesmo com todos os problemas oriundos, é 

ambivalente, um fator gerador de proteção ao ser humano e ao mesmo tempo de todo o 

mal-estar ao qual estamos todos submetidos (frustração e realização). Até porque o 

desenvolvimento histórico que culminou na civilização, e em sua conjuntura atual, 

sempre esteve vinculado com o propósito de proteger o ser humano da ameaça das 
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fontes de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo em que foram conquistados níveis mais 

elevados de proteção ao sofrimento, mais e mais interdições de ordem social foram 

sendo criadas, provocando, ambivalentemente, a intensificação desse sofrimento 

(FREUD, 2010). 

 No que concerne ao processo histórico de expansão da civilização, por quase 

todo o globo, esta teve seu maior salto na era pré-moderna com a expansão colonial de 

países do continente europeu. Tal expansão colonial mundializou diversos elementos da 

cultura europeia a partir das grandes navegações. Esse processo demonstrou que as 

formas culturais de vida socialmente organizadas anteriormente pela colonização 

europeia são dotadas, na sua maior parte, pela ausência de exageradas exigências 

culturais. Há, pois, uma maior facilidade em viver, um metabolismo social da relação 

homem/natureza a partir do trabalho e outras formas de relação equilibrada pela cômoda 

satisfação das grandes necessidades humanas (FREUD, 2010, p. 30). 

 Diante dessa constatação, ao homem civilizado, apresenta-se uma grande 

problemática que, segundo Freud (2010, p. 30), “[...] surgiu ao tomarmos conhecimento 

do mecanismo das neuroses que ameaçam minar o pouco de felicidade que tem o 

homem civilizado”. A partir desta afirmação, podemos dizer que a mundialização da 

cultura europeia expandiu por quase todo o mundo todas as mazelas da civilização. Isso 

porque 

 

Descobriu-se que o homem se torna neurótico porque não pode suportar a 

medida de privação que a sociedade lhe impõe, em prol de seus ideais 

culturais, e concluiu-se então que, se estas exigências fossem abolidas ou 

bem atenuadas, isto significaria um retorno a possibilidades de felicidade. 

(FREUD, 2010, p. 30-31)   

  

 Mesmo diante deste quadro imposto pela civilização, não se pode negar que nos 

séculos que sucederam a atual era civilizatória, imbricada com a cultura capitalista, a 

humanidade se desenvolveu enormemente quanto à ampliação de conhecimento no 

âmbito das ciências naturais e da sua aplicação técnica, ampliando a capacidade de 

domínio sobre a natureza como nunca antes poderia ser possível. Nota-se, dessa forma, 

que, com a civilização, houve uma ampliação das capacidades “intelecto-manuais” do 

ser humano. Em contrapartida, estas conquistas, por mais que fossem oriundas da 

civilização, não contribuíram para que os homens se sentissem, de fato, mais felizes 

(FREUD, 2010). 

 Do ponto vista histórico, é necessário nos remetermos à gênese que culminou no 
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processo civilizatório atual. Para Freud, trata-se de ambivalências da mudança radical 

da vida individual anterior ao advento da instituição família, nos moldes da civilização 

desenvolvida.  

 
Nessa família primitiva, falta ainda um traço essencial da civilização; a 

arbitrariedade do pai e chefe não tinha limites. Em Totem e tabu procurei 

mostrar o caminho que levou essa família ao estágio seguinte da vida em 

comum, os bandos de irmãos. A vitória sobre o pai havia ensinado aos 

filhos que uma associação pode ser mais forte que o indivíduo. A cultura 

totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram que impor uns aos 

outros, a fim de preservar o novo estado de coisas. Os preceitos do tabu 

constituíram o primeiro “direito”. A vida humana em comum teve então 

um duplo fundamento: a compulsão ao trabalho, criada pela necessidade 

externa, e o poder do amor, que no caso do homem não dispensava o 

objeto sexual, a mulher, e no caso da mulher não dispensava o que saíra 

dela mesma, a criança. Eros e Ananke tornaram-se também os pais da 

cultura humana. O primeiro êxito cultural consistiu em que um número 

grande de pessoas pôde viver em comunidade. E como os dois grandes 

poderes atuavam aí conjuntamente, cabia esperar que a evolução posterior 

ocorresse de modo suave, rumo a um domínio cada vez melhor do mundo 

externo e à ampliação do número de pessoas abrangido pela comunidade. 

Assim, não é fácil entender como essa cultura pode não tornar felizes os 

que dela participam. (FREUD, 2010, p. 41) 

 

 Um outro elemento importante da gênese da família, sob os ditames da 

civilização, está relacionado com o tabu do incesto. Tal tabu, que fundou a civilização, 

iniciou, para Freud (2010), uma das maiores restrições no âmbito das relações familiares 

das quais adviriam outras restrições que foram e são fundamentos para o profundo mal-

estar na civilização. Ao restante de qualquer liberdade sexual, a partir desse tabu, a 

estrutura libidinal econômica influi na sua regulação. Mesmo porque “[...] já sabemos 

que nisso a cultura segue a coação da necessidade econômica, pois tem de subtrair à 

sexualidade um elevado montante da energia psíquica que despende” (FREUD, 2010, p. 

44). 

 Sob este prisma, a psicanálise freudiana lança bases sociais, na esfera da 

sexualidade, vinculadas à dominação do homem sobre o homem. É importante reiterar 

que esse tipo específico de dominação inconsciente é um dos fundamentos da 

civilização que dificulta as condições e possibilidades da emancipação humana. 

 
Nisso a cultura se comporta, em relação à sexualidade, como uma tribo ou 

uma camada da população que submeteu uma outra à sua exploração. O 

medo de uma revolta dos oprimidos leva a rigorosas medidas de 

precaução. Nossa cultura europeia ocidental mostra um ponto alto nessa 

evolução. Psicologicamente se justifica que ela comece por desaprovar as 

manifestações da vida sexual infantil, pois não há perspectiva de represar 

os desejos sexuais dos adultos sem um trabalho preparatório na infância. 

De modo algum se justifica, porém, que a sociedade civilizada tenha 

chegado ao ponto de também negar esses fenômenos facilmente 
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comprováveis, evidentes até. (FREUD, 2010, p. 44-45) 

 

 Acerca da sexualidade, a sua regulação imposta pela civilização é uma involução 

da vida sexual primária de acordo com a psicanálise freudiana. Isso porque a civilização 

restringiu sobremaneira a importância da vida sexual como cumprimento de uma das 

nossas finalidades de vida. Para além da pressão da civilização, pode existir, na 

perspectiva de Freud, algo vinculado ao próprio aparelho psíquico que deslocou a 

importância da satisfação do prazer sexual. É possível que esse deslocamento, oriundo 

de pressões de ordem da tensão objetiva e subjetiva (relação entre satisfação e 

frustração), tenha contribuído para que, na modernidade, as pessoas estabelecessem uma 

relação perniciosa com as substâncias psicoativas (FREUD, 2010). 

 Obviamente, a civilização tem realizado outros sacrifícios para além de 

sacrificar a satisfação do prazer sexual.  Nesse sentido, 

 

O trabalho psicanalítico nos ensinou que são justamente essas frustrações 

da vida sexual que os indivíduos chamados de neuróticos não suportam. 

Eles criam, com seus sintomas, gratificações substitutivas, que no entanto 

causam sofrimento ou tornam-se fonte de sofrimento, ao lhes criar 

dificuldades com o ambiente e a sociedade. Este segundo fato 

compreende-se facilmente, o primeiro nos traz um novo enigma. Mas a 

civilização ainda requer outros sacrifícios além da satisfação sexual. Por 

que a civilização exige uma tão grande restrição a vida psíquica para que 

os homens se relacionem entre si de forma que os laços comunitários, de 

amizade e de trabalho, principalmente, tenham um grande papel na 

economia psíquica. (FREUD, 2010, p. 46) 

 

 No âmbito das gratificações substitutivas, ao que nos parece, o sujeito encontra, 

nas toxicomanias, uma tentativa de suportar a dor da existência. No entanto, ao invés de 

promover o afastamento do sofrimento, muito pelo contrário, provoca a ampliação desse 

sofrimento, pois cria problemas na vida do sujeito toxicômano sob vários prismas 

(OLIEVENSTEIN, 1985). 

 É curioso notar que, para Freud (2010), é na esfera das relações humanas, dos 

seus laços comunitários, de amizade e de trabalho, que, em maior medida, aparece uma 

das maiores causas de sofrimento humano devido à exacerbada restrição psíquica 

oriunda do padrão civilizatório. No que concerne à esfera dos laços sociais e de 

amizade, talvez estes sejam os fatores de maior importância para o bem-estar humano, 

apesar de, ambivalentemente, promoverem mal-estar como restrição da vida psíquica. A 

convivência social torna-se um mal necessário: embora cause sofrimento, é 

possibilidade de vida saudável. 
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Cabe o destaque à esfera do trabalho, que, na civilização, é uma das mais 

fortemente estimuladas. Nos moldes em que a categoria trabalho se desenvolveu ao 

longo da história e com o advento da sociedade capitalista, é importante reiterar 

novamente o tempo em que as pessoas se encontram submetidas à vida laborativa. 

Trata-se de uma das maiores restrições (obrigações) psíquicas que os sujeitos são 

submetidos. Tal restrição sugestiona, novamente, a canalização de parte significativa da 

economia psíquica para atividades que tragam, como vimos, gratificações substitutivas 

que, não satisfatórias, ampliam ainda mais o sofrimento humano na civilização. 

 Diante desse contexto civilizatório, no intuito de evitar a desintegração da 

humanidade é que as máximas de amor27 estão postas, segundo Freud, como 

obrigatórias de serem obedecidas e praticadas, de modo ambivalente, em um profundo 

mal-estar na civilização. Até porque 

 

A existência desse pendor à agressão, que podemos sentir em nós mesmos 

e justificadamente pressupor nos demais, é o fator que perturba nossa 

relação com o próximo e obriga a civilização a seus grandes dispêndios. 

Devido a essa hostilidade primária entre os homens, a sociedade é 

permanentemente ameaçada de desintegração. O interesse do trabalho em 

comum não a manteria; paixões movidas por instintos são mais fortes que 

interesses ditados pela razão. A civilização tem de recorrer a tudo para pôr 

limites aos instintos agressivos do homem, para manter em xeque suas 

manifestações, através de formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o 

uso de métodos que devem instigar as pessoas a estabelecer identificações 

e relações amorosas inibidas em sua meta, daí as restrições à vida sexual e 

também o mandamento ideal de amar o próximo como a si mesmo, que 

verdadeiramente se justifica pelo fato de nada ser mais contrário à 

natureza humana original. (FREUD, 2010, p. 50) 

 

 Uma das “soluções” para a superação do mal-estar da civilização é oriunda, 

dentre outras, de vertentes do sonho comunista que, de acordo com Freud (2010), 

afirma ter encontrado o caminho para redenção desse mal social. Para estas vertentes, a 

natureza humana é boa em si mesma, mas o advento da propriedade privada corrompeu, 

por si só, essa natureza que antes se inclinava para o bem. Assim, se, simplesmente, a 

propriedade privada for abolida, “[...] todos os bens forem tornados comuns e todos os 

homens puderem desfrutá-los, desaparecerão a malevolência e a inimizade entre os 

homens” (FREUD, 2010, p. 50-51). 

 Diante disso, com todas as necessidades idealmente satisfeitas, não haverá razão 

para identificar no outro um oponente; e todos se entregarão, de boa vontade, para todo 

                                                 
27 “Ama teu próximo como a ti mesmo”. Mais sobre a importância do amor como uma das máximas da 

civilização ver em Freud (2010). 
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trabalho que for necessário. No entanto, Freud (2010, p. 50-51) afirma que: 

 

Não é de minha alçada a crítica econômica do sistema comunista, não 

tenho como investigar se a abolição da propriedade privada é pertinente e 

vantajosa. Mas posso ver que o seu pressuposto psicológico é uma ilusão 

insustentável. Suprimindo a propriedade privada, subtraímos ao gosto 

humano pela agressão um dos seus instrumentos, sem dúvida poderoso, e 

certamente não o mais poderoso. Mas nada mudamos no que toca às 

diferenças de poder e de influência que a agressividade usa ou abusa para 

os seus propósitos, e tampouco na sua natureza. Ela não foi criada pela 

propriedade, reinou quase sem limites no tempo pré-histórico, quando 

aquela ainda era escassa, já se manifesta na infância, quando a 

propriedade mal abandonou sua primária forma anal, constitui o 

sedimento de toda relação terna e amorosa entre as pessoas, talvez com a 

exceção única daquela entre a mãe e o filho homem. Se eliminarmos o 

direito pessoal aos bens materiais, subsiste o privilégio no âmbito das 

relações sexuais, que se torna fonte do mais vivo desgosto e da mais 

violenta inimizade entre seres que de outro modo se acham em pé de 

igualdade. Suprimindo também este, mediante a completa liberação da 

vida sexual, ou seja, abolindo a família, célula germinal da civilização, 

fica impossível prever que novos caminhos a evolução cultural pode 

encetar, mas uma coisa é lícito esperar: que esse indestrutível traço da 

natureza humana também a acompanhe por onde vá.  

  

 Em análise crítica a essas correntes comunistas, entre outras, a psicanálise 

freudiana afirma que, para além da propriedade privada, a dominação do homem sobre 

o homem tem uma relação com a agressividade que é também parte da natureza humana 

a qual é aceita na civilização. Nesta, os laços de solidariedade são estendidos a 

determinados agrupamentos sociais. Para além da convivência mais solidária destes 

agrupamentos, a agressividade é exteriorizada para outros agrupamentos “diferentes”. 

Tal conduta coletiva Freud denominou de “narcisismo das pequenas diferenças” 

(FREUD, 2010, p. 51-52).  

 É notório como esse tipo específico de narcisismo está presente em nossa 

história. Além de outras mediações sociais, diversas guerras, a política imperialista, o 

nazi-fascismo têm raízes no aprofundamento desse tipo de narcisismo coletivo. Aos 

indivíduos que, de certa forma, são ajustados aos ditames da civilização, o que, para 

efeito do nosso estudo, apresenta relação com o sujeito toxicômano. Então, ao longo 

deste capítulo, aprofundaremos este assusto. 

 Diante desse contexto, a psicanálise freudiana realiza uma síntese na qual elenca 

as vantagens e desvantagens das culturas humanas do período histórico anterior ao 

advento da civilização. Aqui, Freud (2010) afirma que o homem civilizado é menos 

feliz que o homem não submetido aos ditames da civilização, porém vive com maior 

segurança. O homem civilizado trocou, dessa forma, uma felicidade sem limites por 
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segurança. E o homem feliz do período anterior à civilização é somente uma minoria 

composta pelos chefes desses grupos sociais humanos (Ibidem). 

No que concerne esta síntese, aqui cabe alguns questionamentos: E a minoria das 

classes dominantes de diferentes períodos históricos que desfrutam das benesses da 

civilização? Em essência, qual foi o avanço da organização da vida na civilização? 

Sobre esse assunto, a reflexão da psicanálise de Freud nos remete a compreender 

todas as reformas e melhorias que a civilização intenciona promover para a diminuição 

do mal-estar e seus limites por mais que se possa aperfeiçoá-la. Dito de outra maneira, 

 

Mas talvez nos familiarizemos igualmente com a ideia de que há 

dificuldades inerentes à cultura, que não cederão a tentativas de reforma. 

Além das tarefas de restrição instintual, para as quais estamos preparados, 

surge-nos o perigo de um estado que podemos denominar “a miséria 

psicológica da massa”. Tal perigo ameaça sobretudo quando a ligação 

social é estabelecida principalmente pela identificação dos membros entre 

si, e as individualidades que podem liderar não adquirem a importância 

que lhes deveria caber na formação da massa. O estado de civilização na 

América de hoje daria uma boa oportunidade para o estudo desse dano 

cultural que tememos. Mas eu fujo à tentação de entrar numa crítica à 

civilização da América; não quero despertar a impressão de pretender eu 

mesmo servir-me de métodos americanos. (FREUD, 2010, p. 53) 

 

 Novamente, no que se refere à toxicomania, é necessário refletir sobre a 

dimensão subjetiva acerca do conceito de narcisismo. Este pode ser compreendido a 

partir da ideia de que o próprio Eu se encontra investido de libido, constituindo o lócus 

de origem dela, a qual permanece como seu centro de comando (prevalece o sujeito 

egoico, regredido, onipotente). Para além do Eu, essa libido narcísica volta-se para os 

objetos, tornando-se, dessa forma, “[...] libido objetal e pode transformar-se novamente 

em libido narcísica” (FREUD, 2010, p. 55; Grifo meu). 

 A libido objetal pode ser compreendida, no que concerne ao sujeito toxicômano, 

na maneira como ocorre a identificação com a substância psicoativa e de que maneira a 

relação com essa substância se torna cada vez mais perniciosa. Isso porque se trata, 

como foi dito, de uma libido objetal que retorna para uma libido narcísica em um 

círculo de ida e volta, alimentação e retroalimentação, gera continuidades e 

descontinuidades nas experiências do sujeito toxicômano com seu objeto de desejo: as 

substâncias psicoativas. 

 Nesse sentido, Freud nos apresenta explicações que justificam que, mesmo com 

as substâncias psicoativas sendo parte da busca de prazer, e até de sua realização no 

curto prazo, a permanência do uso dessas substâncias, de forma perniciosa, nos remete a 
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entender, inclusive, que:  

 

O passo seguinte foi dado em Além do princípio do prazer (1920), quando 

tive a ideia da compulsão de repetição e do caráter conservador da vida 

instintual. Partindo de especulações sobre o começo da vida e de 

paralelos biológicos, concluí que deveria haver, além do instinto para 

conservar a substância vivente e juntá-la em unidades cada vez maiores, 

um outro, a ele contrário, que busca dissolver essas unidades e conduzi-

las ao estado primordial inorgânico. Ou seja, ao lado de Eros, um 

instinto de morte. Os fenômenos da vida se esclareceriam pela atuação 

conjunta ou antagônica dos dois. Mas não era fácil mostrar a atividade 

desse suposto instinto de morte. [...] Levava-nos mais longe a ideia deque 

uma parte do instinto se volta contra o mundo externo e depois vem à luz 

como instinto de agressão e destruição. [...] No sadismo, há muito 

conhecido como instinto parcial da sexualidade, teríamos uma fusão 

assim, particularmente forte, entre o impulso ao amor e o instinto de 

destruição, e na sua contraparte, o masoquismo, uma ligação da 

destrutividade dirigida para dentro com a sexualidade, o que faz visível e 

notável a tendência normalmente imperceptível. (FREUD, 2010, p. 55-56; 

Grifos meus) 

  

 Juntamente com essa compulsão de repetição vinculada às pulsões de vida e de 

morte, identificamos o lugar em que o sujeito toxicômano se encontra em sua relação 

perniciosa estabelecida com as substâncias psicoativas. Na impossibilidade de 

sublimação, prevalece a pulsão de morte. 

Vinculada à “pulsão de morte”, estaria presente uma profunda conduta narcísica 

para a satisfação de um prazer incomensuravelmente considerado superior. Na 

satisfação desse prazer, Freud (2010, p. 56-57) localiza o que denomina de “sujeito da 

onipotência”. 

 Diante de tal “natureza agressiva” do ser humano, por que a humanidade não 

dissolve todos os laços de alguma solidariedade social? Ou, nos valendo do 

questionamento de Freud (2010, p. 59) e suas explicações: 

 

Uma outra pergunta nos está mais próxima. De que meio se vale a cultura 

para inibir, tornar inofensiva, talvez eliminar a agressividade que a 

defronta? Alguns desses métodos já conhecemos, mas não o que parece 

ser mais importante. Podemos estudá-lo na evolução do indivíduo. O que 

sucede nele, que torna inofensivo o seu gosto em agredir? Algo bastante 

notável, que não teríamos adivinhado e que no entanto se acha próximo. A 

agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada 

de volta para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o próprio Eu. 

Lá é acolhida por uma parte do Eu que se contrapõe ao resto como Super-

eu, e que, como “consciência”, dispõe-se a exercer contra o Eu a mesma 

severa agressividade que o Eu gostaria de satisfazer em outros indivíduos. 

À tensão entre o rigoroso Super-eu e o Eu a ele submetido, chamamos 

consciência de culpa; ela se manifesta como necessidade de punição. A 

civilização controla então o perigoso prazer em agredir que tem o 

indivíduo, ao enfraquecê-lo, desarmá-lo e fazer com que seja vigiado por 

uma instância no seu interior, como por uma guarnição numa cidade 
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conquistada. 

 

 No entanto, anteriormente ao desenvolvimento do Super-eu, a gênese individual 

da “consciência de culpa” (normas e leis sociais) de ter feito mal a outra pessoa ou ao 

grupo social que o indivíduo está inserido relaciona-se, inicialmente, ao medo de ser 

descoberto por outra pessoa. Tal descoberta provocaria, no indivíduo submetido a esse 

“sentimento de culpa”, a perda do amor do outro e dos laços sociais (FREUD, 2010, p. 

60). 

 Neste ínterim, e diante da existência do Id e do desenvolvimento do Eu e do 

Super-eu, o indivíduo já tem internalizado em si mesmo as interdições que a civilização 

coloca diante dele. Assim, 

 

Uma grande mudança ocorre apenas quando a autoridade é internalizada 

pelo estabelecimento de um Super-eu. Com isso os fenômenos da 

consciência[Gewissen] chegam a um novo estágio; no fundo, só então se 

deveria falar de consciência e sentimento de culpa. Neste ponto 

desaparece o medo de ser descoberto, e também se desfaz por completo a 

diferença entre fazer o mal e desejar o mal, pois ante o Super-eu nada se 

pode esconder, nem os pensamentos. A seriedade real da situação já 

passou, é verdade, pois a nova autoridade, o Super-eu, não tem motivo, 

segundo cremos, para maltratar o Eu, ao qual está intimamente ligado. 

Mas a influência da gênese, que faz continuará viver o passado e 

superado, manifesta-se no fato de que no fundo a coisa permanece como 

era no início. O Super-eu atormenta o Eu pecador com as mesmas 

sensações de angústia e fica à espreita de oportunidades para fazê-lo ser 

punido pelo mundo exterior. (FREUD, 2010, p. 60-61) 

 

Diante desse contexto, o “sentimento de culpa” torna-se mais uma fonte de mal-

estar do ser humano na civilização. Assim, este se apresenta em duas origens que estão 

relacionadas ao medo da autoridade do outro e, posteriormente, ao medo diante do 

Super-eu. A primeira origem desse sentimento nos obriga à não realização das 

satisfações instintuais.  A segunda origem nos remete à punição, pois não é possível 

esconder do Super-eu a continuidade dos desejos mais íntimos e proibidos. Mesmo que 

renunciemos à realização dos nossos desejos mais íntimos e proibidos em nome da 

autoridade externa, ou do Super-eu, não ficamos quites e tampouco livres do 

“sentimento de culpa” (FREUD, 2010, p. 62). 

Portanto, a internalização do Super-eu corrobora uma sensação de medo que se 

torna constante. Assim, há uma ampliação cada vez maior do mal-estar e da própria 

condição de infelicidade também oriunda da “tensão da consciência de culpa” (FREUD, 

2010, p. 62-63). 
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 Sob este prisma, um dos fundamentos da formação da consciência, na 

psicanálise freudiana, é construído a partir da renúncia dos instintos pulsionais. Em 

outras palavras, 

 

Toda renúncia instintual torna-se uma fonte dinâmica da consciência, toda 

nova renúncia aumenta o rigor e a intolerância desta, e, se pudéssemos 

harmonizar isso melhor com o que sabemos da história da origem da 

consciência, seríamos tentados a defender a tese paradoxal de que a 

consciência é resultado da renúncia instintual, ou de que esta (a nós 

imposta do exterior) cria a consciência, que então exige mais renúncia 

instintual. (FREUD, 2010, p. 63) 

 

 No entanto, a renúncia instintual, culminando na formação da consciência, se dá 

com a canalização da agressividade que não é totalmente satisfeita (sublimação). Esta 

canalização da agressividade, se não elaborada, é absorvida pelo Super-eu que aumenta, 

como resposta, a agressividade sobre o próprio Eu. Assim, 

 

A relação entre Super-eu e Eu é o retorno, deformado pelo desejo, de 

relações reais entre o Eu ainda não dividido e um objeto externo. Também 

isso é típico. A diferença essencial, porém, está em que a severidade 

original do Super-eu não é — ou não é tanto — a que experimentamos de 

sua parte ou atribuímos a ele, mas representa nossa própria agressividade 

para com ele. [...] Se isso estiver correto, pode-se mesmo afirmar que a 

consciência surgiu inicialmente pela supressão de uma agressão, e que 

depois se fortalece por novas supressões desse tipo. (FREUD, 2010, p. 

64) 

 

 Quanto aos processos educativos aos quais somos submetidos para a formação 

da nossa consciência, estes não pressupõem, de forma mecânica, que uma criança 

educada de forma bastante severa terá o seu Super-eu atuando de forma igualmente 

bastante severa. De acordo com Freud (2010), existem crianças que, mesmo que 

educadas mais brandamente e com menor frequência possível de interdições, podem 

também desenvolver uma consciência severa. Nessa perspectiva psicanalítica, fatores de 

ordem exógena e endógena, em um conjunto amplo de influências conjuntas, 

contribuem tanto para a formação do Super-eu como para a gênese da consciência 

(Ibidem). 

 Para compreender a drogadição, voltamos ao “sentimento de culpa”. Freud 

(2010) afirma que ele é o problema mais importante do desenvolvimento da civilização 

e consequentemente de seu mal-estar. A consequência do progresso da civilização é a 

perda progressiva da felicidade, que tem como seu corolário a ampliação do 

“sentimento de culpa”. A profunda angústia oriunda do “sentimento de culpa” gera as 



160 
 

neuroses quando não elaboradas. Estas se convertem em uma fonte permanente de um 

profundo mal-estar (FREUD, 2010). 

 Diante desse quadro de difícil superação, diga-se de passagem, Freud expõe 

conceitos muito caros da psicanálise que têm uma relação importante com o objeto da 

dependência de substâncias psicoativas. Assim, 

 

Pode não ser de muita importância, mas provavelmente não será supérfluo 

esclarecermos o sentido de vocábulos como “Super-eu”, “consciência” 

[Gewissen], “sentimento de culpa”, “necessidade de castigo” e 

“arrependimento”, que usamos, talvez frequentemente, de maneira frouxa 

e intercambiável. Todos dizem respeito à mesma coisa, mas designam 

diferentes aspectos dela. O Super-eu é uma instância explorada por nós; a 

consciência, uma das funções que a ele atribuímos, a de vigiar os atos e 

intenções do Eu e de julgar, exercendo uma atividade censória. O 

sentimento de culpa, a dureza do Super-eu, é então o mesmo que a 

severidade da consciência, é a percepção que tem o Eu de ser vigiado 

assim, a apreciação da tensão entre os seus esforços e as exigências do 

Super-eu, e o medo ante essa instância crítica (subjacente à relação 

inteira), a necessidade de castigo, é uma expressão instintual do Eu, que 

por influência do Super-eu sádico tornou-se masoquista, ou seja, emprega 

uma parte do instinto para destruição interna nele presente para formar 

uma ligação erótica com o Super-eu. [...]. Agora é plausível formular a 

seguinte proposição: quando uma tendência instintual sucumbe à 

repressão, seus elementos libidinais se transformam em sintomas, seus 

componentes agressivos, em sentimento de culpa. (FREUD, 2010, p. 70-

72) 

 

 Além desses conceitos importantes da psicanálise freudiana, cabe aqui uma 

reflexão concernente ao denominado, dentro desta teoria, do embate entre a “pulsão de 

vida” e “pulsão de morte”. De acordo com Freud (2010), tal embate entre essas duas 

pulsões caracterizam um processo cultural que se desenvolve na humanidade. Mas, 

além disso, revela o desenvolvimento do próprio indivíduo desvendando “o próprio 

segredo da vida orgânica” (Ibidem, p. 73). Isso porque  

 

Parece indispensável pesquisar as relações que existem entre os três 

processos. A repetição da mesma fórmula se justifica pela consideração de 

que o processo cultural da humanidade e o desenvolvimento do indivíduo 

são também processos vitais, e portanto participam da característica mais 

ampla da vida. (Ibidem, p. 73) 

 

 Em relação à felicidade, na perspectiva psicanalítica freudiana, esta é, de uma 

maneira geral, restrita à sua realização na dimensão individual. A vinculação do 

indivíduo à coletividade tem um sentido relacionado com o altruísmo. A satisfação da 

felicidade está, dessa forma, em consonância com uma realização “egoísta”. Aqui Freud 

menciona que existe, na verdade, uma disputa entre a satisfação egoísta da felicidade e a 
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vinculação altruísta do indivíduo à coletividade. Normalmente, o indivíduo busca a 

satisfação de uma felicidade individual que esteja, estritamente necessária, vinculada 

com a coletividade. Nesse sentido, na relação do indivíduo com a coletividade, se 

impõe, na verdade, a luta entre a pulsão de vida e de morte como uma disputa entre a 

felicidade e a infelicidade. Dessa forma,      

  

Assim também as duas tendências, a de felicidade individual e a de união 

com outros seres, têm de lutar uma com a outra no interior de cada 

indivíduo; assim os dois processos, de evolução individual e cultural, 

precisam defrontar-se e disputar um ao outro o terreno. Mas essa luta 

entre indivíduo e sociedade não deriva da oposição provavelmente 

inconciliável entre os dois instintos primevos, Eros e Morte; significa uma 

desavença na casa da libido, comparável à briga pela distribuição da 

libido entre o Eu e os objetos, e admite um equilíbrio final no indivíduo 

— oxalá também no futuro da civilização —, apesar de atualmente 

dificultar-lhe tanto a vida. (FREUD, 2010, p. 74-75) 

 

 Diante do mal-estar da civilização, Freud (2010) nos chama a atenção para uma 

reflexão pertinente. Quais caminhos a humanidade percorrerá e qual prevalecerá? De 

Eros (deus do amor) ou Thânatos (deus da morte)? Ou dito de outro modo: Como o 

desenvolvimento cultural da humanidade poderá conter os distúrbios trazidos à vida em 

sociedade pelos instintos humanos de agressividade e autodestruição? (FREUD, 2010). 

  

4.2. A caracterização do sujeito toxicômano 

 

 Ao estudarmos os fundamentos psicanalíticos, prosseguimos no entendimento 

das motivações que levam à drogadição. Assim, no que se refere à caracterização do 

sujeito toxicômano, é necessário aproximar-se dele, enquanto objeto de estudo e de 

reflexão, a partir de dois olhares: um mais geral acerca das toxicomanias e o outro pela 

história de elementos psicossociais da gênese e desenvolvimento humano, desde a 

infância, que podem corroborar a explicação do advento deste sujeito que estabelece, 

como dissemos, uma relação de uso indevido de substâncias psicoativas.  

Antes, é necessário elencar determinadas bases que nortearão a reflexão acerca 

das toxicomanias. A primeira delas está vinculada ao tripé da relação do toxicômano 

com as substâncias psicoativas, a qual é “[...] fundamentada sobre – a personalidade, o 

produto (a droga) e o ambiente sociocultural” (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 5). 

 Muitos dos equívocos relacionados à compreensão do fenômeno das 

toxicomanias é desconsiderar a existência deste tripé fundamental, polarizando, 

normalmente, quase que exclusivamente no produto (a droga) toda a sua problemática. 
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Desconsidera-se, dessa forma, a personalidade e o ambiente sociocultural como 

mediações elementares que permitem uma compreensão e reflexão coerente com a 

realidade vivida pelo toxicômano. 

 Tal simplificação tem, como veremos em tópicos ulteriores deste capítulo, uma 

série de consequências funestas para a atenção e cuidados em saúde do sujeito 

toxicômano. Tal prática, no âmbito da saúde, muito pouco corrobora o tratamento deste 

sujeito, e tampouco contribui para a sua emancipação do estado de menoridade em que 

se encontra imerso.    

Portanto, os fundamentos da gênese e do desenvolvimento das toxicomanias não 

poderiam ser construídos a partir dos pressupostos de uma compreensão meramente 

disciplinar da psiquiatria ou da psicologia, as quais, em sua matriz hegemônica, impõem 

uma ordem linear dos fenômenos em seus múltiplos aspectos (OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Nesse sentido, é importante mencionar o que temos aqui chamado de uso 

indevido de substâncias psicoativas. Antes de caracterizar o uso indevido destas 

substâncias é importante mencionar que existe o uso recreativo, o uso ocasional, o 

abuso ocasional e o uso indevido de substâncias psicoativas. O uso recreativo 

caracteriza-se como um uso em pouca quantidade com uma frequência bastante 

reduzida que expressa uma relação do homem com as substâncias psicoativas muito 

mais comum do que a lógica proibicionista impõe como verdade. O uso ocasional, 

como o próprio nome sugere, ocorre em situações ocasionais e, quase sempre, não é 

realizado o abuso do uso da substância psicoativa. O abuso ocasional, tem relação com 

as situações vividas pelas pessoas que, por várias razões de ordem psicossocial podem 

realizar o uso em grande quantidade de substâncias psicoativas. Cabe reiterar que o 

abuso ocasional pode ser prejudicial quando ocorre, mas não pode ser confundido com 

um quadro de dependência de substâncias psicoativas. O uso indevido é aquele que é 

claramente desorganizador da vida, pois traz uma série de consequências negativas do 

ponto de vista psicossocial e que ampliam o sofrimento humano. Portanto, é o uso 

indevido que é o tipo de uso de substâncias psicoativas que se coloca, não como mero 

ajustamento social, mas como forma de oportunizar o cuidado em saúde (NERY 

FILHO, 2009). 

 Diante disso, aqui será realizada, a partir de Olievenstein (1985), uma exposição 

relacionada a elementos mais gerais concernentes às toxicomanias e ao sujeito que nela 

se encontra envolvido diretamente. Uma primeira aproximação com as toxicomanias 

pode ser feita a partir de Olievenstein (1985) de que não é possível afirmar que o sujeito 
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toxicômano é sempre um sujeito que tem baixa tolerância às frustrações e tampouco 

sempre é narcisista. Até porque 

 

[...] o tipo narcísico (cf. o trabalho de R. Ingold) que pensamos encontrar 

no toxicômano, com sua intolerância à frustração externa e sua particular 

predisposição à psicose e a seus distúrbios perversos, é apenas o 

demonstrativo manifesto, porém estritamente intermitente e de transição, 

ou melhor, o “tapa-buraco” na ausência do produto injetado, face à 

angústia, à agnosia em movimento perpétuo daquele que só pode dizer: 

“Ser ou não ser”. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 20) 

 

Diante desse quadro bastante complexo, a droga age tal qual um “[...] cimento 

tapa a brecha”, contribuindo para dar vazão a um turbilhão de sensações represadas e 

mesmo inimagináveis. Dessa forma, a droga aparece como uma ponte, até então 

destruída, em todo conteúdo de desejo recalcado (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 21).     

Desse turbilhão de sensações represadas e inimagináveis, Olievenstein (1985, p. 

21) afirma: 

 

E do final mesmo dos efeitos da droga, só podemos induzir, mais uma 

vez, a sucessão do movimento e de sua estática: eis aqui um imaginário 

em ação, extremamente rico e fecundo; e ei-lo no instante seguinte 

aniquilado, deixando no espaço de batalha apenas a dor, a melancolia e a 

morte. 

 

 No entanto, ao contrário do que se possa imaginar, ocorre um processo de 

identificação do sujeito com as substâncias psicoativas. Até porque o uso regular dessas 

substâncias, apesar de o sujeito toxicômano reconhecer que não é inofensivo à sua vida, 

traz uma recompensa incomensurável na sua memória pessoal. Esta recompensa repete 

o mesmo cimento “tapa buraco” da ruptura de suas possibilidades de experiências que 

estejam de acordo com o programa do “Princípio do prazer” (OLIEVENSTEIN, 1985, 

p. 22). 

 Um fenômeno bastante comum dessa aprendizagem e uso regular de substâncias 

psicoativas é aquele relativo aos indivíduos dependentes que, após um período 

significativo de abstinência, desenvolvem quadros bastante graves gerados por um 

desejo intenso. Esse período é denominado por Olievenstein (1985, p. 22) como um 

“combate de titãs” do indivíduo consigo mesmo e com o meio no período de 

afastamento das substâncias que estavam presentes como uso regular. 

 Diante disso, as substâncias psicoativas aparecem na vida do sujeito toxicômano 

como “falta de algo” que, no entanto,  
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[...] até agora não abrimos espaço neste combate para a dependência. Ou, 

para sermos mais exatos, não vimos ainda como esta se constitui nem 

como ela se mantém. Poderemos então em seguida colocar a questão de 

qual o espaço psíquico por ela preenchido. A dependência psíquica 

constitui a ponte imaginária, cujos arcobotantes são os mecanismos da 

dependência física. A dependência é um fluxo que, através da lembrança 

do efeito de preenchimento da droga, permite ao indivíduo não 

desmoronar frente ao vazio psíquico da entre-ruptura. É a forma resistente 

e diminuída do imaginário em ação que falávamos. Na dependência, a 

relação ao prazer está invertida, mas isto não significa que esta inversão 

anule o prazer; este existe, só que em negativo (é o tributo pago e à 

culpabilidade por não se ter podido ou sabido realizar a própria 

identidade). (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 23-24) 

 

 Além disso, a dependência se mostra, inclusive, como um questionamento e 

resposta aos padrões de vida estabelecidos, os quais são oriundos do padrão 

civilizatório, como dito. Nesse sentido, a toxicomania representa “uma luta contra o uso 

costumeiro, a habituação, a banalização” (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 24).  

 Importante afirmar que, quando falamos do sujeito toxicômano, aqui não se trata 

de um padrão ou regularidade que seja, por exemplo, de uma história de vida específica, 

ou determinadas condições objetivas e subjetivas que culminam, mecanicamente e de 

forma linear, neste sujeito específico. Diante disso, sobre o conceito “toxicômano”, 

Olievenstein (1985, p. 24) diz que: 

 

Queremos ressaltar que, quando nos referimos ao toxicômano, é apenas 

por uma necessidade da exposição; longe de nós a ideia de que exista um 

tipo de toxicômano, assim como para Freud existe um tipo narcísico. 

Muito menos um toxicômano típico! O que vemos são alianças a longo 

prazo a partir de conflitos arcaicos, que remontam, na maioria das vezes, 

ao estágio pré-genital, entre alguns componentes das defesas psíquicas do 

indivíduo (elas próprias fabricadas por constelações familiares diversas), 

e os elementos trazidos de fora e dominados pela droga. Vemos ainda 

alianças a curto prazo entre estes mesmos componentes, ou outros, e os 

efeitos da droga, mas também as posições ideológicas e culturais e a 

situação social.  

 

 Apesar de tudo isso, cabe afirmar que não se pode desconsiderar a importância 

das frustrações (carências) na vida do sujeito toxicômano. Existe, em dada medida, uma 

relação inseparável das frustrações com a dependência. As frustrações na vida do 

toxicômano têm um efeito tão intenso que ele pode ser definido como um sujeito que 

quer tudo no imediato momento em que surge a vontade de possuir (OLIEVENSTEIN, 

1985, p. 25). 

 Diante disso, 
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[...] também nasce da ruptura e pela ruptura, é uma constante, como 

depender da anulação das lacunas deixadas pelos pedaços de espelho 

quebrado. Não provém de uma debilidade constitucional e sim de um 

“adquirido”. Um pouco à maneira de uma bomba aspirante, à procura de 

uma volta ao equilíbrio, custe o que custar, em busca de uma homeostase, 

é uma tentativa de reparação, um processo ativo da economia do 

indivíduo, mas que é incapaz de reparar a ruptura. (Ibidem) 

 

 Destarte, é mister compreendermos que a dependência não se trata de um mero 

condicionamento passivo ou associativo (caso das frustrações desta vida, por exemplo). 

Trata-se, na verdade, de um fenômeno que surge como tentativa de reconstrução de um 

ciclo de vida, contribuindo, em dado sentido, para a construção da unidade da própria 

pessoa. É uma unidade que foi esfacelada pelo seu espelho quebrado 

(OLIEVENSTEIN, 1985). 

 O que ainda permite, com bastante cautela, falar de um toxicômano em geral é, 

para Olievenstein (1985), referências como o movimento, a “tendência à”, a “passagem 

para”. Tal processo se dá naquilo que foi denominado de “ruptura” e de “espelho 

quebrado” (Ibidem, p. 27).  

 No que se refere às singularidades do sujeito toxicômano, Olievenstein (1985, p. 

31) afirma:  

 

A unidade de vida do toxicômano está justamente, mais que para qualquer 

outra pessoa, na complementaridade destas duas forças: a organização e a 

desordem, o turbilhão e o nó. Sem essa complementaridade, o indivíduo 

não seria toxicômano, seria louco. Estas duas forças jamais chegam a se 

destruir mutuamente. O toxicômano vive no meio da tensão, ele luta 

primeiro contra si mesmo, sua falta de identidade, e depois para encontrar 

sua realização no bem-estar, no não-sofrimento, na não-infelicidade. 

 

 A relação que o sujeito toxicômano estabelece com a família desafia o 

entendimento dos mais incautos. A toxicomania tem, para este sujeito, um sentido 

evolutivo que é o oposto para o espectador (familiar). Isso gera inúmeros conflitos e 

desentendimentos e colocam em evidência o tensionamento entre o sujeito toxicômano 

e o seu contexto familiar e/ou social. Nesse sentido, a substância psicoativa representa, 

para o toxicômano, a possibilidade de restituição de laços afetivos (Ibidem).  

 Diante disso, é notório observar que  

 

[...] a dependência não é algo que simplesmente é imposto ao indivíduo, 

pois abre toda uma perspectiva de vida, sobretudo na relação dominador-

dominado, possuidor-possuído que ele se torna integralmente, em si 
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mesmo, para si mesmo e através de si mesmo. Aqui também o prazer e a 

dor têm a mesma fonte. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 37-38) 

 

 Outro elemento bastante curioso deste processo de profunda identificação com a 

substância psicoativa é que o sujeito toxicômano tem na dependência o que ele 

considera ser a melhor parte de si mesmo. 

 

E não há nada menos psicótico que um toxicômano em “lua-de-mel” com 

a droga. Como dissemos, ele de alguma forma reencontra a liberdade, 

qualquer que seja o preço a pagar. Compreendemos que ele prefira isso 

aos dramas que viveu e cuja única saída é que chamamos o estágio do 

excesso. Porém, a falta, que constitui a chave da dependência, faz com 

que ele veja a cada momento qual será o seu destino quando a 

dependência não agir mais em seu papel regulador. Nesta hora nem o 

narcisismo e nem a megalomania reativada no “high” serão suficientes. 

Não poderá mais haver desejo na realidade interna. A droga somente 

atuará como preenchedor de lacuna, e a conotação de prazer desaparecerá. 

[...] Para reagir contra o medo que o invade, o indivíduo vai designar o 

outro como inimigo. É a fase da “paranoia” e do investimento 

psicossomático que, por sua vez, vão assumir o papel – doloroso – de 

mecanismos reguladores. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 38) 

 

 Nesse contexto, Olievenstein (1985) afirma a existência de todo um sofrimento 

vivido pelo sujeito toxicômano; o considera vítima de um conjunto muito amplo de 

mediações de ordem objetiva e subjetiva. Entretanto, este conjunto de múltiplas 

mediações, de muitas não temos sequer controle, nos mostra que este sujeito não é, 

meramente, uma vítima inocente desse problema de saúde. Desse modo, o toxicômano 

tem sua contrapartida no processo que o faz tornar-se corresponsável em se tornar 

toxicômano. É importante reiterar que qualquer um de nós pode estar suscetível a se 

tornar um sujeito toxicômano em qualquer momento das nossas vidas, a depender das 

condições múltiplas apresentadas (OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Além disso, na perspectiva olievensteiniana, a dependência se torna, inclusive, 

uma busca hedonista que se intensifica na adolescência. Essa busca hedonista não vai se 

orientar para uma sublimação tal como outras pessoas que não encontraram nas 

substâncias psicoativas uma saída para o mal-estar da civilização. Para o sujeito 

toxicômano, essa busca não necessita de uma vida organizada (nos moldes da 

civilização) e nenhum tipo de conforto comumente utilizado pelo outro não-

toxicômano. Até porque “[...] esta busca tem uma única exigência: a completude com o 

prazer, a completude dentro do prazer e junto com este” (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 

45). Isto está vinculado à aceitação social e à satisfação de carências afetivas. 

 Diante dessas singularidades das toxicomanias, elencamos aquilo que é positivo 
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e construtivo na organização mental do toxicômano, assim como aquilo que se 

apresenta como negativo e fonte de sofrimento. Assim, 

 

A toxicomania não é apenas derrota, pois a tomada de produtos tóxicos 

não o é. As pessoas conhecidas como “usuários recreativos” das drogas 

combinam com bastante facilidade uma inserção socioeducativa e uma 

vivência libidinal satisfatórias com a tomada de produtos tóxicos, que lhes 

trazem prazer e revelação. Sua diferença com os toxicômanos está na 

dependência, porém já mostramos que a dependência, específica do 

toxicômano, também não é apenas sinônimo de derrota, é também uma 

produção ativa, um modo de estabelecer boas relações com um ego até 

então em dificuldades. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 46) 

 

É notório observar “[...] que não é praticamente nunca a toxicomania que é 

vivida pelo indivíduo como derrota (quase sempre, ela é, pelo menos secretamente, 

lastimada por ele), e sim as condições de sua manutenção impossível” (Ibidem, p. 46). 

Tais condições se expressam, por exemplo, com o fim dos efeitos da substância 

psicoativa, problemas de ordem social ou judicial e custo da substância no mercado. 

Dessa forma, de uma maneira geral, “quando o indivíduo fala mal da droga, é sempre 

em referência à sua má qualidade” (Ibidem, p. 46). 

 Cabe aqui o destaque para uma série muito ampla de questionamentos 

levantados por Olievenstein (1985), para quem, desde que se dedique tempo para 

pesquisa em suas possíveis respostas, mesmo que provisórias, poderia lançar mais luzes 

para a compreensão mais profunda relacionada ao advento e desenvolvimento das 

toxicomanias. Nesse sentido, Olievenstein (1985, p. 47) levanta as seguintes questões:  

 

[...] como é induzida a toxicomania?; por que razões ela se desenvolve em 

certos meios e não em outros (o que limita bastante a única hipótese 

psicogenética da toxicomania)?; como se constitui, desde o íntimo até o 

macroscópico, o que é identificado como dependência?; como se dá a 

passagem da não dependência para a dependência?; como ocorrem as 

disfunções psíquicas que criam a entidade toxicômana e, sobretudo, como 

se estabelecem as conexões entre essas diferenciações psíquicas, e entre 

elas e seu suporte biossomático? E, finalmente, como termina a 

toxicomania e como tais conexões podem desaparecer?  

 

 Muitos dos questionamentos expostos acima carecem de dedicação científica de 

forma mais aprofundada e crítica para sua compreensão. Diante disso, 

 

O toxicômano, ao que parece, participa da natureza e da história do 

homem, inclusive do homem doente. Parte da natureza de que o homem 

toxicômano está doente, porém o toxicômano tem em si e por si uma 

outra história e uma outra natureza. O indivíduo que se coloca em relação 

com a droga (e não existe toxicomania sem droga, a respeito do que 
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afirmam certos psiquiatras ou psicanalistas) começam a obedecer a certos 

mandamentos que para eles tornam-se absolutos. (Ibidem, p. 47) 

 

 É curioso notar que, em grande medida, a toxicomania, como objeto de estudo e 

pesquisa, tem seu maior impulso para uma, no limite, fragmentada compreensão, 

quando está alinhada aos interesses da ciência na sociedade capitalista. Tal perspectiva 

científica impõe ao toxicômano o estatuto de mero “drogado”, quando este deixa de ser, 

em grande medida, controlado e útil para os propósitos da lógica capitalista. No entanto, 

quando bem ajustado e produtivo para a sociedade do capital, este sujeito, mesmo em 

contexto de uso indevido de substâncias psicoativas, não é visto como problema para se 

“encaixar” na organização produtiva desta sociedade.      

 Não podemos desconsiderar, neste ínterim, que 

 

[...] o homem toxicômano é constituído pela conjunção de uma parte 

doente e de outra extraordinária. E tal união parece coerente, ao menos na 

fase de “lua-de-mel”. A desordem acaba produzindo este universo 

coerente, assim como a aspiração à androginia acaba recriando a unidade. 

Além disto, tudo reaparece e, sobretudo, seu destino de homem mortal, 

pois tudo se desgasta irremediavelmente com o tempo. Se a “lua-de-mel” 

pudesse ser permanente, o toxicômano seria imortal, e não haveria nada 

no mundo que justificasse que os outros homens também não o fossem. 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 48) 

 

Isto posto, nesse momento, será dedicada atenção à sua gênese, na infância, e as 

especificidades do desenvolvimento das toxicomanias. No que concerne a uma possível 

gênese da toxicomania, Olievenstein (1985, p. 79) afirma que a intenção de sua pesquisa 

sobre esta temática “[...] é mostrar de forma causativa que há um sistema de fabricação 

organizador do toxicômano e que, contraditoriamente, este destino não é inelutável, pelo 

menos não é irreversível”. 

 Nota-se, a partir do propósito de Olievenstein (1985), que não se trata de uma 

compreensão linear e reducionista das toxicomanias. Até porque a dependência pode 

surgir em qualquer momento de nossas vidas, quando não suportamos uma ou mais 

“rupturas” as quais estamos todos suscetíveis. Essa ruptura gera uma lacuna que o 

sujeito toxicômano encontra, na substância psicoativa, uma tentativa de preenchimento. 

 É importante reiterar que, na perspectiva olievensteiniana, não existe nada de 

específico na infância do futuro toxicômano que, mecanicamente, o faça estabelecer 

uma relação perniciosa com as substâncias psicoativas em uma lógica de causa-efeito. 

Quem lida de forma séria e rigorosa com essa parcela significativa da população no 

cotidiano do cuidado em saúde identifica isso com clareza (Ibidem). Além disso, 
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Todos nós alguma vez experimentamos, atualmente tomamos, ou então 

tomaremos um dia algum tipo de droga. Conhecemos milhares de pessoas 

que o fazem, e que não são e nem se tornarão toxicômanas. E, no entanto, 

os toxicômanos existem. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 81) 

 

 No entanto, existem determinadas mediações cuja origem se deu na infância que, 

mesmo que não sejam determinantes, podem contribuir para uma futura relação 

problemática com as substâncias psicoativas. Para Olievenstein (1985, p. 81), trata-se de 

muito mais montar um “quebra-cabeças” relacionado com a infância, na qual, para além 

desta, cada indivíduo apresenta singularidades sui generis que podem contribuir para o 

advento da toxicomania. 

 Os elementos que a psicanálise olievensteiniana considera fundamentais para 

compreender as bases das toxicomanias na mais tenra infância são “rupturas” que levam 

o indivíduo ao encontro das substâncias psicoativas, como transgressões frequentes às 

leis estabelecidas dentro dos padrões civilizatórios (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 82). 

 Reiteramos novamente que, mesmo diante dessas bases anteriormente 

mencionadas, é a insistência de um equívoco comum. Tal equívoco comum consiste, na 

compreensão da toxicomania, em desconsiderar as especificidades históricas que 

levaram cada indivíduo ao uso indevido de substâncias psicoativas (Ibidem). 

Nesse sentido, a “ruptura” anteriormente mencionada gera uma lacuna e uma 

incompletude pouco tranquilizadora que, para Olievenstein (1985), tem seu fundamento 

naquilo que denomina, a partir da psicanálise lacaniana, de “o estágio do espelho 

quebrado”. Dessa forma, 

 

Sabemos a importância que tem o estágio do espelho na concepção 

lacaniana da formação da identidade do homem, com a criança se 

descobrindo enquanto outro em um espelho real ou simbólico, o que a 

torna capaz de romper a fusão que mantinha com a mãe. 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 83) 

 

Se formos refletir sobre a trajetória humana, desde o trauma do nascimento até o 

aprendizado das leis e a sua humanização, o ser humano se vê obrigado ao embate com 

verdadeiras “ondas de choque” que podem provocar “rupturas” com consequências, 

muitas das vezes, negativas. Considerando essa trajetória, percebe-se o quão vulnerável 

é uma criança e quantos fatores daquilo que Olievenstein (1985, p. 83-84) denomina de 

“derrapagens” podem acontecer, mesmo que, via de regra, a trajetória humana pareça 

“normal” e “bem resolvida”. Nesse sentido, 
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Quando nos referimos ao estágio do espelho quebrado, trata-se justamente 

de uma derrapagem desta espécie. Com efeito, sabemos, por exemplo, 

que toda teoria psicogenética da psicose implica, ou deixa entrever, uma 

impossibilidade, por múltiplas razões, da realização deste estágio do 

espelho – um possível desligamento do estágio fusional. 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 84) 

 

 Essas “derrapagens” mencionadas acima promovem rupturas que alimentam 

uma angústia desde a infância. Esta angústia gera uma demanda no indivíduo que ele 

não consegue elaborar, em tempo hábil, cuja origem se deu na relação com seus pais, 

gerando uma censura que lhe foi imposta e ou que ele próprio se impôs 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 85). 

 Aqui se coloca a noção do “espelho quebrado”, que Olievenstein (1985, p. 85-

86) explica, na relação entre pais e filhos, do seguinte modo: 

 

“Eu nunca consegui fazer passar a mensagem da minha angústia. Eu a 

escamoteei, preenchendo a carência com a droga. Isto não funcionou – 

prova disto é meu filho que, pelo simples fato de existir, mostra que eu 

existo, enquanto eu não tenho nenhuma certeza sobre a minha identidade. 

Se eu não fizer passar por isto, eu enlouqueço”. Com efeito, face a este 

novo ser, o que está em jogo – e que as pessoas costumam chamar de 

egoísmo ou vício – é a extrema dificuldade para constituir um eu adulto. 

Dificuldade esta que vem marcando a existência do toxicômano desde sua 

infância. 

 

Acerca da “ruptura” que promove a quebra do espelho, esta não se dá em um 

sentido exclusivo. Para Olievenstein (1985), nessa ruptura, há intervenção da mãe. Essa 

ruptura acontece quando, no sistema mãe-filho, a função desempenhada por esse 

sistema na economia libidinal não funciona, ou funciona precariamente. Para que 

aconteça a “ruptura”, é necessária a existência de um ou múltiplos “choques”. Estes 

“choques” são inicialmente recebidos pela mãe, mas ela os devolve de forma 

permanente para a criança, o que corrobora “[...] o impossível reforço do ego do 

toxicômano. Consequentemente, vai ser a supressão ou ao menos a neutralização desta 

devolução a responsável posteriormente pela ‘cura’ do toxicômano” (OLIEVENSTEIN, 

1985, p. 87). 

 Nesse sentido, o “gesto da injeção” da substância psicoativa vai se tornar uma 

representação simbólica na busca por incorporar uma totalidade perdida no espelho 

despedaçado. Tal injeção servirá como uma massa que tenta preencher e consertar as 

rachaduras desse espelho. Na sua relação com as substâncias psicoativas, o sujeito 
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toxicômano acredita que encontrou o paraíso perdido (OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Aliado a essa relação, ainda, de “lua-de-mel” com as substâncias psicoativas que 

aparentemente “colaram” o “espelho quebrado”, o toxicômano amplia seu encontro 

constrangedor com as leis e com as possibilidades de maiores transgressões que 

corroborem a sua felicidade que ele vivencia nesse período. Diante disso, anterior a este 

momento da vida, é importante mencionar que a criança, sobretudo no período da sua 

primeira infância, é considerada, na perspectiva psicanalítica, como uma “perversa 

polimorfa”. Dessa forma, 

 

[...] o toxicômano vai tentar, ao mesmo tempo consciente e 

inconscientemente, reviver, reassumir a posição de criança pequena, 

anular a ruptura. E não é surpreendente vê-lo, então, fazer durar ao 

máximo seu lado “um pouco perverso”, pois ele tenta reencontrar estes 

momentos e estes elementos de perversão, que são as únicas situações de 

felicidade que conhece. [...] Vemos então se delinear mais claramente o 

papel desempenhado pela droga na economia das identificações e da 

libido do indivíduo: preencher os vazios do espelho, anular o real (fonte 

de angústia total), reencontrar no acme da emergência a Unidade 

identificatória, e no “planeta” reviver a época de lactente, sem culpa e 

sem sexualidade, logo, sem problemas. A droga, o papel da droga, é de se 

colocar aí, em lugar da ruptura e de anulá-la neste momento preciso. 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 89-90; Grifo meu) 

 

 É curioso observar que, a partir do texto acima, aqui aparece a categoria 

felicidade tal como nos debruçamos anteriormente na história do pensamento em Platão 

(2004) e Descartes (1999). A felicidade é um dos propósitos centrais da vida de todos os 

seres humanos e, na vida do sujeito toxicômano, nos parece que, mesmo que 

temporariamente, a substância psicoativa se torna um meio de consegui-la, inicialmente, 

até muito facilmente. 

 Entretanto, após a experiência do “espelho quebrado” e a sua suposta “colagem” 

com o uso da substância psicoativa, o sujeito passa posteriormente para um “estágio do 

excesso”. Nesse “estágio do excesso”,  

 

Em relação a tudo que vinha antes, a sensação, o sentimento vivenciados 

são exacerbados. É o evento: imenso. A partir de então, com o 

prosseguimento do processo biológico e psicológico de envelhecimento, o 

futuro toxicômano tem nas mãos os pedaços esparsos do espelho, e tenta 

se constituir um ego e uma personalidade. Para tanto, ele explora todas as 

dimensões de seu espelhamento. Cada uma delas remete-o à sua 

“incompletude”, pois se todas são necessárias, nenhuma é suficiente. 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 90-91) 

 

 No que concerne ao “estágio do excesso”, as transgressões às leis da civilização 
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se tornam uma constante, por vezes inconsciente, na vida do sujeito toxicômano. Sua 

vida tende a ser um jogo prolongado, cada vez mais orientado pela perversidade e de 

ações coercivas com as leis e com o outro que sofre de suas iniquidades. Aqui ocorre o 

distanciamento entre aquilo que o sujeito toxicômano “percebe” e o que ele “deveria 

perceber”. Daí decorre a vivência do “sentimento de paranoia” que passa a fazer parte, 

em grande medida, da vida do toxicômano (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 93). 

 Um elemento central deste “estágio do excesso” é aquele concernente à 

revisitação frequente em uma memória vivida. Dessa forma, 

 

Raramente os outros homens contabilizam suas lembranças de infância 

com tanta intensidade quanto o toxicômano. É que, na sequência de 

traumatismos e carências, qualquer época feliz – mesmo insignificante 

para os outros – é vivida como um evento. Evento este que é igualmente 

mobilizado e buscado, quase sempre no temor de que não produza o 

efeito desejado, para tentar preencher a “falta”. Evento repetido, prelúdio 

da injeção. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 100) 

 

Diante disso, uma das maiores contradições oriundas da historicidade futura do 

sujeito toxicômano é a sua frequente tentativa para evitar o uso de substâncias 

psicoativas, mas, ao mesmo tempo, a procura dessas substâncias o mobiliza. Se 

conseguir sobreviver a essa atuação, quando buscar formas de lidar com a condição de 

“espelho quebrado” e sentir que seu tempo é tal qual de um “homem normal” que vive 

sem as substâncias psicoativas, terá de suportar, de maneira positiva, as frustrações da 

nossa vida cotidiana e expressar a sua culpa de outras formas (OLIEVENSTEIN, 1985). 

 

4.3. A política proibicionista das drogas 

 

 Antes de refletir acerca da política proibicionista, é necessário compreender que 

a relação dos homens com as substâncias psicoativas remonta aos primórdios da 

humanidade. Há registros do uso de substâncias psicoativas datados de 8000 anos a.C. 

Desde então, o ser humano buscou o uso dessas substâncias com vários sentidos: meio 

de transcendência, relação com o sagrado, rituais de passagem, entre outros sentidos 

culturalmente construídos e determinados (FERNANDES; FUZINATTO, 2012). 

 Fato é que, ao longo de praticamente toda a história da humanidade, o ser 

humano não havia estabelecido relações severas de regulação e controle do uso dessas 

substâncias, e que até o início do século XIX, com a “Guerra do Ópio” entre Inglaterra e 

China, em 1839, não representava maiores problemas nos diversos contextos sociais em 
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que seu uso acontecia (D’ELIA FILHO, 2007, p. 78). 

 É a partir do século XX que um novo movimento em relação à produção, 

circulação e consumo de substâncias psicoativas passa a ser regulado por uma nova 

vertente de origem moral, religiosa e econômica vinculado com o campo da saúde 

pública: trata-se do proibicionismo. O contexto histórico concernente ao surgimento do 

probicionismo pode ser assim sintetizado: 

 

[...] foram diversos os fatores que contribuíram para as mudanças nos 

padrões de consumo de drogas na sociedade industrial: o desenvolvimento 

econômico e tecnológico da indústria fármaco-química; as grandes 

migrações internacionais, trazendo diferentes costumes e formas de uso de 

drogas para o ocidente; o surgimento de novos grupos, classes sociais e a 

crise nas formas de controle social; a reorganização racional do trabalho 

industrial, contribuindo para uma sociedade de vida racional, materialista, 

normatizadora, voltada para o consumo de produtos e serviços. 

(ROMANÍ, 1993 apud TRAD, 2015, p. 2) 

 

 Considerando a delimitação deste trabalho, o importante é compreender que, a 

partir do marco histórico proibicionista no que tange à tentativa de interdição do 

comércio, o uso e a distribuição de determinadas substâncias psicoativas passaram a ser 

alvo de dedicado investimento de várias estruturas sociais, como os Estados-nação, a 

Igreja, o mercado vinculado diretamente com determinadas correntes da medicina 

social, no campo da Saúde Pública. O objetivo central dessas estruturas sociais era 

veicular (a partir dos mecanismos culturais de dominação, como a Indústria Cultural) 

determinadas características que justificassem uma progressiva demonização dessas 

substâncias e seus usuários como quase “mortos-vivos”, sem nenhum poder de decidir 

sobre o que fazer de suas vidas após o “encontro fatal” com essas substâncias (D’ELIA 

FILHO, 2007).     

 O desenvolvimento do movimento proibicionista, ao longo dos séculos XX e 

XXI, intenciona demonstrar uma relação de normalização no campo da saúde com o 

grande mal do século, que assola vidas, arrasa famílias, entre outros efeitos nefastos 

muito bem expostos em imagens que mais se aproximam de filmes de terror e de 

grandes guerras. Em suma, trata-se de anunciar a catástrofe. Tudo isso regido por uma 

Indústria Cultural relacionada, inclusive, aos ditames de uma Sociedade do 

Espetáculo28. No entanto, com o descortinar dos interesses envolvidos com o 

                                                 
28 Para Guy Debord (2003, p. 21-22), “A sociedade do espetáculo é, pelo contrário, a forma que escolhe 

o seu próprio conteúdo técnico. Se o espetáculo, considerado sob o aspecto restrito dos ‘meios de 

comunicação de massa’, que são a sua manifestação superficial mais esmagadora, pode parecer invadir a 

sociedade como uma simples instrumentação, esta não é de fato nada de neutro, mas a instrumentação 
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proibicionismo que está além da estereotipia das substâncias psicoativas impostas pela 

Indústria Cultural, é importante compreender que     

 

A primeira proibição às drogas ocorreu em 1909 por meio da Comissão de 

Xangai. Rodrigues aponta que a Comissão de Xangai vinha para elaborar 

“restrições à livre produção, venda e consumo de drogas estimulantes, 

como a cocaína, e narcóticos, como os opiáceos (ópio, morfina, heroína)” 

[...] proibindo o uso do ópio fumado. O ópio fumado é a forma menos 

nociva da utilização do ópio, o que no início já apontava seus interesses: 

Com as imigrações, os chineses se tornaram concorrentes diretos dos 

americanos no mercado de trabalho, assim a proibição do ópio teve o 

intuito de criminalizar chineses, que traziam o hábito de fumar ópio de seu 

país de origem. (FERNANDES; FUZINATTO, 2012, p. 2)   

 

 A partir desse contexto, é possível depreender que a proibição do uso de 

substâncias psicoativas esteve, desde sua origem, ligada a interesses político-

econômicos. No decorrer do século XX, até as bebidas alcoólicas tornam-se alvo do 

proibicionismo nos EUA, a partir da “Lei Seca” fundamentada por uma forte influência 

da cultura religiosa de vertentes do puritanismo. Com o advento da crise de 1929 e 

outras mediações sociais, o álcool volta a ser permitido, pois era fonte de grande 

arrecadação de impostos (D’ELIA FILHO, 2007, p. 84). 

 No decorrer do século XX, as bebidas alcoólicas, o tabaco e determinados 

medicamentos desvinculam-se como que por encanto do rol das substâncias 

consideradas perigosas. As substâncias consideradas perigosas e tornadas ilícitas são 

alvo de exposição de imagens, dentre outros recursos, que espetacularizam os 

problemas relacionados ao seu uso e ao sofrimento causado por ela. A maconha, a 

cocaína, o ópio, a heroína, dentre outras substâncias, são bombardeados por uma 

“Guerra às Drogas” tão propagandeada e instaurada pelo então presidente estadunidense 

Richard Nixon, nos idos de 1970. O marco histórico dado pelo movimento de “Guerra 

às Drogas” mundializou-se e permanece até hoje como política hegemônica da relação 

de interdição da produção, consumo e circulação de substâncias psicoativas em boa 

parte do planeta (D’ELIA FILHO, 2007, p. 92).  

 Daqui em diante, como afirmou o psiquiatra e pesquisador Antônio Nery Filho 

                                                                                                                                               
mesmo que convém ao seu automovimento total. Se as necessidades sociais da época em que se 

desenvolvem tais técnicas não podem encontrar satisfação senão pela sua mediação, se a administração 

desta sociedade e todo o contato entre os homens já não se podem exercer senão por intermédio desse 

poder de comunicação instantâneo, é porque esta ‘comunicação’ é essencialmente unilateral; de modo que 

a sua concentração se traduz no acumular nas mãos da administração do sistema existente os meios que 

lhe permitem prosseguir esta administração determinada. A cisão generalizada do espetáculo é inseparável 

do Estado moderno, isto é, da forma geral da cisão na sociedade, produto da divisão do trabalho social e 

órgão da dominação de classe”. 
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(2009), o que ocorre é um processo de demonização de substâncias ainda consideradas 

ilícitas em nível global e/ou mesmo local. Tal processo só gera uma demonização que 

vai para além da substância e incide sobre o sujeito toxicômano, criando uma série de 

mitos e estereótipos. Isso corrobora um cenário suscetível à implantação de medidas 

autoritárias de saúde pública para a sua solução, o que agrava ainda mais este problema 

(NERY FILHO, 2009).  

O que está posto, nesse processo de demonização do sujeito toxicômano, é a 

instauração da, altamente lucrativa, “cultura do medo” e de um inimigo a ser combatido. 

Em suma, 

 

Fazendo uma síntese das representações recorrentes na publicidade de 

prevenção acerca do usuário e do contexto, considera-se que, no primeiro 

caso, são reforçadas as imagens de perdedor, delinquente ou enfermo que 

aparecem de forma exclusiva ou combinada. No limite, exacerba-se o 

caráter ilícito do uso das drogas e suas implicações com o tráfico e o 

crime organizado. O contexto, por sua vez, em consonância com esses 

arquétipos, alia elementos mórbidos e tenebrosos. (TRAD, 2015, p. 3) 

 

 Essa separação das substâncias seguras (denominadas drogas lícitas) das 

substâncias perigosas (denominadas drogas ilícitas) gerou uma relação em que somente 

as últimas eram imputadas de nocivas e problemáticas. Assim, o estatuto de “drogas” foi 

concedido como o vocábulo para distingui-las daquelas substâncias que deixaram, no 

limite, de ser nocivas: bebidas alcoólicas, tabaco e medicamentos. Sobre a problemática 

dessas substâncias, cabe o registro de que cerca de 90% da população de dependentes de 

substâncias psicoativas são justamente dessas substâncias consideradas “seguras”, o que 

gera uma ocultação do real problema em nome de outros propósitos comerciais 

(VERONA et al, 2010). 

 Esses propósitos estão diretamente relacionados com a lógica produtiva do 

capital. De maneira mais específica, está vinculada, em grande medida, aos interesses 

das indústrias da cervejaria e destilados, da indústria do tabaco, da indústria 

farmacêutica, da indústria bélica e do crime organizado e suas relações com as políticas 

de Estado no Brasil e em outros países (VERONA et al, 2010).  

Nesse sentido, por exemplo, ao longo de boa parte do século XX, a imagem do 

tabaco esteve associada ao glamour no e do cinema, à superação de desafios naturais, à 

força e à resistência. Mesmo com a proibição da publicidade televisiva em meados dos 

anos 1990 no Brasil e em outros países, ainda existe uma publicidade oculta do tabaco 

no cinema, por exemplo, com os mesmos princípios que hegemonizaram a publicidade 
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dessa substância psicoativa. Uma das evidências disso se deu quando,   

 

A partir dos anos 80, as campanhas do cigarro direcionaram-se para o 

segmento jovem, exibindo esportes radicais, patrocinando festivais de 

música etc. Os anúncios passaram associar a vida dos fumantes à 

aventura, ao perigo, à juventude, ao mesmo tempo em que produziam um 

novo conceito sobre o comportamento do fumante, até então relacionado 

à categoria dos produtos que revelariam maturidade no indivíduo. As 

peças analisadas exaltam algumas das tendências encontradas entre os 

jovens atuais, como respeito às diferenças e ao individualismo, utilizando 

frases do tipo: – Não importa o que faço, o que vale é a marca que vou 

deixar no mundo. – Cada um na sua. (TRAD, 2015, p. 2) 

 

 No que concerne às bebidas alcóolicas, estas se tornaram, ao longo do século 

XX, após a crise de 1929 nos EUA e no mundo, uma mercadoria cada vez mais 

valorizada por uma publicidade que rompeu determinados “tabus” relativos à exibição 

de corpos. Essa ruptura permitiu uma progressiva e ampla veiculação de corpos de 

homens e, principalmente, de mulheres associada ao erotismo, à felicidade, à fama, ao 

bem-estar, às cenas idílicas, entre outros valores de uma sociedade que orienta o 

exercício do poder para ampla estimulação do consumo como uma das formas de 

controle social. Dessa forma, 

 

Na publicidade de bebidas alcoólicas são apresentados estilos de vida, que 

se diferenciam segundo a modalidade da bebida ou ainda segundo o 

público-alvo. No caso da cerveja, prevalece o apelo ao seu caráter 

democrático, como a bebida de todas as idades, classes, estilos. Quanto às 

mulheres, estas continuam sendo o ingrediente básico no apelo erótico das 

cenas; com as modelos possuindo atributos semelhantes ao da cerveja: 

refrescante, relaxante, sedutora. “Nada mais sedutor do que poder ser o 

que não se é”. (Ibidem, p. 2) 

 

 Da mesma forma que o tabaco e as bebidas alcoólicas, a publicidade de 

medicamentos foi imbuída de um sentido marcadamente estimulador. O medicamento 

aparece vinculado a imagens de pessoas felizes, que normalmente têm um problema e 

encontram nos fármacos o arauto da cura de uma doença ou alívio de um mal-estar 

qualquer. E, na sociedade em que vivemos, a máxima é que não podemos sentir dor, 

sofrimento e qualquer mal-estar. Além disso, o uso de medicamentos tem gerado uma 

crítica significativa no que se refere ao processo denominado iatrogenia. Esta promove 

uma série de efeitos e complicações oriunda de um tratamento médico, inclusive de base 

medicamentosa, que não foram prescritos de acordo com a necessidade do indivíduo. 

Assim a iatrogenia é uma das causas mais importantes de dependência de medicamentos 

(NERY FILHO, 2009).   
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Diante desse quadro, registramos duas situações. A primeira é de que os 

medicamentos são a primeira e maior causa de intoxicação no Brasil e em boa parte do 

mundo (SATO, 2002), e a segunda é o uso cada vez mais frequente de medicamentos 

para as mais diversas situações que antes não eram vistas como problemas de saúde em 

si mesmas. Assim como se torna cada vez mais difícil de se avaliar em que sentido há 

de fato o controle de doenças e ou agravos e quando tem início a pressão da indústria 

farmacêutica para as prescrições sem necessidade destes medicamentos em nome da sua 

mercadorização (NASCIMENTO, 2003). 

 

4.4. As imagens publicitárias como síntese do movimento proibicionista 

 

 Diante de tal contexto histórico da política proibicionista, cria-se um universo 

onírico e ao mesmo tempo demoníaco acerca da produção, circulação e consumo de 

substâncias psicoativas. Nas palavras de Adorno e Horkheimer (1985, p. 131), fica claro 

que, para Indústria Cultural que administra esta situação, 

 

As obras de arte são ascéticas e sem pudor, a indústria cultural é 

pornográfica e puritana. [...] Eis aí o segredo da sublimação estética: 

apresentar a satisfação como uma promessa rompida. A indústria cultural 

não sublima, mas reprime. Expondo repetidamente o objeto do desejo, o 

busto no suéter e o torso nu do herói desportivo, ela apenas excita o 

prazer preliminar não sublimado que o hábito da renúncia há muito 

mutilou e reduziu ao masoquismo. [...].  A produção em série do objeto 

sexual produz automaticamente seu recalcamento. 

 

 Assim se pode refletir acerca de algumas imagens que contribuem para sintetizar 

todo o movimento proibicionista durante o século XX e XXI e sua aparente contradição 

com a publicidade e propaganda e a super estimulação do consumo de determinadas 

substâncias psicoativas. 

 Antes da análise das imagens propriamente ditas, é importante definir as 

categorias que aqui serão apresentadas no que concerne às singularidades apresentadas 

em cada grupo de imagens. As imagens serão, basicamente, categorizadas como: 

vertente proibicionista adaptada, vertente estimuladora do uso, vertente regulatória 

acrítica, vertente regulatória crítica. 

 A vertente proibicionista adaptada será definida como aquela em que são 

expostas imagens estimuladoras do pânico e da repulsa acerca das consequências do uso 

de substâncias psicoativas e as tornam um dos maiores inimigos da humanidade. O seu 
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objetivo final é criar fluxos sensoriais contínuos29 que transformam essas imagens, 

mesmo quando montagens, em expressão do próprio real. Os fluxos sensoriais 

contínuos são impostos por diversificados mecanismos culturais de dominação, como a 

Indústria Cultural, que são fruto de uma racionalidade administrada que tem uma 

vinculação íntima com a produção material e imaterial da vida. Diante disso, 

 

Os fluxos sensoriais contínuos provocam uma divisão inédita do trabalho 

dos sentidos, acentuando o papel da visão em detrimento dos demais; 

induzem a uma redistribuição das relações entre sensação, percepção, 

reflexão; e fortalecem a contingência, a instabilidade, a incerteza que se 

encontram no âmago da crise da cultura e da educação. O pensamento se 

encolhe, traduzido numa especialização, uma compartimentalização dos 

saberes. (HAROCHE, 2005, p. 352) 

 

Nesse sentido, todas as mediações que são de fato relacionadas com as 

condições objetivas e subjetivas de sofrimento humano são subsumidas. Assim, os 

fundamentos que mantêm o status quo da cultura capitalista são ocultados e 

retroalimentados. A vertente proibicionista adaptada é a expressão da mencionada, 

anteriormente, dimensão puritana da Indústria Cultural. 

 Por outro lado, a vertente estimuladora do uso é aquela que, após o acordo com o 

mercado que definiu a existência de substâncias psicoativas seguras, criou um universo 

onírico, por meio de fluxos sensoriais contínuos de imagens erotizadoras, de paisagens 

idílicas, do sucesso e da fama, do glamour no cinema e fora dele, em suma, da 

felicidade, relacionando esses elementos com o uso de substâncias psicoativas, como as 

bebidas alcoólicas, o tabaco e os medicamentos, que são hoje, juntas, responsáveis por 

uma grande fatia de acúmulo e expansão de capital no mundo. É a expressão da 

mencionada, anteriormente, dimensão pornográfica da Indústria Cultural. 

 Em aparente contraposição a esse cenário de interdição e estimulação do uso de 

substâncias, surgem as imagens de uma vertente regulatória aqui denominada de 

acrítica. Essa vertente é acrítica, porque, primeiro, nega os aspectos históricos e, por 

mais que se fundamente em evidências científicas razoáveis da problemática do uso de 

substâncias psicoativas, ignora os fundamentos da sociedade que retroalimentam toda a 

lógica de consumo. No limite, difunde fluxos sensoriais contínuos a partir de imagens 

                                                 
29 Conceito desenvolvido por Sennett (apud HAROCHE, 2008), em diálogo estabelecido com a teoria 

crítica frankfurtiana, especialmente na obra Dialética do Esclarecimento. Assim Haroche (2008) 

afirma: Eis a finalidade essencial da indústria de bens culturais: atuar de forma contínua, por meio de 

fluxos ininterruptos, para “marcar os sentidos dos homens com o selo do trabalho em cadeia, desde 

sua saída da fábrica, à noite, até sua chegada ao relógio de ponto, na manhã seguinte” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985 apud HAROCHE, 2008, p. 144). 
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que demonizam e banalizam os potenciais efeitos que essas substâncias ocasionam, o 

que não corrobora o processo de autonomia e emancipação do indivíduo, mas a 

mistificação das massas, assim como a primeira e a segunda vertentes apresentadas 

expõem. 

 Construída a partir de um referencial crítico de sociedade, a vertente regulatória 

crítica se fundamenta nas mediações complexas construídas sócio-historicamente da 

relação do homem com as substâncias psicoativas. As imagens expostas deixam claro 

que existe um problema em potencial que as substâncias psicoativas, invariavelmente, 

podem ocasionar a partir da tríade sujeito-substância-contexto (OLIEVENSTEIN, 

1985). Mas, antes disso, coloca em debate o processo de regulamentação do uso de 

todas as substâncias psicoativas e a abolição do proibicionismo e da sua bandeira de 

“Guerra às Drogas”. 

 A partir desta vertente, não se trata de criar fluxos sensoriais contínuos no ser 

humano por meio das imagens produzidas, mas expor os fundamentos e mediações da 

realidade que estão, no movimento da essência, intimamente imbricados na relação do 

ser humano com as substâncias psicoativas e as possíveis alternativas para evitar os 

potenciais problemas que essa relação pode ocasionar. Nessa vertente, o universo da 

locução é aberto e não fechado, como as três vertentes anteriores.     

Vejamos, de modo emblemático, algumas imagens como experiências dessas 

vertentes. Antes, é importante reiterar que, como aqui se trata de delimitação histórica 

das imagens relacionadas às vertentes anteriormente mencionadas, ressaltam-se os 

limites de tal empreendimento devido à complexidade e pouco espaço para 

desenvolvimento das categorias acima caracterizadas e da exposição e análise de 

imagens, o que não esgota a hermenêutica dos sentidos e significados que serão 

elencados. 
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Figura 1 – Cracolândia no estado de São Paulo 

Fonte: Blogspot do Yago sobre política na web30. 

 

 O sentido da frase acima e da imagem corrobora uma compreensão equivocada 

do uso de crack31 e sua real problemática nos grandes centros urbanos nas chamadas 

“cracolândias”. Muitos arautos defensores de que o Brasil vive uma epidemia de uso de 

crack32 utilizam imagens como esta (para não ficar “pedra sobre pedra”) para dizerem 

que o crack é a substância psicoativa responsável por assolar o país com miséria, 

criminalidade, imundície, vagabundagem e a criação de uma multidão de mortos-vivos 

que “tragam” tudo que veem pela frente sem o menor pudor e encarcerados na 

dependência do “demônio” chamado crack. Este, nos anos 2000, principalmente a partir 

de 2005, se tornou “a droga da vez”. Na verdade, no que concerne ao fenômeno do 

crack e das cracolândias, é importante compreender que é  

 

Impossível falar de crack sem mencionar a cracolândia paulistana. Ao 

mesmo tempo, é de suma importância o reconhecimento de que a questão 

da cracolândia (ou das cracolândias) em hipótese alguma se limita ao 

consumo do crack. […] Após o processo de desmembramento do espaço e 

desvalorização imobiliária, o que se viu foi um grande abandono, tanto do 

ponto de vista do planejamento quanto da sua manutenção. A população 

que ali estava e foi se estabelecendo precisou “se virar” sem qualquer tipo 

de cobertura. Hoje em dia ela congrega profissionais do sexo, pequenos 

comerciantes, moradores em situação de rua, residentes da região e 

pessoas em trânsito. Vale lembrar que o crack surgiu bem depois da 

operação de sucateamento da região, adentrando esse cenário apenas em 

                                                 
30 Disponível em:<http://yagopoltica.blogspot.com.br/2012/01/uma-doenca-chamada-crack.html>. 

Acesso em: 8 de março de 2015. 
31 O crack é uma “versão” da cocaína a qual pode ser fumada em latas, cachimbos e misturadas como 

cigarro com a maconha, tabaco ou qualquer outro produto fumígeno (NERY FILHO, 2009).  

32 No limite, existe a veiculação da substância crack como doença, o que, de acordo com as correntes 

críticas do campo da saúde, não é verdadeiro (NERY FILHO, 2009). Como a dependência do crack 

não é uma doença no sentido crítico do termo, falar em epidemia trata-se, no mínimo, de um grande 

exagero, pois nem as estatísticas e tampouco a relação de todos os usuários com a substância segue o 

padrão da imagem exposta acima, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde (VERONA, 2010). 

A dependência de qualquer substância psicoativa como o crack, por exemplo, não é uma doença no 

sentido da compreensão e reflexão dos complexos fenômenos dos processos de saúde-doença 

humanos (CANGUILHEM, 2002). Mais detalhes ver nas referências dos três autores mencionados. 

http://yagopoltica.blogspot.com.br/2012/01/uma-doenca-chamada-crack.html
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meados dos anos 1990. Por que ressaltar que o crack chegou depois? 

Porque hoje em dia – talvez por conveniência – tudo se misturou e, numa 

simplificação grosseira, cracolândia virou sinônimo de crack. É 

conveniente do ponto de vista do mascaramento de um contexto 

complexo atribuir ao crack – enquanto substância demolidora e agente 

externo – a produção estrutural da cracolândia. (DIAS, 2013, p. 281-282) 

 

 

Figura 2 – Bar situado próximo ao centro da cidade de Goiânia 

                             Fonte: Acervo pessoal, 2015.                         

  

 Considerando o sentido da interdição do uso de crack na nossa sociedade, talvez 

o objetivo da exposição da imagem em um bar de Goiânia fosse o “alerta” para os 

usuários de tabaco e, principalmente, de bebidas alcóolicas dos riscos inerentes ao uso 

de crack. No entanto, a imagem acima expressa uma das grandes contradições as quais 

está vinculada a relação entre o lícito e o ilícito. Dentro de um estabelecimento 

comercial, um bar que vende determinadas substâncias psicoativas (bebida alcóolica e 

tabaco), na cidade de Goiânia, está a condenação do crack como substância ameaçadora 

por si mesma. Até mesmo os consumidores de bebidas alcóolicas e tabaco têm que 

temer o “monstro” que “devora cabeças”, simbolizado por um rato em tamanho sobre-

humano de aparência horripilante. A imagem acima pode estar veiculada a uma vertente 

regulatória acrítica por se tratar de publicidade do Estado brasileiro. Vejamos abaixo 

somente a imagem do cartaz do “monstro” que “devora cabeças”:            
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Figura 3 – Cartaz presente no bar situado próximo ao centro de Goiânia 

      Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

 Pela categorização anteriormente proposta, a imagem acima pode estar 

vinculada, como foi dito, à vertente regulatória acrítica. Os sentidos que a imagem 

impõe na compreensão do complexo fenômeno da relação do ser humano com o crack 

podem ser submetidos a um simulacro que não permite vislumbrar a sua totalidade e 

coloca as substâncias lícitas em um patamar privilegiado em relação ao crack. Isso 

porque, nesse contexto, bebidas alcóolicas e tabaco são, em si mesmas, seguras. 

 

Figura 4 – Imagem presente na Página Recados do Facebook 

       Fonte: Página Recados do Facebook na web33. 

 

 Esta imagem trata-se de uma relação curiosa que existe entre determinado tipo 

musical e o uso de substâncias psicoativas, absolutizando uma relação que não pode ser 

generalizada. O fenômeno da estandardização e da massificação que podemos atribuir 

                                                 
33 Disponível em: <http://recadosdofacebook.com/uma-parceria-contra-as-drogas>. Acesso em: 9 de 

março de 2015.  

http://recadosdofacebook.com/uma-parceria-contra-as-drogas/
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ao uso da arte “funk”, a partir da análise que Adorno e Horkheimer (1985) 

estabeleceram sobre a função social alienante da música, também está presente. Fica 

exposto isso pela imagem que, a partir do acesso a um estilo musical, aponta as 

substâncias psicoativas sendo retratadas como um imperativo. Trata-se de imagem que 

expressa sua relação com a vertente proibicionista adaptada, pois “cria” falsos inimigos 

que são resultados de condições sócio-historicamente construídas, como o funk, e não a 

causa de um problema específico, como o uso indevido de substâncias psicoativas. 

 

Figura 5 – Charge sobre a dependência de substâncias psicoativas 

Fonte: Blog do Graduado na web34. 

 

 Aqui se trata de uma charge que difunde uma perspectiva há muito tempo 

abandonada por qualquer pesquisa séria no campo das dependências de substâncias 

psicoativas que é a da escalada. Nessa perspectiva, existe uma determinada substância 

que é menos agressiva ao organismo (na cultura brasileira a bebida alcóolica é uma 

delas) e uma que só de ser mencionada incorpora a tragédia em si mesma (na imagem o 

“oxi”). Exemplificando, no caso da cultura brasileira, o indivíduo inicia com o uso da 

bebida alcoólica, passa para o tabaco, depois usa a maconha, posteriormente 

experimenta a cocaína, em seguida conhece o crack (daí vai para o “fundo do poço” ou 

o limite da drogadição) e por último chega até a morte, como sugere o desenho após o 

uso do oxi. Trata-se novamente de uma imagem que se vincula à vertente proibicionista 

adaptada.   

 

 

 

                                                 
34 Disponível em: <http://www.blogdograduado.com.br/2013/12/meu-filho-usuario-de-drogas.html>. 

Acesso em: 9 de março de 2015. 
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Figura 6 – Imagem erótica para a juventude dependente 

  

                                                                    Fonte: Legalização das drogas na web.  

  

A imagem acima é um apelo que se fundamenta a partir da erotização da beleza 

feminina. A ideia de que a mulher bela, dentro dos padrões correntes da beleza e 

objetificação, demonstraria que muitas pessoas ainda preferem aspirar cocaína do que 

estabelecer contato (cheirar) com esse tipo de mulher. Tal concepção tenta tensionar a 

relação do indivíduo com as substâncias psicoativas, a partir da esfera erótica, 

demonstrando o que ele está perdendo quando opta por “cheirar pó”, ao invés de 

“cheirar” uma mulher como a da imagem acima. Trata-se de uma imagem relacionada a 

uma vertente regulatória acrítica que tenta regular o uso de uma substância por meio de 

uma substituição em que, ao mesmo tempo, torna a mulher mero objeto de desejo a ser 

consumida nesse processo. 
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Figura 7 – Foto publicitária de uma marca de cerveja 

Fonte: Página do Jornal “O Dia” na web35. 

 

 A imagem acima é típica daquilo que a publicidade e a propaganda das bebidas 

alcoólicas no Brasil definiram como elementos idílicos perfeitos para a venda de um 

produto: homens e, principalmente, mulheres belas com pouca roupa; um lugar 

paradisíaco (praia de Copacabana no Rio de Janeiro); um contexto de felicidade 

explícito; um espaço de relações humanas ocorrendo com toda qualidade e, obviamente, 

relacionada com a presença de bebidas alcoólicas. 

 Assim, a imagem está vinculada a uma vertente estimuladora do uso. Trata-se 

das peças publicitárias que criaram um universo onírico e ilusório que vende 

determinadas substâncias, sob a promessa da plena realização humana. Trata-se de um 

simulacro que oculta que a relação de dependência que o homem pode estabelecer com 

as bebidas alcoólicas é bem diferente do que a imagem pode sugerir. 

 

 

 

 

                                                 
35 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-12-18/justica-restringe-publicidade-de-

bebidas-alcoolicas.html>. Acesso em: 10 de março de 2015. 

http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-12-18/justica-restringe-publicidade-de-bebidas-alcoolicas.html
http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-12-18/justica-restringe-publicidade-de-bebidas-alcoolicas.html
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Figura 8 – Foto de uma peça publicitária de uma marca de cerveja 

Fonte: Página do Sedentário Hiperativo na web36 

 

 Outra imagem muito comum utilizada pela indústria de bebidas alcoólicas 

associa uma mulher loira dentro dos padrões correntes de beleza com a “loira gelada” 

(cerveja), com o vestido ligeiramente desabotoado insinuando o que está por vir 

(estímulo à imaginação erótica), que pode significar a garrafa ou a lata sendo aberta 

para que o homem a deguste. Esta vinculação pertence à vertente estimuladora do uso.  

 

Figura 9 – Charge que relaciona a política de “Guerra às Drogas” com o holocausto 

 Fonte: Página da Smoke Buddies na web37. 

  

 A imagem acima é um exemplo de como a diferença (cultura, hábitos, costumes, 

relação com determinadas substâncias psicoativas) é criminalizada. Diante disso, no 

                                                 
36 Disponível em: <http://www.sedentario.org/informe-publicitario/onde-voce-vai-armar-o-buteco-com-

a-sua-geladeira-lotada-de-cerveja-6318>. Acesso em: 10 de março de 2015. 

37 Disponível em: <http://smkbd.com/santos-recebe-terceira-semana-canabica>. Acesso em: 10 de março 

de 2015. 

http://www.sedentario.org/informe-publicitario/onde-voce-vai-armar-o-buteco-com-a-sua-geladeira-lotada-de-cerveja-6318
http://www.sedentario.org/informe-publicitario/onde-voce-vai-armar-o-buteco-com-a-sua-geladeira-lotada-de-cerveja-6318


187 
 

limite, muitas pessoas entram no “trem de ferro” da repressão policial e são submetidas 

diariamente ao “holocausto” por adotarem determinadas práticas culturais (que podem 

estar vinculadas ao uso de substâncias psicoativas ou não) e que não convergem com 

diversos interesses ocultados, mas que estão relacionados com a manutenção da 

interdição do uso de substâncias psicoativas. A imagem corrobora, nesse sentido, os 

verdadeiros fundamentos que contribuem cotidianamente para manter determinadas 

políticas de repressão vinculadas ao proibicionismo. Como a imagem apresenta estas 

características, ela está vinculada à vertente regulatória crítica. 

 

Figura 10 – Charge que remete aos verdadeiros beneficiários da política de Guerra às 

Drogas 

Fonte: Ready my mind na web38. 

 

 Mais uma imagem construída que identifica alguns dos grandes beneficiários 

com as políticas proibicionistas. A polícia incorpora então o papel da repressão direta e 

salvadora da sociedade das substâncias psicoativas e, principalmente, dos “criminosos” 

que usam rotulados, em geral, como os pequenos traficantes dessas substâncias. Além 

disso, existe, como já denunciado por diversas mídias, uma relação entre polícia e 

tráfico, em que, para não atrapalhar os negócios deste último (de médio e grande porte), 

a polícia estabelece acordos financeiros para fazer “vista grossa” à comercialização de 

substâncias psicoativas. Os bancos que lucram com grandes transações comerciais e a 

“lavagem de dinheiro” e outras ações do sistema bancário que geram enormes somas em 

dinheiro, quando da comercialização das substâncias psicoativas ainda consideradas 

ilícitas. E, por último, os grandes traficantes que são bastante beneficiados com a 

política proibicionista, pois realizam um comércio em que a repressão policial 

                                                 
38 Disponível em: <http://arcticcompass.blogspot.com.br/2014/01/war-on-drugs-is-farce.html>.  Acesso 

em: 10 de março de 2015. 

http://arcticcompass.blogspot.com.br/2014/01/war-on-drugs-is-farce.html
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raramente incomoda. Eles não precisam vender uma substância psicoativa 

regulamentada por lei e de boa procedência (laboratórios de “fundo de quintal”) e na 

qual não incide carga tributária. Trata-se de uma imagem relacionada a uma vertente 

regulatória crítica. 

 

Figura 11 – Charge que critica o Plano Colômbia patrocinado pelos Estados Unidos da 

América 

    Fonte: Página da voltairenet.org na web39.  

 

 Esta imagem é emblemática para refletir sob diversos prismas. Trata-se do 

“Plano Colômbia” impetrado pelos EUA que intenciona “acabar” com o tráfico de 

drogas na Colômbia. No entanto, uma das metas desse plano é manter a produção sob 

controle, como sugere o revólver sobre a cabeça do pequeno produtor colombiano, 

estabelecendo interesses, como a disputa geopolítica que consiste em: eliminar as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e qualquer traço do seu modelo 

político-econômico estabelecido sobre parte significativa do território; impor o modelo 

de globalização e mundialização do capitalismo nessa parte do território controlada 

pelas FARC; promover a incorporação dessa área como mercado consumidor da 

produção estadunidense, mas de forma, aparentemente contraditória, continuar, pelo 

menos a imagem sugere isso, consumindo a cocaína produzida na Colômbia. Trata-se de 

uma imagem vinculada de acordo com a vertente regulatória crítica.   

 

 

 

 

 

                                                 
39 Disponível em: <http://www.voltairenet.org/article157015.html>. Acesso em: 10 de março 2015. 

http://www.voltairenet.org/article157015.html
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Figura 11 – Publicidade oficial do Estado brasileiro sobre o uso do tabaco 

 

Fonte: Verdade Gospel na web40. 

  

 As imagens acima apresentam a exposição dos efeitos causados pelo uso do 

tabaco. O sentido que orienta a formulação das imagens é de que, ao se visualizar as 

pessoas com doenças graves, agravos gerais orgânicos, o sofrimento de bebês que 

“fumaram” o tabaco e as complicações correspondentes, entre outros problemas que 

podem ser vistos nas imagens, seja possível entender que existe uma relação explícita 

com o uso do tabaco para evitar que as pessoas façam o consumo ou pelo menos tenham 

consciência dos efeitos negativos do uso. No entanto, no outro extremo da publicidade e 

propaganda do tabaco, tais imagens absolutizam a relação do tabaco com essas 

consequências, banalizando-as. Além disso, não são explicitadas quais são as mediações 

psicossociais relacionadas com a produção do tabaco pela sua indústria, além dos 

agravos para a saúde que não podem ser imputados, exclusivamente, ao uso do tabaco. 

Assim, as imagens elencadas podem ser vinculadas a uma vertente regulatória acrítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Disponível em: <http://www.verdadegospel.com/imagens-chovantes-nas-caixas-de-cigarros-estao-

com-dias-contados>. Acesso em: 10 de março de 2015. 
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Figura 12 – Capa de uma edição da Revista Veja 

 

 Fonte: Blogspot endocrinologia em pauta na web41. 

 

 A imagem acima é, no mínimo, curiosa. Aparentemente expressa, a partir da 

revista de maior circulação no Brasil, os avanços das ciências da saúde vinculados à 

esfera do “extraordinário” (vide “parece milagre”), no que tange à fabricação de 

medicamentos mais eficazes no combate ao excesso de peso. No entanto, a imagem 

estabelece uma série de elementos no mínimo questionáveis: a difusão de um padrão 

corrente de beleza (o corpo magro) em contraposição à pessoa estar um pouco acima do 

“peso ideal”, como exposto na imagem; a expressão facial e corporal e a aparência 

desagradável da mulher um pouco acima do peso à esquerda; após a injeção do 

medicamento, simbolizada pela seringa gigante, ocorre a transformação; a mesma 

mulher com outra expressão facial e corporal de felicidade e plena satisfação, à direita. 

A solução do problema está à direita e não à esquerda, o que infere, talvez, na posição 

ideológica do grupo que vende a revista. E aqui fica expressa a simplificação da relação 

entre o padrão de corpo para se estar “de bem com a vida” e, ao mesmo tempo, a 

“fabricação” de um determinado tipo de doença: estar fora dos padrões correntes de 

beleza. Além disso, fica explícito pela imagem que, em pouco tempo (cinco meses), o 

uso do medicamento causará grandioso benefício para a saúde. Pelas características 

mencionadas, mesmo sendo aparentemente uma matéria jornalística, o seu intento se 

relaciona a uma vertente estimuladora do uso.     

                                                 
41 Disponível em: <http://endocrinologiaempauta.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html>. Acesso 

em: 10 de março de 2015. 

http://endocrinologiaempauta.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html
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 Diante da exposição de imagens realizada anteriormente, refletimos sobre suas 

possíveis implicações no contexto histórico atual. Um primeiro aspecto é compreender 

que, na cultura brasileira, as vertentes hegemônicas, que têm espaço garantido pelos 

mecanismos culturais de dominação da Indústria Cultural, são nesta ordem: vertente 

estimuladora do uso, vertente proibicionista adaptada, vertente regulatória acrítica e 

vertente regulatória crítica. Esta última é bastante evitada de ser veiculada e tampouco 

discutida.  

Obviamente, a exposição da maioria das imagens anteriores demonstra a 

importância da manutenção da lógica proibicionista, que tem uma vinculação com um 

projeto de semiformação posto na sociedade capitalista. Pensar em outras imagens, 

relacionadas à vertente regulatória crítica, possibilita a reflexão e um novo olhar para a 

realidade concreta. Este novo olhar pode contribuir para o pensar e agir crítico 

emancipado.    

 No entanto, a manutenção e o aprofundamento da barbárie na relação das 

pessoas umas com as outras estimulam a formação de relações sociais eugenistas, 

expostas em determinadas imagens. Nesse sentido, a diferença, explicitada na imagem, 

está na ordem da anormalidade ou normalidade em si mesmas (ocultadas), sob o “pano 

de fundo” de determinados fundamentos da cultura capitalista, do império da razão 

instrumental (HORKHEIMER, 2002) e do domínio de si por um tipo de narcisismo 

primário (FREUD, 2010). Estas são mediações fundamentais que corroboram uma 

relação com o proibicionismo e a estimulação do uso que alimenta, por um lado, a 

indústria do tabaco, das bebidas alcoólicas e dos medicamentos. Por outro lado, 

alimenta, por meio da interdição de determinadas substâncias psicoativas, a indústria 

bélica, a indústria da clínica psiquiátrica, dos medicamentos e a criação e manutenção 

da indústria do tráfico. 
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CAPÍTULO 5 

A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A CONSTRUÇÃO DA RAPS NO BRASIL: 

POSSIBILIDADES EDUCATIVAS CRÍTICAS PARA A EMANCIPAÇÃO DO 

SUJEITO TOXICÔMANO 

  

Em contraposição e disputa com a política proibicionista que, como vimos no 

capítulo anterior, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento de todo um processo 

de semiformação, mistificação das massas e de medidas autoritárias no âmbito da saúde 

pública para o sujeito toxicômano, eis que foi instituída a reforma sanitária e 

psiquiátrica no mundo e no Brasil.  Antes de situar este processo histórico concernente à 

reforma sanitária e psiquiátrica, definiremos o que, neste trabalho, se entende por saúde. 

Dessa forma, 

 
Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a 

serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar grandes 

desigualdades nos níveis de vida. (VIII CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE apud LUNARDI, 1999, p. 28) 

 

Sob este prisma, é priorizada uma compreensão do complexo fenômeno da 

saúde que vai muito além, pois se contrapõe à arraigada noção simplista de “ausência de 

doenças” negando que a doença faz parte da vida de todos os seres humanos 

(CANGUILHEM, 2002). E essa compreensão ainda nega a noção difundida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que afirma que a saúde é um “Pleno bem-estar 

físico, mental e social e não apenas ausência de doenças e enfermidades” (LUNARDI, 

1999, p. 2). Tal noção difundida pela OMS avança na ideia de a saúde não ser mera 

“ausência de doenças”, mas adentra no reducionismo ingênuo da plenitude como se 

houvesse uma condição de saúde dessa natureza o tempo todo ou mesmo que a própria 

organização produtiva da sociedade capitalista pudesse permitir a consecução da 

felicidade. Trata-se de um conceito abstrato e descolado da realidade concreta, coerente, 

portanto, com a manutenção do estado de menoridade da população, em sua maioria, e, 

especialmente, do sujeito toxicômano. É importante ressaltar que o conceito da VIII 

Conferência, construído por diversos atores (profissionais de saúde, população em geral, 

educadores sociais, políticos, etc.), surgiu como pilar fundamental para a construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS), estando relacionado com as lutas históricas dos 



193 
 

movimentos sociais em defesa da saúde pública brasileira (Ibidem). 

 

5.1. A Reforma Psiquiátrica e a construção da Rede de Atenção Psicossocial 

 

 A partir da reforma sanitária e psiquiátrica, foi construída uma série de novos 

serviços de saúde. Tais serviços, alicerçados com a fundação do SUS, foram construídos 

com um propósito substitutivo de uma política que tratava as pessoas com transtornos 

mentais e toxicômanos em uma lógica asilar-manicomial e hospitalocêntrica, tal qual 

vimos as suas raízes no segundo capítulo deste trabalho.  

Dessa forma, de acordo com a Conferência Regional de Reforma dos Serviços 

de Saúde Mental, em seu “Relatório 15 anos depois de Caracas”, 

 

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo 

da eclosão do “movimento sanitário”, nos anos 70, em favor da mudança 

dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde 

coletiva, equidade na oferta dos serviços, protagonismo dos trabalhadores 

e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de 

tecnologias de cuidado. (BRASIL, 2005, p. 6) 

 

O sistema até então hegemônico no Brasil – o da internação psiquiátrica em um 

sistema de tratamento fechado – isolava os sujeitos (objetos?) de todo o convívio social 

e de fatores desencadeantes de uma conduta de risco privada e pública decorrentes de 

transtornos mentais, os mais diversos, bem como o uso de álcool e outras substâncias 

psicoativas. Esse sistema de tratamento foi perdendo força, legitimidade e 

cientificidade, porque, no máximo, isolavam e confinavam os sujeitos da vida social, o 

que não implicava em mudanças positivas na vida dessas pessoas, pois favorecia o 

retorno quase sempre frequente ao padrão de vida deletério anterior à internação. Isso 

quando não provocava uma piora do quadro psiquiátrico e clínico devido à iatrogenia e 

outros tipos de violência, nos quais as pessoas com transtornos mentais e os 

toxicômanos eram submetidos nesses espaços de confinamento dessas instituições 

disciplinares. Assim, 

 

Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto 

internacional de mudanças pela superação da violência asilar. Fundado, ao 

final dos anos 70, na crise do modelo de assistência centrado no hospital 

psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por outro, dos esforços dos 

movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o processo 

da Reforma Psiquiátrica brasileira é maior do que a sanção de novas leis e 

normas e maior do que o conjunto de mudanças nas políticas 
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governamentais e nos serviços de saúde. (BRASIL, 2005, p. 6) 

 

 De acordo com a Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde 

Mental, o ano de 1978 é o marco inaugural de crítica ao modelo asilar hospitalocêntrico. 

Esse modelo tinha como base científica a hegemonia da ciência médica sobre as demais 

formas de saber no campo da saúde e era realizado quase que exclusivamente em 

hospitais. Isso promovia uma estratégia de tratamento centrada nas práticas médicas sob 

a égide do modelo asilar de internação em hospitais psiquiátricos, bem como o uso 

indiscriminado de medicamentos. 

É a partir das críticas oriundas do Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental, movimento plural formado por trabalhadores integrantes do movimento 

sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de 

profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, que surgem as 

críticas mais pontuais e contundentes ao modelo manicomial e hospitalocêntrico. 

 

É sobretudo este Movimento, através de variados campos de luta, que 

passa a protagonizar e a construir a partir deste período a denúncia da 

violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia 

de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica 

ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na 

assistência às pessoas com transtornos mentais. (BRASIL, 2005, p.7) 

 

Sob este prisma, eis que é realizado o “II Congresso Nacional do Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental” (Bauru, SP), em 1987, adotando o lema “Por uma 

sociedade sem manicômios”. Nesse mesmo ano, é realizada a “I Conferência Nacional 

de Saúde Mental” (Rio de Janeiro). Esse Congresso e a Conferência possuem relevância 

tão grande que, a partir deles e de outros movimentos de luta, surge o primeiro Centro 

de Atenção Psicossocial no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, assim como uma 

série de denúncias aos manicômios, como, por exemplo, a Casa de Saúde Anchieta, na 

cidade de Santos, no estado de São Paulo, onde pessoas eram maltratadas e morriam 

(Ibidem). 

O advento do primeiro CAPS demonstrou, na prática, que era possível construir 

formas de intervenção no campo da saúde mental que poderiam proporcionar, ao 

usuário do serviço público de saúde mental, condições concretas para um tratamento 

rigoroso do ponto de vista científico e ao mesmo tempo humanizado, respeitando e 

acolhendo o usuário em sua condição de sofrimento. 
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Neste período, são implantados no município de Santos Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionam 24 horas, são criadas 

cooperativas, residências para os egressos do hospital e associações. A 

experiência do município de Santos passa a ser um marco no processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se da primeira demonstração, com 

grande repercussão, de que a Reforma Psiquiátrica, não sendo apenas uma 

retórica, era possível e exequível. (BRASIL, 2005, p. 7)  

 

 O desenrolar desse processo de reforma, além de ancorado pelas experiências 

pioneiras citadas, foi ganhando respaldo perante as políticas de Estado, pois, além da 

eficácia bem maior em relação ao modelo asilar-hospitalocêntrico, o seu custo era bem 

menor se comparado ao modelo tradicional até então em voga. 

 Diante disso, foram criadas leis que passaram a dar respaldo legal às 

intervenções psiquiátricas. Portanto, 

 

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto 

de Lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros 

as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos 

psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. É a partir 

deste período que a política do Ministério da Saúde para a saúde mental, 

acompanhando as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, 

começa a ganhar contornos mais definidos. (BRASIL, 2005, p. 8) 

 

Mas é com a Lei Nacional (2001-2005) que se consolida o processo legal de 

respaldo à Reforma Psiquiátrica com a aprovação da Lei Paulo Delgado, que ficou 

tramitando durante 12 anos no Congresso Nacional, o que demonstra o poder ainda 

existente de concepções conservadoras sobre o tratamento psiquiátrico no modelo 

tradicional anteriormente mencionado. Esta lei é conhecida também pelo nº 10.216, a 

qual foi sancionada no dia 6 de abril de 2001.  

O avançar desse processo de reforma e todos seus pormenores têm mostrado 

avanços importantes nas novas formas emergentes de tratamento e de educação em 

saúde, dentre seus vários serviços criados ao usuário do CAPS – pessoas com 

transtornos mentais e toxicômanos – apesar das limitações ainda existentes de ordem 

estrutural, financeira e do quadro de composição de equipe multidisciplinar. Em suma, 

 

O período atual caracteriza-se assim por dois movimentos simultâneos: a 

construção de uma rede de atenção à saúde mental substitutiva ao modelo 

centrado na internação hospitalar, por um lado, e a fiscalização e redução 

progressiva e programada dos leitos psiquiátricos existentes, por outro. É 

neste período que a Reforma Psiquiátrica se consolida como política 

oficial do governo federal. Existem em funcionamento hoje no país 689 

Centros de Atenção Psicossocial e, ao final de 2004, os recursos gastos 

com os hospitais psiquiátricos passam a representar cerca de 64% do total 
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dos recursos do Ministério da Saúde para a saúde mental. (BRASIL, 

2005, p. 9) 

 

 De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde em 2014, o Brasil 

tem atualmente 1670 CAPS. Observa-se que o número dessas unidades de saúde 

especializadas cresceu quase três vezes mais em relação ao último levantamento. O 

mais importante é que esse aumento foi bastante superior ao crescimento da população 

brasileira nesse período, o que configura um aumento real em um dos espaços de 

cuidado oriundos da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2015).   

 Conforme se pode observar também, foi a partir do histórico de luta que 

culminou no advento dos CAPS, que são estruturas centrais neste novo modelo de 

cuidado às pessoas com problemas de saúde mental. É importante dizer que os CAPS 

funcionam como tipo I, II e III. O CAPS de tipo I funciona em um período do dia, de 

segunda a sexta-feira, e tem como propósito atender pessoas, nos mais diversificados 

processos terapêuticos e ou pedagógicos, com transtornos mentais, os mais diversos, e 

alcoolistas e dependentes de outras substâncias psicoativas. O CAPS de tipo II funciona 

em dois períodos do dia, de segunda a sexta-feira, e promove o atendimento, em 

diferentes processos terapêuticos e/ou pedagógicos, do mesmo público do CAPS do tipo 

I. O CAPS do tipo III funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda-feira, e, além de 

oferecer os mesmos atendimentos previstos nos CAPS tipo I e II, realiza o acolhimento 

noturno por até 15 dias consecutivos para os casos mais graves que envolvam: recaídas 

constantes, síndrome de abstinência, ameaças de morte, entre outros agravos 

psicossociais (BRASIL, 2011, p. 14). 

 Um outro dado importante a saber acerca dos CAPS é que a quantidade dessas 

unidades de saúde está diretamente vinculada aos estudos epidemiológicos que estão 

relacionados com os quantitativos populacionais. O CAPS do tipo I é recomendado para 

municípios a partir de 20.000 habitantes; o do tipo II é recomendado para municípios 

que tenham a partir de 70.000 habitantes; e os do tipo III são recomendados para 

municípios que tenham a partir de 200.000 habitantes (BRASIL, 2011, p. 14).     

Para tanto, se estabeleceu outro marco histórico e legal concernente à ampliação 

das novas formas de cuidado e de educação em saúde, a partir dos CAPS e outros 

dispositivos da Reforma Psiquiátrica no Brasil pela publicação da Portaria nº 3088, de 

23 de dezembro de 2011, a qual instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Mas é 

a partir do Decreto nº 7508/11 que foram lançadas as bases para organização dessa rede, 

no que se refere aos serviços públicos de Estado. Estes são, nada mais, uma proposta de 
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articulação entre os serviços de saúde mental em seus diferentes níveis de complexidade 

e acompanhamento dos usuários desses serviços de saúde em suas diferentes 

necessidades de cuidado. Os grandes desafios têm sido relacionados com a articulação 

desta rede em muitos estados do Brasil, bem como a necessidade de criação de serviços 

diretamente vinculados à RAPS, contratação de equipe multidisciplinar e condições de 

trabalho dessas equipes (BRASIL, 2011). 

 Para organização dessa rede, foi construída uma série de conceitos operacionais 

que vai corroborar sua concepção. Um conceito central dessa nova política de Estado 

envolve verbas federais para sua efetividade, repassadas de fundo a fundo para os 

municípios e estados e Distrito Federal, denominado “Região de Saúde”, a qual se trata 

de 

 

[...] espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. (BRASIL, 2005, 

p. 2) 

 

 Não basta, no entanto, que os municípios simplesmente comunguem dessas 

estruturas acima mencionadas. Para ser constituída a “Região de Saúde”, esta deve 

conter, pelo menos, ações e serviços de: 

 
I - atenção primária;  

II - urgência e emergência;  

III - atenção psicossocial;  
IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e  

V - vigilância em saúde. 

 (BRASIL, 2005, p. 2) 

 

 A partir da definição da “Região de Saúde”, elencada pelos critérios expostos 

acima, são ainda realizadas duas definições vinculadas com a Rede de Atenção à Saúde 

que é um “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” (BRASIL, 

2011, p. 2). 

 Como as políticas públicas de Estado e a efetivação das leis são um problema 

histórico no Brasil, mesmo com todos os avanços ainda a efetividade concreta dessas 

políticas precisa ser melhor desenvolvida em muitos estados do país.    
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 No que se refere à Rede de Atenção Psicossocial, esta é definida, por esta 

mesma portaria, como uma “[...] rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos 

diferentes pontos de atenção para atender às pessoas em sofrimento e/ou com demandas 

decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo de álcool, crack e outras drogas” 

(BRASIL, 2011, p. 3). 

Para além do uso de insumos, materiais e outros instrumentos e espaços típicos 

de serviços de saúde para o cuidado das pessoas, a Rede de Atenção Psicossocial é 

responsável pela principal tecnologia de cuidado a qual é de caráter leve. Uma 

“tecnologia leve de cuidado em saúde” é aquela de base relacional e ocorre entre 

terapeuta-usuário na qual é construído o vínculo terapêutico, a partir da “escuta 

qualificada” e “orientação qualificada”, com propósitos de “acompanhamento 

longitudinal” em saúde, assim como de “educação em saúde” em suas mais diversas 

estratégias de cuidado (Ibidem, 2011). 

 Nesse caso específico, o terapeuta, no seu sentido ampliado do cuidado em 

saúde, é qualquer profissional de saúde que atenda, no seu cotidiano de trabalho, o 

usuário dos serviços de saúde pública na lógica de funcionamento da Rede de Atenção 

Psicossocial, especialmente nos Centros de Atenção Psicossocial. O vínculo terapêutico 

é uma relação de confiança estabelecida entre terapeuta-usuário, como vimos, a partir de 

uma escuta qualificada e orientação qualificada. A “escuta qualificada” é uma escuta 

construída com perguntas abertas que se utilizam, como eixos norteadores, de palavras 

como: Por quê? Onde? Como?  

Assim, a partir da história de vida de cada usuário atendido, é construído junto 

com ele, a partir do trinômio queixa-demanda-necessidade42, as suas necessidades de 

acompanhamento em saúde para a resolutividade do seu agravo, doença e ou 

sofrimento. Na lógica pela qual funcionam os dispositivos de Saúde da RAPS, muito 

tem sido evitada a iatrogenia, estabelecendo vínculos terapêuticos e outras formas de 

cuidado em saúde coerentes, inclusive com propostas que estimulem a reflexão dos 

usuários a partir de processos não-formais de educação (BRASIL, 2011). 

   No que concerne ao que foi chamado “acompanhamento longitudinal”, este é 

relacionado ao monitoramento do usuário atendido em qualquer serviço de saúde e da 

                                                 
42 A queixa é aquilo que o usuário expressa a partir das sensações imediatas relacionadas à fonte do 

sofrimento associado ao seu problema de saúde. A demanda é aquilo que o usuário pede como recurso 

ou solução que este acredita que resolverá seu problema de saúde. A necessidade é uma pactuação 

entre terapeuta-usuário, na qual são identificadas, a partir da construção do vínculo terapêutico, as 

ações e os procedimentos que irão conduzir a resolutividade de forma, o mais radical possível, dos 

determinantes de saúde relacionados ao seu adoecimento e ou sofrimento. (BRASIL, 2011) 
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Rede de Atenção Psicossocial, visando atender às necessidades da pessoa em toda sua 

singularidade e integralidade para evitar o já criticado pelo senso comum de “jogo de 

empurra” dos serviços de saúde (BRASIL, 2011, p. 5). 

 Em relação à “educação em saúde”, a qual dedicaremos espaço mais adiante 

neste capítulo, de antemão, diante de sua especificidade, esta pode ser compreendida 

como “[...] uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência 

crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua realidade, e 

estimula a busca de soluções e organização para a ação individual e coletiva” (BRASIL, 

2007, p. 20). 

 Feitas tais definições, é necessário realizarmos a exposição de todos os serviços 

de saúde que compõem a Rede de Atenção Psicossocial que foi construída pelo Decreto 

3.088/2011. Os componentes desta rede são categorizados pelas seguintes modalidades 

de serviços de saúde, conforme o nível de complexidade do problema de saúde, em 

simples, média e alta complexidade (BRASIL, 2011). 

 Dessa forma, o componente desta Rede de Atenção Psicossocial agrupa sete 

categorias: Atenção Básica em Saúde; Atenção Psicossocial Estratégica; Atenção de 

Urgência e Emergência; Atenção Residencial de Caráter Transitório; Estratégias de 

Desinstitucionalização; Estratégias de Reabilitação Psicossocial. Nos estados em que 

esses serviços estão mais organizados na lógica de rede e vinculados aos parâmetros 

populacionais muito se tem avançado no cuidado em saúde de pessoas com transtornos 

mentais e toxicômanos (BRASIL, 2011, p. 6). 

 Cada categoria desses componentes da Rede de Atenção Psicossocial é 

composta por serviços de saúde da seguinte maneira, conforme o Decreto nº 7508/11 

descrito logo abaixo. 

 

Atenção Básica em Saúde: 

 

• Unidade Básica de Saúde;  

• Núcleo de Apoio à Saúde da Família;  

• Consultório na Rua; 

• Apoio aos Serviços do Componente Atenção Residencial de Caráter Transitório;  

• Centros de Convivência e Cultura;  
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Atenção Psicossocial Estratégica; 

 

• Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 

 

Atenção de Urgência e Emergência: 

 

• SAMU 192;  

• Sala de Estabilização;  

• UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades 

Básicas de Saúde; 

 Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

 

• Unidade de Acolhimento;  

• Serviço de Atenção em Regime Residencial; 

 

 Estratégias de Desinstitucionalização; 

 

• Serviços Residenciais Terapêuticos;  

• Programa de Volta para Casa. 

 

 Estratégias de Reabilitação Psicossocial; 

 

• Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda;  

• Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais. 

 (BRASIL, 2011, p. 6) 

 

 É importante notar, a partir da descrição dos serviços acima, que a Reforma Psi-

quiátrica e sua operacionalização a partir da Rede de Atenção Psicossocial não descon-

sidera os avanços, ao longo da história, que a saúde pública e a psiquiatria contribuíram 

para o cuidado em saúde de pessoas com transtornos mentais e toxicômanos. Assim, os 

serviços de urgência e emergência, as internações psiquiátricas e mesmo acompanha-

mento em saúde mais intensivo por até seis meses são considerados relevantes e neces-

sários (BRASIL, 2011). 
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 Nota-se, a partir desse arranjo organizacional da Rede de Atenção Psicossocial, 

que o universo da locução não é fechado, mas sim aberto. Não se nega, por exemplo, a 

importância do uso de medicamentos, das internações e de acompanhamento em saúde 

mais intensivo que pode durar até seis meses, como vimos.  

No entanto, a não efetivação dos marcos legais, como uma política de Estado do 

Brasil, tem limitado: a implantação de novos serviços necessários, a composição de 

equipes multidisciplinares, processos de formação permanente, processos de educação 

em saúde, dentre outras ações previstas. Tal processo tem corroborado uma contraofen-

siva dos arautos defensores da banalização de medidas autoritárias no campo da saúde 

mental (VERONA et al, 2010). 

 No entanto, dentro desse novo arranjo no cuidado em saúde mental, o medica-

mento é somente mais um recurso no tratamento de pessoas com transtornos mentais e 

toxicômanos, o qual tem de ser prescrito de acordo com a necessidade de cada usuário e 

não na lógica iatrogênica capitalista. As internações psiquiátricas podem ser um recurso, 

em qualquer momento da vida e do tratamento do usuário, desde que corresponda a 

momentos de crise em que este necessite. Além disso, as internações passam a ter um 

critério, balizadas em pesquisas científicas, na duração de, no máximo, 30 dias consecu-

tivos. O manejo de um quadro de crise é alcançado, na maioria dos casos, entre três a 15 

dias de internação. Desse modo, a permanência do usuário em leitos psiquiátricos não 

obedece à lógica do lucro com diárias excessivas e desnecessárias. Até porque esta polí-

tica de saúde de Estado prevê a substituição desses leitos por internações em Hospitais 

Gerais, Hospitais de Urgência e Emergência e nas Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA). Assim, ao contrário de ter o atendimento do médico psiquiátrico somente, nas 

antigas urgências e emergências psiquiátricas, sob esta nova lógica de cuidado, os usuá-

rios dos serviços de saúde mental passam a ter o acompanhamento em saúde, com todas 

as especialidades médicas possíveis, além do atendimento das suas demandas clínicas 

no mesmo espaço. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma “overdose” pelo con-

sumo excessivo de cocaína injetável e tenha uma parada cardíaca vai receber a primeira 

assistência do SAMU e, posteriormente, de uma equipe multidisciplinar de profissionais 

de saúde que fará o acompanhamento do caso (NERY FILHO, 2009). 

 No que se refere ao acompanhamento mais intensivo e prolongado, este é ofere-

cido aos casos mais graves, oriundos de complicações clínicas e psiquiátricas, mas, 

principalmente, das desigualdades sociais que limitam as oportunidades de construção 

de um novo projeto de vida de cada usuário. O serviço de saúde que oferece este aten-
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dimento são as Unidades de Acolhimento Transitório, as quais oferecem acompanha-

mento multidisciplinar, a reinserção social (escola, família, cursos técnicos, geração de 

renda, etc.). Além disso, os usuários das Unidades de Acolhimento Transitório estão 

diretamente vinculados ao Centro de Atenção Psicossocial que os referenciou para essas 

unidades. Dessa forma, os usuários que estão sendo acompanhados nessas unidades 

continuam seus tratamentos nesses centros. Infelizmente, estes serviços estão construí-

dos e funcionando, coerentes com o marco legal, em poucos estados do Brasil (BRA-

SIL, 2011). 

 Outro segmento de pessoas que não deixa de ser contemplado nesta política de 

Estado são os moradores dos antigos manicômios, os quais foram abandonados por suas 

respectivas famílias na lógica de funcionamento da política de Estado anterior. O servi-

ço responsável pelo cuidado dessas pessoas, quando as famílias não são localizadas e ou 

não querem assumir sua corresponsabilidade, são as Residências Terapêuticas. Nestes 

espaços, as pessoas egressas dos antigos manicômios têm assistência em saúde, que é 

realizada por uma equipe multidisciplinar e de fato residem nesses espaços (BRASIL, 

2011).     

 Outra parcela da população que passa a ser atendida, mediante este Decreto, 

agrega pessoas em “situação de rua” a partir dos Consultórios na Rua. As pessoas são 

atendidas com assistência primária para complicações clínicas e psiquiátricas que te-

nham se desenvolvido anteriormente e ou durante a sua permanência nas ruas. É impor-

tante dizer que esse serviço preconiza a assistência em saúde para as pessoas que pre-

tendem continuar vivendo nas ruas. Ainda estimula o retorno dessas pessoas para seus 

respectivos núcleos familiares e de convivências anteriores. O que aqui cabe ser regis-

trado é o respeito aos interesses da pessoa em situação de rua, estimulando-a para uma 

decisão autônoma. Além disso, mesmo com todos os limites de implantação desses ser-

viços em vários estados do Brasil, este serviço tem contribuído para diminuir a “invisi-

bilidade” pela qual a população em situação de rua está submetida pela lógica produtiva 

e individualista da sociedade capitalista (BRASIL, 2011).  

Para efetividade das suas ações, o Consultório na Rua precisa, assim como os 

outros serviços, de uma articulação importante com a Estratégia da Saúde da Família e o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A Estratégia da Saúde na Família realiza o aten-

dimento em saúde no domicílio do território de uma área adstrita (definida a partir de 

critérios epidemiológicos). O Núcleo de Apoio à Saúde da Família realiza a articulação 

da Estratégia da Saúde da Família e acompanha os atendimentos a partir do matricia-
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mento (trabalho em conjunto de serviços do mesmo nível de complexidade e ou de ser-

viços de níveis de complexidade diferentes), os quais um mesmo caso pode envolver, 

por exemplo, a pessoa acompanhada pelo Consultório na Rua e ou atendimento no pró-

prio domicílio. Esta política foi uma das que mais avançou em termos de quantitativo de 

equipes, mas, ao mesmo tempo, essas equipes carecem de formação crítica para, de fato, 

atuar em seus territórios de cuidado em saúde (BRASIL, 2011). 

Além desses serviços que têm um foco direto no cuidado em saúde, existem 

também serviços de desinstitucionalização que têm, como pressuposto, uma íntima liga-

ção com a Economia Solidária e a emancipação no trabalho. Um dos serviços de saúde 

criado tem o nome de Geração Renda com Artesanato (GERART). Trata-se de uma 

cooperativa de trabalhadores que produz artesanato cuja renda oriunda desse produto é 

dividida igualmente entre os cooperados (BRASIL, 2011). Estimulam-se, a partir daí, 

alternativas diferentes de produção material e imaterial da vida opostas à mera adequa-

ção do indivíduo à lógica produtiva do capitalismo. É importante reiterar que, dada uma 

série de fatores, a geração de renda com artesanato não tem sido suficiente como alter-

nativa de renda suficiente para uma vida digna para a maioria dos cooperados o que 

implica em mudanças para que tal processo de geração de renda se torne efetivo. 

 Mesmo com todos os avanços inerentes às novas formas de cuidado em saúde 

mental oriundos deste novo reordenamento institucional no Brasil, cabe uma breve re-

flexão acerca de seus principais limites. Trata-se da sua subsunção à lógica da “socieda-

de de controle” (DELEUZE, 2008). No segundo capítulo deste trabalho, realizamos a 

reflexão a partir de Foucault acerca da sociedade de soberania e sociedade disciplinar. 

 Na transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, que envolve 

continuidade e descontinuidade, houve um deslocamento da centralidade da exposição 

(sociedade disciplinar) para a invisibilidade (sociedade de controle) e para a perpetua-

ção do exercício do poder sobre a vida. Dito de outro modo, a sociedade disciplinar ti-

nha como fundamento central o confinamento e a disciplina. Nesse sentido, os indiví-

duos circulavam por uma rede visível de disciplinarização de suas vidas, como na esco-

la, fábrica, hospital, exército, caserna e prisão (DELEUZE, 2008).  

 No que se refere à sociedade de controle (vinculada a uma nova “maquinaria de 

guerra” da sociedade capitalista), Deleuze (2008) afirma que, no contexto histórico atu-

al, principalmente a partir da década de 1990, houve uma crise geral concernente aos 

instrumentos de confinamento. Tal crise vem abrindo espaço para o advento de novas 
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formas de controle que são realizadas ao ar livre, as quais substituem as antigas disci-

plinas. Dessa forma, 

 

Estamos entrando nas sociedades de controle, que funcionam não mais 

por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. 

[…] Certamente não se deixou de falar da prisão, da escola, do hospital: 

essas instituições estão em crise. Mas se estão em crise, é precisamente 

em combates de retaguarda. O que está sendo implantado, às cegas, são 

novos tipos de sanções, de educação, de tratamento. Os hospitais abertos, 

o atendimento a domicílio, etc., já surgiram há muito tempo. (DELEUZE, 

2008, p. 216; Grifos meus)  

 

 É importante refletir acerca dos grifos acima, considerando, por exemplo, que os 

“hospitais abertos” e os “atendimentos em domicílio” não são uma invenção da socie-

dade de controle. Mas, via de regra, não era, na sociedade disciplinar, um recurso cen-

tral para exercer a disciplina. Foi no advento da sociedade de controle que se identificou 

a contradição inerente à utilização desses meios, sendo possível estabelecer o controle 

com a aparência que denotava liberdade e de que a “maquinaria de guerra” da sociedade 

capitalista estava “cedendo” nos embates, exclusivamente, às conquistas dos domina-

dos. Até porque 

 

São as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades disci-

plinares. "Controle" é o nome que Burroughs propõe para designar o novo 

monstro, e que Foucault reconhece como nosso futuro próximo. Paul Vi-

rillo também analisa sem parar as formas ultra rápidas de controle ao ar 

livre, que substituem as antigas disciplinas que operavam na duração de 

um sistema fechado. Não cabe invocar produções farmacêuticas extraor-

dinárias, formações nucleares, manipulações genéticas, ainda que elas se-

jam destinadas a intervir no novo processo. Não se deve perguntar qual é 

o regime mais duro, ou o mais tolerável, pois é em cada um deles que se 

enfrentam as liberações e as sujeições. Por exemplo, na crise do hospital 

como meio de confinamento, a setorização, os hospitais-dia, o atendimen-

to a domicílio puderam marcar de início novas liberdades, mas também 

passaram a integrar mecanismos de controle que rivalizam com os mais 

duros confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas ar-

mas. (DELEUZE, 2008, p. 220; Grifos meus)  

 

 Diante do destaque acima, encontramos, no que concerne à especificidade do 

objeto de pesquisa aqui desenvolvido, a relação da contradição que está posta. Invaria-

velmente, as liberdades surgiram como conquista, mas também como controle, que era 

regulado pelas disciplinas nos espaços concretos de confinamento, passando a ser regu-

lado ininterruptamente em todos os lugares. A vigilância antes associada ao panóptico, 

mencionada no segundo capítulo, era localizável na sociedade disciplinar, mas na socie-

dade de controle se tornou onipresente. 
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 Dialogando com Franz Kafka, em sua obra O Processo, Deleuze (1992, p. 226) 

chega a afirmar que “[...] os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os 

buracos de uma toupeira”. Pode se depreender que esse autor pretende alertar acerca de 

que o investimento de poder na sociedade de controle é mais acirrado e difuso, ao 

mesmo tempo. E, na dialética de ser e não ser ao mesmo tempo, o CAPS, por exemplo, 

que funciona na lógica de hospital-dia pode sucumbir e muitas vezes sucumbe aos 

ditames da sociedade de controle. Isso não significa que o CAPS não possa ser um 

espaço de disputa, de resistência e de contrapoder. Até porque os serviços que oferecem 

tratamento em liberdade, como os CAPS, podem sucumbir, por exemplo, à imposição 

da abstinência de substâncias psicoativas (operando sob a lógica da sociedade de 

controle) ou construir, junto com os usuários do serviço, uma lógica que pode, inclusive, 

alcançar a abstinência no processo, mas a partir de um processo terapêutico-pedagógico 

crítico que estimule a reflexão e a autocrítica desse usuário.   

 Com as características da atual sociedade de controle, um modelo de tratamento 

de saúde mental aberto, como o CAPS, por exemplo, pode estar, pela contradição 

inerente ao seu funcionamento, muito mais a serviço dos interesses da sociedade de 

controle e da manutenção da sociedade capitalista do que contribuindo para a 

autonomização dos seus usuários: pessoas com transtornos mentais e dependentes de 

substâncias psicoativas.  

 A reflexão acerca da sociedade de controle e a descrição acima de todos os ser-

viços previstos no Decreto nº 7.508/11 têm uma série de propósitos neste trabalho. O 

primeiro reside em demonstrar quais são as possibilidades da construção do pensar e 

agir crítico e emancipado das pessoas atendidas na cotidianidade dos serviços apresen-

tados. O segundo objetiva descrever quais desses serviços foram implementados no 

município de Goiânia. Já o terceiro intenciona, a partir das experiências da rede CAPS e 

especificamente dos CAPS-AD, no município de Goiânia, com sua história de constru-

ção específica demonstrando a distância entre o planejado e a sua atuação concreta, bem 

como seus limites e possibilidades como serviços balizados por contradições. E, por 

último, refletir acerca da educação em saúde, a partir da prática terapêutico-pedagógica 

do professor de Educação Física, nos CAPS-AD do município de Goiânia. Isso porque 

se considera os CAPS-AD como um dos espaços privilegiados no campo da Saúde 

Mental que tem contribuído, mesmo diante de muitas dificuldades e limites no municí-

pio de Goiânia e em muitos estados do Brasil, para projetos não-formais de educação 
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que têm contribuído (mesmo com os limites da sua subsunção à lógica da sociedade de 

controle) para a emancipação do sujeito toxicômano. É o que analisaremos a seguir.    

 

5.2. A Rede de Atenção Psicossocial em Goiânia: movimentos reacionários e 

processos de educação em saúde 

 

 Inicialmente, é importante destacar, dentro dos sete componentes da Rede de 

Atenção Psicossocial mencionados no tópico anterior, quais serviços ainda não foram 

criados até março de 2016, os que existem parcialmente ou mesmo os que funcionam 

precariamente no município de Goiânia. Além disso, quais são as consequências disso 

para a manutenção e advento de políticas de Estado que se prestam a interesses da 

ordem produtiva do capital, bem como para manutenção do quadro de semiformação e 

fortalecimento da política proibicionista das drogas com todas as consequências 

negativas daí oriundas.  

 O momento histórico atual da Reforma Psiquiátrica em Goiânia e no Brasil é 

mais do que nunca um momento de disputa de “nichos” de mercado para alguns que 

lucram com a doença e o sofrimento humano. Os avanços inerentes ao processo de 

Reforma Psiquiátrica já demonstraram concretamente que é possível substituir o lucro 

pelo cuidado em saúde no caminho da emancipação humana, mesmo que dentro de 

certos limites oriundos do universo objetivo e subjetivo. Nesse sentido, é importante 

dizer que, mesmo com todas as contradições e o contexto da sociedade capitalista em 

que vivemos, existem alternativas, a partir da Reforma Psiquiátrica, que, apesar de todas 

as suas limitações, podem promover as contradições entre o universo objetivo e o 

subjetivo, a tensão entre capital e trabalho, a tensão entre formação e semiformação. 

 Dessa disputa surge o que nos interessa mais especificamente neste estudo, 

processos de educação em saúde em todos os serviços da Rede de Atenção Psicossocial. 

Dentro dessa rede, o espaço, talvez, mais privilegiado de educação em saúde seja o 

Centro de Atenção Psicossocial. Para além dos seus princípios, da organização de 

funcionamento e de sua proposta de cuidado em saúde, os quais veremos 

posteriormente, os CAPS são centrais, como aqui foi dito, na atual política da Reforma 

Psiquiátrica (BRASIL, 2011).      

 Antes de ser realizada a exposição dos Centros de Atenção Psicossocial e os 

processos terapêutico-pedagógicos de educação em saúde, realizaremos a descrição de 

todos os serviços mencionados no tópico anterior que existem no nosso município. Em 
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Goiânia, estão em funcionamento uma equipe do Consultório na Rua, equipes da 

Estratégia da Saúde da Família, duas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

Residências Terapêuticas, Geração de Renda com Artesanato, nove Centros de Atenção 

Psicossocial, sendo que quatro são CAPS-AD (GOIÁS, 2015).  

Além disso, em Goiânia, ainda existe em funcionamento um pronto-socorro 

psiquiátrico denominado de “Wassily Chuc”, que substituiu um antigo manicômio 

chamado Adauto Botelho. No entanto, esse pronto-socorro psiquiátrico funciona como 

esse manicômio, exceto a permanência do usuário desse serviço que foi reduzida para 

até três dias. Mas nesse pronto-socorro psiquiátrico ainda existem, até hoje, egressos do 

antigo manicômio que foi fechado. Além disso, esse pronto-socorro psiquiátrico não 

regula as internações breves, de até 30 dias, para Hospitais Gerais, Hospitais de 

Urgência e Emergência e tampouco Unidades de Pronto Atendimento, mas para clínicas 

psiquiátricas que ainda funcionam na mesma lógica manicomial tão denunciada pelos 

Movimentos Sociais da Saúde, mencionados no tópico anterior, que culminaram na 

Reforma Psiquiátrica (CARVALHO et al, 2009).          

 Assim, ao contrário de outras cidades e estados do Brasil que possuem sua Rede 

de Atenção Psicossocial com o funcionamento de todos ou quase todos os serviços 

previstos pelo Decreto nº 7508/11, em Goiânia, assim como todos os municípios do 

estado de Goiás, muitos serviços ainda sequer foram implementados. Dessa forma, 

Goiânia, assim como todo o estado de Goiás, é um dos lugares do Brasil menos 

desenvolvido no que se refere à implementação desses serviços da Rede de Atenção 

Psicossocial (MELO et al, 2007). 

 Tal conjuntura abre espaço para que a Indústria Cultural, associada a uma 

conjunção de forças políticas reacionárias no campo da saúde e instituições 

supostamente filantrópicas aqui no estado de Goiás, se massifique nas consciências que 

os serviços oriundos da Reforma Psiquiátrica não são suficientes ou mesmo não têm 

função alguma na atenção às pessoas com transtornos mentais e toxicômanos. Isso tem 

aberto um leque para serviços diametralmente opostos daqueles do Decreto nº 7508/11, 

que normatiza a Rede de Atenção Psicossocial (CARVALHO et al, 2009). 

 No atual momento histórico em Goiás, basicamente três tipos de serviços têm 

recebido incentivos políticos, econômicos, da atual gestão do governo federal, estadual 

e municipal. Dentre estes serviços estão as clínicas psiquiátricas. Considerando que, 

desde a Lei nº 10.216/2001, está prevista a substituição (em Hospitais Gerais, Hospitais 

de Urgência e Emergência e Unidades de Pronto Atendimento) desses leitos, o que 
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ocorre no estado de Goiás, por conta de políticas contrárias a esta lei, é a manutenção 

desses leitos. Além disso, o Pronto Socorro Psiquiátrico público do município de 

Goiânia, anteriormente mencionado, realiza o encaminhamento para internações nesses 

leitos por até 30 dias. Nota-se, neste caso, o investimento do poder público municipal na 

antiga estrutura da política manicomial em Goiânia, em detrimento dos serviços 

vinculados à Reforma Psiquiátrica presentes no Decreto nº 7.508/2011, conforme 

vimos.  

 Outro tipo de serviço, contrário à política central de cuidado em saúde mental, 

foi criado pelo governo do estado de Goiás amparado pela legislação federal na Portaria 

3.088/2011, a partir do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED). Este 

grupo, representado por pessoas vinculadas às Comunidades Terapêuticas (em sua 

grande maioria de fundo doutrinário vinculado à religião), criou, junto ao governo de 

Goiás em 2014, a partir de Decreto Estadual nº 8.121/2014, o Centro Estadual de 

Avaliação Terapêutica Álcool e outras Drogas (CEAT-AD). O objetivo deste centro é 

realizar uma breve avaliação por meio de uma equipe multiprofissional de pessoas 

dependentes de álcool e outras drogas para o encaminhamento para o seu tratamento, 

durante nove meses, em Comunidades Terapêuticas. Um dos dados curiosos a se 

observar nesse serviço é que, atualmente, o coordenador geral do Centro Estadual de 

Avaliação Terapêutica Álcool e outras Drogas é o mesmo coordenador da “Casa de 

Eurípedes”, uma conhecida Comunidade Terapêutica com estrutura de Clínica 

Psiquiátrica do município de Goiânia. Isso tem se vinculado, na prática, a 

encaminhamentos indiscriminados para internações psiquiátricas sem necessidade na 

“Casa de Eurípedes” e outras Comunidades Terapêuticas (GOIÁS, 2014).  

 Outro serviço criado pelo governo do estado de Goiás, absolutamente à revelia 

da legislação atual das políticas públicas em saúde mental, é o Centro de Referência e 

Excelência em Dependência Química (CREDEQ). Este serviço irá oferecer internação 

breve e prolongada para população toxicômana do estado de Goiás sob uma lógica 

religiosa (em um Estado laico) e asilar-manicomial. A atual gestão do governo do estado 

de Goiás não cumpre o que está previsto em lei e cria um serviço totalmente contrário 

aos propósitos de cuidado em saúde mental, oriundos da reforma sanitária e 

psiquiátrica. Estão sendo criadas cinco unidades do CREDEQ espalhadas pelo estado de 

Goiás com investimentos da ordem de mais de cem milhões de reais (R$ 

100.000.000,00). Este montante resolveria toda a contrapartida do estado de Goiás em 

relação ao que está previsto na Lei nº 10.216/2001, Decreto nº 7.508/2011 e Portaria nº 
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3.088/2011. Esta contrapartida implica, baseada nestes marcos legais, em investimentos 

financeiros para a ampliação da rede de CAPS-AD em todo estado de Goiás; a abertura 

de leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais para internações breves em caso de 

necessidade, bem como outros dispositivos que tem como premissa o tratamento em 

liberdade e a reinserção social do sujeito toxicômano (BRASIL, 2001).                  

 Diante dessas considerações, pode-se realizar uma série de reflexões acerca 

desse movimento aqui considerado reacionário, que substitui o cuidado no campo da 

saúde mental em liberdade, previsto nos serviços presentes no Decreto nº 7.508/2011, 

pelo retorno à mesma lógica manicomial anterior à Reforma Psiquiátrica, tendo como 

única estratégia de tratamento a abstinência forçada e o confinamento, tal como foi 

apresentado anteriormente nas obras de Foucault. Isso porque prioriza serviços que 

restringem a liberdade e que não têm compromisso com a construção da autonomia e 

emancipação humana. Os investimentos anuais para adequação das Comunidades 

Terapêuticas e clínicas psiquiátricas, no período de um ano, somam mais de 100 

milhões, os quais seriam suficientes para se ter criado, há anos, todos os serviços 

previstos no Decreto nº 7.508/2011, no estado de Goiás (GOIÁS, 2015). 

 Aqui fica demonstrada, mais uma vez, que a lógica produtiva do capital 

permanece fortalecida, quando se trata de tratamento de pessoas na área da saúde 

mental. Além disso, este não é fenômeno exclusivo do estado de Goiás. Nos municípios 

e estados onde os indicadores sociais são mais favoráveis, tem-se avançado na 

construção da Rede de Atenção Psicossocial. Por outro lado, naqueles municípios e 

estados com índices menos favoráveis, como Goiás, a construção desta rede ainda tem 

muito a avançar (BRASIL, 2005). 

 Mesmo diante de todas essas contradições, limites e movimentos reacionários 

que permaneceram e foram criados na contramão e contrários à legislação da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, no que concerne aos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 

outras Drogas (CAPS-AD), é necessário explicitar o funcionamento dessas Unidades de 

Saúde no município de Goiânia. Ao identificar e refletir acerca do seu funcionamento, 

debruçaremos sobre as suas dimensões conceituais e atitudinais construídas na 

cotidianidade dos CAPS-AD, no que se refere, especialmente, aos processos 

terapêutico-pedagógicos de educação em saúde.     

O advento do CAPS-AD representa as mudanças, balizadas pela Reforma 

Psiquiátrica dos modelos de tratamento na realidade concreta do estado de Goiás. A 

primeira unidade de saúde com esta característica criada em Goiás foi o Núcleo (antes 
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de se tornar Centro) de Atenção Psicossocial para dependentes de Álcool e outras 

Drogas (NAPS-AD), em 2004, no município de Goiânia. Cabe ressaltar que a unidade 

já existia vinculada à estrutura do Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc poucos 

anos depois da fundação desse Pronto Socorro, em 1999, com o nome de Centro de 

Apoio à Saúde do Alcoolista (CASA). O CAPS-AD-CASA foi, até 2011, a única 

Unidade de Saúde Mental existente que oferecia tratamento em liberdade (para 

alcoolistas e dependentes de outras substâncias psicoativas com idade a partir de 18 

anos) no estado de Goiás até a abertura do CAPS AD III, no município de Aparecida de 

Goiânia, há cerca de quatro anos. Isso mostra o quanto é difícil a disputa para ampliação 

da rede de serviços de saúde mental orientados pela legislação da Reforma Psiquiátrica 

(GOIÁS, 2015). 

No Projeto dos CAPS-AD, de uma forma geral, consta uma estratégia de 

cuidado longitudinal sem a necessidade de internação. O usuário desse serviço de saúde 

é acolhido por qualquer profissional da equipe multidisciplinar disponível, de acordo 

com escala de trabalho, para atendê-lo no momento da sua entrada no serviço, por 

demanda espontânea, ou a partir da sua sensibilização com ações no território (família, 

escola, trabalho, etc.). O acolhimento ocorre a partir da mediação de uma abordagem 

relacional-compreensiva que pretende entender o usuário de forma não-preconceituosa e 

não-estigmatizadora (OLIEVENSTEIN, 1985).  

Durante o acolhimento, é realizado um diálogo com o usuário do serviço, cujo 

objetivo central é iniciar o que denominamos anteriormente de construção do vínculo 

terapêutico. Também são elencados dados sobre ele, de sua história de vida, e do 

sofrimento singular do seu problema relacional com o uso abusivo e contumaz de 

substâncias psicoativas. Esse primeiro contato já contribui para o estímulo da reflexão 

acerca das mediações vinculadas com o processo histórico de desenvolvimento da 

toxicomania na singularidade de cada caso (BRASIL, 2004).  

Assim se busca, ao longo deste acompanhamento longitudinal, a superação das 

condições de sofrimento singulares do sujeito toxicômano associado à sua relação 

perniciosa com as substâncias psicoativas, tendo como foco a Redução de Danos 

(BRASIL, 2004). 

A Redução de Danos é uma estratégia no acompanhamento longitudinal que 

visa, como o nome sugere, reduzir os efeitos negativos do consumo abusivo e contumaz 

de álcool e outras substâncias psicoativas. A estratégia de Redução de Danos visa dar 

atenção em saúde mental no campo das toxicomanias, inclusive para as pessoas que não 
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desejam parar de fazer uso de bebidas alcóolicas e ou de outras substâncias psicoativas, 

mas desejam fazer um uso mais seguro e menos danoso dessas substâncias psicoativas 

(BRASIL, 2005). 

Algumas técnicas em Redução de Danos são sugeridas, tais como: uso de 

preservativos nas relações sexuais, uso de seringas individuais, cachimbos individuais, 

canudos individuais, uso de água na mesma quantidade que o consumo de bebidas 

alcoólicas, etc. Dessa forma, essas técnicas visam reduzir os danos decorrentes do uso 

abusivo e contumaz de álcool e substâncias psicoativas. Não resolvem o problema da 

dependência, mas evitam ou reduzem as complicações e riscos decorrentes do uso 

contumaz e indevido dessas substâncias (BRASIL, 2005). 

É importante ressaltar que a estratégia de Redução de Danos não nega que a 

pessoa dependente de bebidas alcóolicas e ou outras substâncias psicoativas possa ficar 

abstinente, ou seja, abandonar o abuso e uso contumaz de substâncias psicoativas. No 

entanto, é realista em reconhecer que um grupo significativo de pessoas irá preferir 

manter o uso dessas substâncias, mas nem por isso querem descuidar totalmente da sua 

saúde ou não merecem nenhum cuidado (BRASIL, 2004). 

Os CAPS-AD, atualmente e desde sua fundação, após a realização do 

acolhimento, têm priorizado o atendimento dos usuários em grupos terapêuticos, o que 

não significa que esta seja a única estratégia de tratamento. O atendimento individual do 

usuário com outros profissionais também é uma realidade, sendo ela, principalmente, de 

profissionais da psicologia nas psicoterapias individuais, conforme a necessidade de 

cada pessoa. 

É importante dizer, portanto, que o atendimento em grupo está na centralidade, 

como estratégia de cuidado, haja vista que proporciona um alcance maior de 

atendimento a mais usuários. E é uma estratégia de cuidado de menor profundidade, no 

que concerne às demandas individuais, que a abordagem psicoterapêutica individual e 

assim é mais palatável ao usuário desse serviço, principalmente, no início da construção 

do vínculo terapêutico. Ainda possibilita a partilha de experiências e um caminhar em 

que o sujeito toxicômano possa ajudar um ao outro durante o tratamento (BRASIL, 

2004). 

A partir do acolhimento, o usuário dos CAPS-AD é encaminhado para o Grupo 

de Acolhimento, buscando efetivar a construção do vínculo terapêutico iniciado no 

acolhimento inicial. Além do Grupo de Acolhimento, se houver necessidade, o 

toxicômano é encaminhado também para consultas médicas com clínico geral e 
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psiquiatra. Nos CAPS-AD, existe, apesar dos limites e contradições ainda existentes e 

em determinadas experiências concretas nessas Unidades de Saúde, um processo em 

curso de desmedicalização, pois, além de poder ocorrer o processo já mencionado aqui 

de iatrogenia associada ao uso de medicamentos, estes fármacos deixam de ser o recurso 

central de cuidado nessa lógica de cuidado em saúde.  

Dessa forma, atualmente existem, nos CAPS-AD, os seguintes espaços e 

estratégias de cuidado: Grupo de Acolhimento, Grupo de Família (em que só o familiar 

participa), Grupos Psicoterapêuticos separados por sexo, Grupo de Teatro, Grupo de 

Arteterapia, Oficinas de Produção de Materiais, Grupo de Musicoterapia, Grupo de 

Práticas Corporais, Grupo de Tabagismo, Visitas domiciliares e na rua, Visitas 

institucionais, Matriciamento, Conselho Local de Saúde e Educação Permanente. 

Das atividades acima, todas são espaços de educação em saúde, conforme a 

concepção definida aqui no tópico anterior, mas alguns espaços e estratégias de cuidado 

têm, pelo seu próprio caráter, se constituído como espaços mais privilegiados onde esses 

processos ocorrem. Esses espaços terapêutico-pedagógicos buscam refletir, mais 

diretamente, sobre a emancipação humana, os quais são: Grupo de Teatro, 

Matriciamento, Conselho Local de Saúde, Grupo de Acolhimento, Educação 

Permanente e Grupo de Práticas Corporais43. 

 O teatro como expressão de uma experiência artística tem criado possibilidades 

pedagógico-terapêuticas orientadas para a crítica e emancipação humana. Além disso, o 

uso do teatro como estratégia terapêutica tem, na perspectiva de Augusto Boal, a 

pedagogia freiriana como referencial teórico. Nessa perspectiva de teatro terapêutico, 

estimula-se a reflexão sobre mediações da realidade vivida que contribuem para 

manutenção da dominação, da lógica produtiva do capital, assim como a existência de 

opressores e oprimidos. Tais mediações da realidade têm relação direta e ou indireta 

com elementos que corroboram a manutenção de quadros de dependência de 

substâncias psicoativas (BOAL, 1996). 

 No que se refere ao matriciamento, esta é uma estratégia que torna o cuidado de 

cada pessoa vinculada ao acompanhamento longitudinal. O acompanhamento 

longitudinal implica em atender o usuário ao longo da vida de acordo com as suas 

necessidades de cuidado. Nesse sentido, o matriciamento é uma forma de cuidado em 

                                                 
43De acordo com a obra Práticas corporais – Volume 1 – Gênese de um Movimento Investigativo em 

Educação Física, estas as práticas corporais são objeto pedagógico de estudo e de trabalho do 

professor de educação física de autoria de Silva e Damiani et al (2005). 
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saúde contrária à já mencionada lógica do “jogo de empurra”. Neste tipo de estratégia 

todos os serviços de saúde trabalham juntos em prol dos usuários dos serviços de saúde 

e em especial aqueles em sofrimento relacionados à toxicomania. O matriciamento 

corrobora o estudo mais aprofundado das mediações sociais, por parte das equipes de 

saúde e com o usuário, relacionadas aos processos de adoecimento/sofrimento destes 

(BRASIL, 2005). 

 O Conselho Local de Saúde é o espaço existente em qualquer unidade de saúde 

responsável pela formação política dos usuários e é co-gestor dos serviços do SUS. Este 

conselho é composto de forma tripartite por: 50% dos membros são usuários do serviço, 

25% composto por profissionais de saúde de cada unidade onde este conselho é 

formado e 25% dos gerentes das unidades de saúde. O objetivo central do Conselho 

Local de Saúde é a formação política permanente de usuários, trabalhadores e gerentes 

de saúde, para que as políticas públicas de saúde sejam formuladas, horizontalmente, e 

co-gerenciadas a partir deles. Dessa forma, a partir do Grupo de Acolhimento, segundo 

local de contato com o usuário, há o estímulo para que o usuário dos CAPS-AD 

participe do Conselho Local de Saúde (BRASIL, 2012). 

 No que se refere ao Grupo de Acolhimento, este se caracteriza por ser um espaço 

de efetivação da construção do vínculo terapêutico, de educação em saúde e de 

construção a partir do trinômio queixa-demanda-necessidade de novos grupos e ou 

outras intervenções terapêuticas. Este grupo tem duração variável de quatro a oito 

semanas consecutivas e utiliza temáticas que orientam o diálogo com os usuários. Esses 

temas, construídos por meio de eixos semiestruturados44, buscam estimular a reflexão 

sobre as mediações sociais vinculadas ao advento e desenvolvimento da toxicomania, 

tais como: Educação em saúde e substâncias psicoativas; RAPS, CAPS, autonomia e 

participação social; Trabalho, lazer e tempo livre; Caracterização familiar e dados 

socioeconômicos. Dessa forma, é proporcionada a construção coletiva de um rol 

significativo de saber que poderá ter grande valia terapêutica na continuidade de seu 

tratamento na unidade e para sua vida em geral orientado por um crítico processo de 

educação em saúde (BRASIL, 2005). 

 Em relação à educação permanente, esta consiste em processo realizado 

semanalmente nos CAPS em geral. O CAPS é um dos poucos serviços de saúde no 

                                                 
44  Estes eixos semiestruturados foram desenvolvidos coletivamente na experiência concreta no CAPS-

AD-NEGRÃO DE LIMA, desde maio de 2014. Cada CAPS-AD denomina diferente cada temática de 

acordo com o contexto territorial e as construções coletivas das equipes de cada unidade de saúde 

(BRASIL, 2005). 
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Brasil que possui um tempo reservado semanalmente (em um ou dois turnos de trabalho 

nos CAPS), que existe espaço para a reflexão e a autocrítica relacionadas: à organização 

dos tempos de trabalho, da efetividade das diversas ações que o CAPS realiza interna e 

externamente no território, da discussão de casos com vias a promover a resolutividade 

destes e de formação permanente das equipes com troca de saberes e de experiências. 

No entanto, é importante ressaltar que, infelizmente, esses propósitos da educação 

permanente e reuniões semanais aqui mencionados muitas vezes não se efetivam na 

prática concreta. Quando não existe organização do trabalho e articulação da equipe 

com comprometimento com o trabalho, o que não é raro, a educação permanente não é 

desenvolvida e as reuniões semanais se tornam espaços de discussões estéreis ou 

mesmo de tempo de não trabalho no cotidiano semanal nos CAPS-AD (BRASIL, 2005). 

 No que tange ao Grupo de Práticas Corporais, este é o espaço privilegiado do 

campo de saber da educação física para contribuir, do ponto de vista terapêutico-

pedagógico, para o cuidado em saúde do toxicômano. Um aspecto a refletir sobre o 

potencial das práticas corporais na vida do toxicômano é que um dos elementos que 

pode estimular as pessoas dependentes que pretendem se “desligar” das vivências de 

deleite proporcionado pelas substâncias psicoativas é aquele relacionado com a 

construção de experiências significativas. Estas experiências significativas, das mais 

diversas ordens possíveis (para além das práticas corporais), vinculadas a uma 

sublimação verdadeira e elaboração do sofrimento psicossocial, terão o papel 

fundamental de preenchimento da “lacuna” que estas substâncias preencheram até então 

(OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Além disso, as práticas corporais podem constituir uma das experiências em que 

é possível ser canalizado o nosso instinto de agressividade, assim como sublimar, pelo 

menos, uma parcela pequena que seja do nosso mal-estar na civilização. Não sem 

tempo, é importante mencionar que, parafraseando a relação da Educação Física e as 

práticas corporais nos CAPS, Karl Marx, em sua obra O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte, afirmou que “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 

querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 2015, p. 6). 

Assim, o professor de Educação Física, nos CAPS-AD, executa o que é possível diante 

de determinadas condições objetivas, subjetivas, materiais e imateriais da existência.  

 No que se refere às condições objetivas e subjetivas de ampliação de atividades 

terapêuticas no campo da Educação Física no CAPS-AD, estas ficam limitadas por uma 
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infraestrutura material restrita e uma superestrutura imaterial no campo ideológico. Tais 

estruturas limitam o alcance e a efetividade das práticas terapêutico-pedagógicas de um 

professor de Educação Física no cuidado em saúde, em um CAPS, por parte da lógica 

produtiva do capital e na esfera das representações sociais que o professor de Educação 

Física faz de si mesmo e de sua prática pedagógica, assim como destas mesmas 

representações do restante da equipe multidisciplinar (WACHS, 2008).  

 É importante ressaltar que, mesmo diante de tais limitações objetivas e 

subjetivas, a atuação dos professores de Educação Física nos CAPS-AD, em Goiânia, 

tem demonstrado, em algumas experiências concretas, o seu potencial para melhoria 

progressiva e qualitativa do serviço psicossocial oferecido no que concerne à busca de 

contribuir para a ruptura da condição de semiformação, aqui já falada, que os usuários 

apresentam no início do contato terapêutico-pedagógico (WACHS, 2008). 

 Tal processo pedagógico se dá, de forma concreta, quando acontece, por meio da 

experiência e da reflexão acerca das práticas corporais. Esta experiência se dá, em um 

primeiro momento, pela vivência de práticas corporais, como, por exemplo, 

alongamentos, relaxamentos, caminhadas, corridas, jogos (individuais, em dupla e 

coletivos), esportes, danças e lutas. Estas práticas corporais podem possibilitar 

experiências, conforme a metodologia utilizada, de um amplo conjunto de benefícios 

psicossociais, tais como: a liberação de endorfinas (hormônio que promove prazer, 

alegria e uma sensação de bem-estar); a sociabilidade (a relação com o outro), a 

“descoberta” de si mesmo com seus potenciais e limites, a cooperação e competição 

(com um sentido que pode ser ressignificado); uma sensação de euforia a qual é muito 

experienciada no uso de substâncias psicoativas; a apropriação crítica e reflexiva de 

saberes da cultura corporal sócio-historicamente construídos; uma forma de ocupação 

saudável do tempo oposta ao uso abusivo e contumaz de substâncias psicoativas e a 

construção de estratégias coletivas e individuais para a resolução de problemas 

(WACHS, 2008).          

Além do Grupo de Práticas Corporais que tem um caráter mais disciplinar da 

Educação Física, é possível construir propostas terapêutico-pedagógicas vinculadas a 

qualquer outro trabalho em conjunto com qualquer profissional que seja de uma área de 

conhecimento diferente. Isso possibilita a construção de um trabalho interdisciplinar em 

que as necessidades dos usuários dos CAPS possam ser atendidas, a partir de dois 

olhares de profissionais de diferentes áreas, assim como cria possibilidades de trabalho 

interdisciplinar (WACHS, 2008).   
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No entanto, é importante mencionar o papel do que aqui foi chamado de fatores 

subjetivos limitantes para a prática profissional do professor de Educação Física. Esses 

reflexos ainda estão presentes na forma reducionista e limitada pela qual é vista a 

Educação Física como fruto de suas raízes históricas e mesmo de uma atuação atual que 

corrobora a marginalização da prática profissional do professor de Educação Física em 

esportes, exercícios físicos, cuja exclusividade de suas dimensões de efeito e teóricas 

têm como base, exclusivamente, as ciências biológicas. Não se pode negar que o próprio 

professor de Educação Física tem sua corresponsabilidade nesse processo, quando 

reproduz a lógica reducionista e biologicista esperada e estereotipada pelo restante da 

equipe do CAPS-AD (WACHS, 2008).  

 Dessa forma, o estereótipo do “preparador físico”, “instrutor”, “educador físico”, 

entre outros que permeiam as representações sociais do papel da Educação Física, 

vinculado à lógica produtiva do capital, fica evidenciado no dia a dia da prática 

profissional. As perspectivas de alguma mudança nesse atual quadro das representações 

sociais ficam concernentes à mudança de paradigma das práticas corporais e da atuação 

concreta do professor de Educação Física no cotidiano de trabalho nos CAPS. Sem isso, 

falar de outra representação social da Educação Física é recair no escorregadio campo 

de abordagens “esotéricas” descolado de intervenção no campo prático (WACHS, 

2008). 

 Ao contrário do que possa imaginar, aqui não foi feita a descrição ou definição 

“engessada” dos caminhos a seguir para a “perfeita” prática pedagógica do professor de 

Educação Física no CAPS-AD. Tampouco se desconsideram os limites oriundos de: 

falta de recursos materiais, (in)disponibilidade do professor de Educação Física para 

atuar em uma lógica crítica que estimule a autonomia e a criticidade do toxicômano, a 

sazonalidade dos grupos com usuários diferentes, ao longo das semanas e meses, que 

dificulta e ou mesmo impede a continuidade dos processos pedagógicos iniciados, os 

conflitos de interesses do restante da equipe multidisciplinar, a existência de assédio 

moral no campo de trabalho pelos gerentes que coordenam os serviços de saúde, os 

possíveis conflitos a serem mediados com os usuários dos CAPS-AD nos grupos em 

que são atendidos e o próprio desinteresse dos usuários às propostas de trabalho 

“diferentes” apresentadas, entre outros limites e contradições. Somente na pesquisa que 

envolve a reflexão acerca do trabalho concreto do professor de Educação Física nos 

CAPS-AD que pode ser identificado estes e outros fatores que limitam o pensar e o agir 

crítico emancipado. Tal projeto pode ser um desdobramento a ser construído a partir do 
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aprofundamento da pesquisa teórica aqui desenvolvida.   

 

5.3. Condições e possibilidades da emancipação do sujeito toxicômano 

 

 Uma série de mediações sociais se coloca quando se trata de refletir acerca das 

condições e possibilidades de emancipação do sujeito toxicômano. Uma delas está 

relacionada, inclusive, com um mito muito comum relacionado à “cura” da dependência 

de alguma substância psicoativa que se dá por meio da sua desintoxicação. Ou, em 

outras palavras, basta que esse sujeito abandone as substâncias as quais é dependente 

para que esteja livre das consequências do mal-estar na civilização. 

 Além disso, é importante mencionar que, para a lógica produtiva do capital, a 

superação da dependência é, de maneira simplificadora do real, o mesmo que o 

abandono da substância. Quanto menos entorpecido, e com menos complicações 

clínicas e psiquiátricas, mais produtivo é o indivíduo.  

No entanto, para a mesma lógica capitalista, a manutenção de um exército de 

toxicômanos que consome, sem controle, as substâncias psicoativas substituiria um 

exército de reserva de mão de obra produtiva. Isso porque, na sociedade capitalista, tudo 

se converte em mercadoria, visto que existe ampla publicidade para o seu consumo. E, 

em muito, a política proibicionista tem corroborado a dupla lógica produtiva de negação 

de certas substâncias psicoativas e de estímulo para o consumo, por meio da Indústria 

Cultural.  

 Sobre este assunto, Olievenstein (1985) remete à reflexão acerca do “destino do 

indivíduo desintoxicado”. Esta discussão demonstra reflexões que vão ao âmago da 

problemática relacional do indivíduo com as substâncias psicoativas. Assim, as 

consequências possíveis de projetos de vida do sujeito desintoxicado se colocam desse 

modo: 

 

É o destino do toxicômano que é questionado neste livro: antes e depois 

do duo indissolúvel com a droga, antes e depois da “lua-de-mel” que o 

autoriza a ser tudo. Este destino ultrapassa a miserável condição do 

indivíduo e sua própria aventura, pois diz respeito aos fundamentos e às 

incógnitas da condição humana. [...] Alternadamente, a memória do 

prazer é substituída pela memória da falta e vice-versa e, assim cria-se o 

tempo do desintoxicado. Um tempo que se resume à espera: ferida, 

afligida, esfolada, onde o indivíduo não encontra em lugar nenhum e com 

ninguém o seu espaço. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 151-152) 

 

 É curioso notar, a partir da reflexão olievensteiniana, que este primeiro momento 
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da desintoxicação, que pode se perenizar, é um momento de sofrimento, sob certos 

aspectos, tão grande como as consequências oriundas do uso indevido de substâncias 

psicoativas. A “falta” ou incompletude humana é a condição a que todos estamos 

submetidos. Além dessa falta que faz parte da condição humana, o sujeito desintoxicado 

passa pela experiência da memória da falta da substância psicoativa, que era a memória 

do encontro e da presença de algo que passa a ser a experiência de uma dupla falta 

(OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Um aspecto inicialmente positivo dessa dupla falta é que daí surge a 

possibilidade do desvelamento de relações sociais até então ocultadas. Dessa forma, 

abre-se o espaço para o encontro do indivíduo consigo mesmo e com o outro, mediante 

certos limites. Até porque permanece, ainda, a penumbra que limita o pensar e o agir 

crítico para emancipação pelas condições objetivas e subjetivas no atual período 

histórico da modernidade tardia. No entanto,  

 

A presença contínua da dor e do sofrimento e o desvendamento (até então 

escondido pela droga) do que sofreu até então conduzem-no à aceitação 

masoquista e alienante. Isto explica o sucesso fácil dos gurus, que vendem 

relações – de dependência para com eles mesmos -, em troca da 

dependência para com a droga. Qualquer discurso ou qualquer silêncio 

terapêuticos parecem assépticos, pasteurizados, incapazes de atingir o 

indizível – indizível este que é enorme, vivenciado como vergonhoso e 

em relação ao qual o indivíduo nutre um sentimento de culpa constante 

[...] Não podemos curar um toxicômano se não enfrentarmos este 

obstáculo incontornável, se tentarmos trapacear com ele. É preciso aceitar 

esta redescida ao inferno e aproveitá-la em alguma atividade legisladora 

com o consentimento de ambas as partes. Mas antes disso, é preciso que o 

terapeuta tenha vontade de abandonar sua onipotência terapêutica, e 

aceite mostrar-se tão nu quanto ao indivíduo face a este sofrimento. [...] 

No caso do terapeuta, este deverá renunciar ao seu desejo megalomaníaco 

de cura e de normalidade em relação ao paciente, ao seu desejo de 

conferir racionalidade transparente a um processo que, de alguma 

maneira, faz parte de uma ascese renunciadora, que deixa “em algum 

lugar” um fundo glauco, sem transparência nenhuma. Aceitando assim a 

coexistência do sentido e da insensatez, do estável e do instável, do 

espelho e de sua ruptura. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 153-154) 

 

 Nota-se, a partir do fragmento, que construir a emancipação do sujeito 

toxicômano passa por um primeiro passo bastante desafiador. Não se trata de uma 

“receita de bolo” e de um caminho fácil, tal como a lógica pragmática e utilitarista por 

vezes parece supor. Daí a necessidade de uma aproximação genuína e acordada entre 

terapeuta-usuário. Esta aproximação se dá a partir da construção do vínculo terapêutico, 

o qual possibilitará a construção de processos com caráter efetivamente terapêutico-

pedagógico, os quais, isolados e por si, não são suficientes para a construção de uma 
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verdadeira emancipação do sujeito toxicômano. Assim como é possível a construção de 

projetos formativos que contribuam para evitar, desde a infância, que o indivíduo 

encontre, nas substâncias psicoativas, uma forma de existir e elaborar o sofrimento. 

 É neste espaço da fragilidade e dos desafios postos para o cuidado e a formação 

verdadeira que surge uma série de centros para toxicômanos, o qual é explorado por 

charlatães que prometem as soluções e a cura fácil (OLIEVENSTEIN, 1985). Tais 

charlatães, nestes centros, extraem seus lucros a partir da exploração do sofrimento do 

outro sobre os auspícios da ciência, a partir da lógica da mera desintoxicação como cura 

(promessa da psiquiatria conservadora) e de muitos serviços que se intitulam 

filantrópicos, mas que, na prática, são locais de doutrinação forçada. Isso em suma 

corrobora a produção de pessoas desintoxicadas e bem ajustadas aos fundamentos da 

lógica produtiva do capital e de dominação do homem sobre o homem.       

 Além de todos os desafios postos para a emancipação do sujeito toxicômano, 

Olievenstein (1985, p. 156) identifica que: 

 

[...] o modo pelo qual o indivíduo desintoxicado expressa seu sofrimento 

surpreende, provoca, irrita: tudo remete ao estágio do excesso – que já 

mencionamos no capítulo sobre a “Infância do Toxicômano” – a um 

discurso louco, pervertido, a uma prática do cotidiano que desafia a 

melhor boa vontade, sem que se possa perceber seus propósitos (tão 

espalhados quanto os pedaços do espelho) e onde só a escuta e o olhar 

atento do terapeuta são capazes de descobrir referências matricidas, 

patricidas, fratricidas ou incestuosas, que levam o indivíduo ao desespero, 

aterrorizando-o com a inexorabilidade do seu destino. 

 

 Sobre o “estágio do excesso”, cabe uma ressalva aqui para a reflexão de que não 

se trata de um processo meramente biologicista e comportamental. Novamente, como 

aqui já foi dito, não se trata da polarização maniqueísta nem no universo subjetivo e 

tampouco no universo objetivo. É mister ter a compreensão de totalidade dos 

fenômenos. No que concerne ao “estágio do excesso”, por exemplo, não se pode 

desconsiderar, como constructo mediador desse processo, a influência da Indústria 

Cultural e todo seu estímulo para o consumo de mercadorias, dentre elas, as substâncias 

psicoativas.         Nesse processo da experiência da desintoxicação 

do toxicômano, o qual não é um imperativo exclusivo sob a lógica política da Redução 

de Danos, uma das formas legítimas de superação é a partir do oferecimento de outros 

“espelhos”. Assim o objetivo é gerar 

 

[...] uma substituição de espelhos, para que se constitua uma espécie de 
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“máscara” aceitável, vivível – e num primeiro momento, através da 

perversidade da relação, trata-se de introduzir um terceiro que substitua a 

droga, ou seja, que ocupe o lugar do terceiro excluído. (OLIEVENSTEIN, 

1985, p. 158) 

 

 Uma reflexão importante acerca das toxicomanias é de que não se trata de uma 

doença, ao menos não no seu sentido clássico. Até porque a “cura” é uma “cura” de uma 

singularidade totalmente outra se comparada à cura de uma doença como uma gripe, por 

exemplo. A condição de toxicômano superada é a superação de um estado de sofrimento 

intenso. No entanto, a “saída” dessa condição de sofrimento da toxicomania é, ao 

mesmo tempo, condição de formação humana verdadeira, de prazer e de euforia. 

Condição ambivalente em que a experiência formativa de prazer e euforia é, via de 

regra, ignorada.  (OLIEVENSTEIN, 1985). 

 Sobre esta condição ambivalente do sujeito toxicômano, Olievenstein (1985, p. 

160) afirma que: 

 

Assim como seu encontro com a droga o transformou em uma espécie de 

mutante, ele agora está dando à luz a um outro tipo de mutação, acessível 

apenas através da sua experiência, e no interior desta. Somente ele está 

em posição de saber, com todas as reservas, que mencionamos acima. E 

ele sabe de algo que a opinião geral ignora: aliás, esta é sua única saída e 

sua única chance de vida – a aceitação destas duas mutações, e a 

organização de uma vida psíquica e social em torno delas. 

 

 É curioso notar, a partir dessa citação, que é justamente desse desconhecimento 

acerca da condição ambivalente da toxicomania que o indivíduo desintoxicado encontra, 

sob dada medida e de forma ambivalente também, certo alívio do seu sofrimento nesse 

estado de ruptura da relação com as substâncias psicoativas. Nessa ruptura, o indivíduo 

busca e se disponibiliza a encontrar o aprofundamento desse alívio do sofrimento em 

outras fontes substitutivas de prazer que as substâncias psicoativas proporcionavam até 

então (OLIEVENSTEIN, 1985).   

Nessa busca, que pode ser frenética de substituição à possibilidade de 

desenvolvimento de um quadro de dependência, outra configuração está dada. Não é 

possível desconsiderar, nesse momento singular na vida do toxicômano, as mediações 

que contribuem para esse processo. Na modernidade tardia atual, que é balizada pela 

que aqui pode ser denominada uma tríade composta pelo hedonismo-presentismo-

individualismo, a lógica produtiva e adaptativa do capital, que retroalimenta o 

consumismo, tem uma influência considerável (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

 No processo terapêutico-pedagógico de cuidado em saúde com o intuito de 
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promover o embate contra esta lógica produtiva e adaptativa posta pela sociedade do 

capital, é importante evitar as polarizações, reducionismos ou substituições impostas 

supostamente emancipadoras. Até porque 

 

[...] “obrigar” o indivíduo a se situar em relação a alguma moral pode ser 

útil enquanto fantasma de emancipação perante o sofrimento, uma vez 

que não se trata de substituir uma dependência por outra e nem de utilizar 

nenhuma das técnicas de “reforçamento” que os métodos costumam 

aplicar sem reflexão ética. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 163) 

 

 Um dos grandes avanços incontestáveis, para além da desintoxicação, é aquele 

referente à possibilidade de ruptura dos grilhões que faziam do toxicômano um “eterno 

prisioneiro” das mediações recíprocas e complexas que mantinham sua forte ligação 

com a substância psicoativa. A superação deste aprisionamento impede que as carências 

e o sentimento de falta continuem se acumulando sem cessar. Isto é necessário para que 

as “saídas” se tornem uma realidade possível.  

 Diante disso, 

 

Uma vez que a magia fornecida pela droga transformara-se em magia 

negra, em fonte de terrores e pesadelos indescritíveis, o afrontamento com 

a realidade, mesmo não sendo exaltante e não atingindo jamais as alturas 

da “lua-de-mel” com a droga, traz, no entanto, uma segurança 

insubstituível, pois reduz o medo e a angústia. Mesmo sabendo (e 

admitindo) tratar-se de uma “solução” inacabada e inacabável, e ser ele 

portador de uma “defasagem” perpétua em relação aos outros, o indivíduo 

precisa desta distância neutralizante em relação a seus problemas, e esta 

necessidade é mais forte que todas as formas do desejo. (OLIVENSTEIN, 

1985, p. 164; Grifo meu). 

 

 A ponderação feita pela teoria olievensteiniana acerca da “segurança 

insubstituível” é coerente com aquilo que foi visto aqui anteriormente. Trata-se dos 

ganhos que a civilização garantiu à humanidade, mas, ao mesmo tempo, gerou a 

promessa perpétua de realização segura da felicidade. Mas tratou só de promessa, dada 

as condições subjetivas e objetivas que a humanidade trilhou até o momento.   

 Sob este prisma, ainda temos em curso um projeto de semiformação oriundo, 

inclusive, da Indústria Cultural referente às substâncias psicoativas para subsunção à 

condição de sujeito toxicômano ou não. Tal processo se dá com estímulo ao retorno ou 

não à condição de dependência anterior. O que deve ser garantido nesse processo é a 

limitação e ou mesmo a negação do pensar e agir crítico emancipado. Portanto, a 

emancipação do sujeito toxicômano trata-se de um processo bastante complexo e de 

difícil resolutividade, no atual contexto histórico, pois 
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A ideologia fica cindida entre a fotografia de uma vida estupidamente 

monótona e a mentira nua e crua sobre o seu sentido, que não chega a ser 

proferida, é verdade, mas, apenas sugerida, e inculcada nas pessoas. Para 

demonstrar a divindade do real, a indústria cultural limita-se a repeti-lo 

cinicamente. Uma prova foto lógica como essa, na verdade, não é 

rigorosa, mas é avassaladora. Quem ainda duvida do poderio da 

monotonia não passa de um tolo. A indústria cultural derruba a objeção 

que lhe é feita com a mesma facilidade com que derruba a objeção ao 

mundo que ela duplica com imparcialidade. Só há duas opções: participar 

ou omitir-se. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 138) 

 

 Nesse sentido, participar significa aceitar o que a Indústria Cultural determina e 

adotar a perspectiva conformista do sujeito da consciência feliz, conceituado por 

Herbert Marcuse (1967, p. 92): 

 

A Consciência Feliz – a crença em que o real seja racional e em que o 

sistema entrega as mercadorias – reflete o novo conformismo, que é uma 

faceta da racionalidade tecnológica traduzida em comportamento social. 

O conformismo é novo porque é racional em grau sem precedente. 

Sustenta uma sociedade que reduziu – e em seus setores mais avançados 

eliminou – a irracionalidade mais primitiva das fases precedentes, que 

prolonga e aprimora a vida mais regularmente do que nunca. A guerra de 

aniquilamento ainda não ocorreu; os campos de extermínio nazista foram 

abolidos. A Consciência Feliz repele a conexão. A tortura foi 

reintroduzida como uma coisa normal, mas numa guerra colonial que 

ocorre na margem do mundo civilizado. E aí ela é praticada com paz de 

consciência, porque guerra é guerra. E também essa guerra está na 

margem – assola apenas os países “subdesenvolvidos”. A não ser isso 

reina a paz. 

 

 Diante de tal quadro, a teoria crítica frankfurtiana poderia ser até rotulada de 

niilista, pois não apresenta, nesse quadro de coisas, perspectivas para superação do atual 

quadro de menoridade imposta, por exemplo, pela Indústria Cultural das substâncias 

psicoativas. No entanto, tal afirmação é reducionista, pois a busca da compreensão da 

tensão entre universal e particular permite vislumbrar uma série de estratégias que 

apresentam potenciais cenários de resistência e perspectivas de superação do atual 

quadro de menoridade. 

 Outro fator a ser considerado é aquele concernente à colonização do tempo livre 

pela Indústria Cultural das substâncias psicoativas, que consiste, como Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 128) afirmam: 

 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 

procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, 

para se pôr de novo em condições de enfrenta-lo. Mas, ao mesmo tempo, 

a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre 

a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação de 
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mercadorias destinadas a diversão, que esta pessoa não pode mais 

perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo 

de trabalho. [...]. Ao processo de trabalho na fábrica e no escritório só se 

pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio. 

  

Dessa forma, o fato de a Indústria Cultural ter como ação central a colonização 

do sujeito no tempo livre significa a adoção de uma estratégia capilar de controle que 

busca o aprofundamento da reificação do sujeito em todos os momentos da sua vida. Tal 

mecanismo de controle não surge por acaso, pois qualquer organização para resistência 

e transformação social requer tempo. E tempo livre para fomentar a resistência e 

transformar o status quo da classe que hegemoniza o macropoder de Estado é o que a 

Indústria Cultural para muitos não permite.  

Para Adorno (2003), uma das esferas da vida social que pode corroborar 

alterações no atual quadro de controle da Indústria Cultural são os processos formativos 

no campo da Educação, nos quais “[...] a única concretização efetiva da emancipação 

consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua 

energia para que a educação seja uma educação para a contestação e para a resistência” 

(ADORNO, 2003, p. 183). 

 Obviamente, tal processo precisa ser estimulado em todas as esferas 

educacionais nos âmbitos informal, não-formal e formal, nas associações de bairros, na 

rede pública de serviços, nos movimentos sociais, bem como em todos os locais e com 

todos os atores sociais potencialmente transformadores da realidade alienante e 

opressora oriunda da lógica capitalista.  

Isso porque o contexto de semiformação, a que o ser humano é submetido na 

sociedade capitalista, parece ser uma mediação central que contribui para o 

desenvolvimento da dependência de substâncias psicoativas e dificulta a construção de 

uma nova relação desse indivíduo com a sociedade. Para que seja construída a 

emancipação do sujeito toxicômano é necessária a construção, como foi dito, de espaços 

e ações, assim como fortalecimento e consolidação dos que já existem, como também já 

foi mencionado, que tenham como projeto pedagógico central a formação humana.       

 Tal perspectiva, em muitos aspectos, tem um caráter idealista e por vezes utópico 

dos movimentos de mudança da sociedade, mas, se atermos à história, veremos que se 

trata de um movimento possível na luta por uma sociedade crítica e emancipada no que 

concerne ao cuidado em saúde e a formação de pessoas dependentes ou não das 

substâncias psicoativas, as mais diversas.  
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Isso porque não existirá uma radical emancipação do sujeito toxicômano sem 

que toda a humanidade seja emancipada e supere: a lógica produtiva do capital, a razão 

instrumental e a dominação do homem sobre o homem. Para que a construção de um 

corpo verdadeiro, uma saúde verdadeira e uma felicidade verdadeira sejam uma 

realidade concreta é fundamental, portanto, que os espaços de luta, formação e 

resistência sejam fortalecidos, sem os quais o mundo continuará resplandecendo “sob o 

infortúnio triunfal da barbárie” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo o que foi dito, cabe estabelecer algumas reflexões que visam 

“costurar” toda discussão apresentada para serem tecidas as considerações finais. É 

importante reiterar que o propósito central deste trabalho foi, em cada capítulo, 

estabelecer o diálogo com a história, a partir dos autores, e abrir o debate acadêmico que 

intenciona promover reflexões que contribuam para a construção dos processos de 

educação crítica para a emancipação do sujeito toxicômano, não sendo, portanto, um 

receituário do “como fazer”.          

Para tanto, foi preciso, para evitar o risco de uma vinculação com uma 

perspectiva otimista ingênua e, portanto, acrítica, mencionar uma série de limites e 

contradições, embora já tivéssemos mencionado algumas no decorrer deste trabalho. 

Isso se coloca para efetivar, na realidade concreta, uma prática aqui denominada de 

terapêutico-pedagógica crítica nas ações da equipe multidisciplinar dos Centro de 

Atenção Psicossocial e mais especificamente da Educação Física. 

 De forma geral, tais limites e contradições podem ser expostos de uma maneira 

mais ampla ao se considerar que a problemática da condição humana pode ser situada, 

como diria Marx (2010), na relação capital/trabalho, assim como a necessidade histórica 

de superação dessa estrutura para efetivar a emancipação da humanidade; em Freud 

(2010) de compreender o mal-estar que o homem se vê envolvido no contexto de 

determinada civilização;  já em Weber (2002) entender os limites para a emancipação 

que se colocam na cultura capitalista e no processo de racionalização e 

Desencantamento do Mundo, que instaurou o modo de produção capitalista como 

fenômeno cultural de uma sociedade burocratizada que se fundamenta no cânon do 

“mercado da vida”.  

Os fundamentos da organização da vida e das relações humanas em sociedade, 

segundo esses autores, foram, no mínimo, marginalizados em nome de “inimigos”, 

superexpostos em imagens e outros meios que a Indústria Cultural se utiliza a partir de 

fluxos sensoriais contínuos, como, por exemplo, as substâncias psicoativas ainda 

consideradas ilícitas como forma de negação da autonomia e emancipação humana e 

retroalimentação de toda a cadeia produtiva da sociedade, cujo fim único é a 

acumulação sem precedentes de capital e da reificação humana. Diante disso, as 

possibilidades de superação desta realidade estão vinculadas com a ruptura histórica e 

necessária de mecanismos culturais de dominação e, principalmente, de toda lógica de 
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organização produtiva da sociedade do capital.  

 No embate entre o particular e o universal, existem outros elementos que se 

colocam para dificultar a concretização de uma prática terapêutico-pedagógica crítica 

nos Centros de Atenção Psicossocial. De maneira mais geral, hoje temos uma legislação 

que, embora legitime práticas que podem ser estimuladoras para a construção de 

propostas terapêutico-pedagógicas críticas para serem desenvolvidas com os usuários 

dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, as condições objetivas e subjetivas de 

implementação de todo marco legal ainda são muito limitantes no que concerne à 

quantidade de serviços conforme as necessidades populacionais. Isso porque inexiste a 

lógica de atendimento no território e próximo de onde as pessoas moram; as equipes são 

bastante reduzidas em geral nas unidades de saúde existentes; há falta constante de 

recursos materiais necessários ao trabalho; e a política brasileira ainda continua 

vinculada ao financiamento dos serviços de saúde da rede privada45. 

 Sobre esse financiamento público na rede privada, cabe um destaque a partir da 

portaria da RAPS de 2010, que colocou as Comunidades Terapêuticas dentro do rol de 

serviços não-estatais que passariam a ter financiamento público, podendo o sujeito 

toxicômano ficar “internado” durante nove meses. Em primeiro lugar, é importante 

dizer que as Comunidades Terapêuticas no Brasil, em geral, sequer têm condições de 

possuir um alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária. Outro problema é que 

essas instituições não possuem, em sua quase totalidade, profissionais de saúde com 

formação para oferecer assistência a essa população. Além disso, a base do “tratamento” 

nesses serviços é de imposição de conteúdos doutrinário-religiosos das mais diversas 

formas. Se não bastasse, desde 2010, com a Portaria da RAPS que fez tal 

regulamentação, houve um crescimento desenfreado de Comunidades Terapêuticas 

visando à fatia generosa de financiamento público-estatal mensal por cada pessoa que 

adentra esses espaços. Cabe reiterar que aqui não se coloca em xeque a existência 

desses serviços ou não, mas sim que o Estado brasileiro financia, com recursos que 

deveriam ser destinados à, ainda, implantação da Rede de Atenção Psicossocial, o 

                                                 
45 De acordo com dados do governo federal (BRASIL, 2015), 65% dos recursos destinados ao SUS são 

transferidos para rede privada de saúde, a qual, de acordo com a Lei nº 8080 que regulamenta o 

financiamento público, deveria ser complementar aos serviços públicos do SUS. No caso específico 

da Saúde Mental, a situação é ainda pior, pois além de boa parte do financiamento ser consumido 

pelas Clínicas Psiquiátricas ainda existentes, que somente internam as pessoas na mesma lógica 

disciplinar de confinamento, apresentada por Foucault (2007), estes recursos públicos, a partir da 

Portaria da RAPS de 2010, passaram a ser destinados às Comunidades Terapêuticas em que não há 

sequer profissionais de saúde formados trabalhando nesses espaços e cuja proposta de “tratamento” é 

quase que exclusivamente a imposição de uma doutrinação religiosa.  
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trabalho dessas comunidades que, em sua maioria absoluta, privam as pessoas de 

liberdade, na conhecida lógica de confinamento da sociedade disciplinar, como vimos 

em Foucault.      

 Um outro elemento limitante de construção de práticas pedagógicas críticas com 

o sujeito toxicômano nos CAPS-AD é a lógica posta pela Indústria Cultural, que 

estabelece cenas dignas de “filmes de terror” da relação do ser humano com as 

substâncias psicoativas, estimulando o ódio àquelas consideradas ainda ilícitas. O pior é 

que esse ódio se estende à pessoa que faz uso e que, em geral, independe da quantidade 

e se o uso é indevido ou não. Esse ódio é intensificado para a maior parcela da 

população que é oriunda da classe trabalhadora e mesmo ao lumpem proletariado que 

vive nas ruas cuja imagem é mecânica e erroneamente associada com o uso de drogas. 

Ou seja, não é o contexto de mal-estar imposto, inclusive, pela sociedade capitalista que 

leva o indivíduo a morar nas ruas, mas as drogas em uma relação de causalidade linear.  

Assim, partir da lógica puritana e ao mesmo tempo pornográfica da Indústria 

Cultural, como vimos, o sofrimento do toxicômano é explorado como mercadoria e a 

sua normalização é imposta para sua articulação com a lógica produtiva do capital. 

Assim, a normalização do toxicômano é posta, muitas vezes, como eliminação de um 

dos grandes “males” que acabam com a sociedade.  

Dessa forma, Auschwitz infelizmente se repete, como temia Adorno na sua obra 

Educação e Emancipação, nesse campo que mais se parece com os de concentração 

nazi-fascista, que, na lógica hegemônica, é muito mais de intervenção da segurança 

pública de Estado do que do cuidado em saúde. Indicador disso é a guerra civil 

instaurada em regiões favelizadas onde, cotidianamente, a “Guerra às Drogas” mata 

literalmente muitas pessoas, principalmente aquelas pertencentes à classe trabalhadora. 

Isso porque a ideologia da sociedade do capital inculca, na maioria das consciências, a 

necessidade da “Guerra às Drogas”, que é um nicho muito importante nessa economia 

de guerra em que vivemos. 

Várias indústrias sustentam a política de Guerra às Drogas, tais como: a bélica, a 

farmacêutica, a da internação psiquiátrica, do tráfico, dentre outras. A Indústria Bélica 

sustenta tanto o Estado que “combate” as drogas e o tráfico, assim como sustenta o 

próprio tráfico de drogas. A Indústria Farmacêutica estimula o uso indiscriminado de 

medicamentos para o sujeito toxicômano, muitas das vezes sem a necessidade efetiva de 

uso destes quando em diferentes quadros de dependência. A Indústria da Internação 

Psiquiátrica que intenciona impor como única saída para a dependência a internação do 
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sujeito toxicômano muito além do tempo necessário para o único fator verdadeiro que a 

internação psiquiátrica pode contribuir, quando isto é pactuado com o sujeito 

toxicômano: sua desintoxicação das substâncias psicoativas, as quais têm uma relação 

perniciosa. E, por fim, a Indústria do Tráfico de Drogas que existe, em grande medida, 

pela existência de substâncias que ainda são consideradas ilícitas.  

Em países como o Brasil, em que a semiformação, inerente ao capitalismo, é 

condição da maioria absoluta da população brasileira, esta situação é ainda pior, quando 

comparado a outros países. Em nosso país é comum ouvir frases acerca do sujeito 

toxicômano, tais como: “fulano é dependente porque quer”, “fulano não para de usar 

drogas porque não tem vergonha na cara”, “é só usar drogas que fulano rouba e mata”, 

“quando fulano não usa drogas é uma beleza, mas quando usa...”, “as drogas estão 

acabando com Brasil”, “os crackeiros são um zumbis”, “todo usuário de drogas é um 

pequeno traficante”, “todo mundo que experimenta o crack se torna um viciado”, “o 

crack é o fundo do poço”, entre muitas outras. Muitas dessas frases já se deve ter 

ouvido, mas o mais importante a dizer sobre elas é que todas são carregadas de 

simplificações grosseiras e preconceitos das mais diversas origens e sentidos na 

sociedade capitalista, a qual desconsidera a tríade mencionada por Olivenstein para 

compreender as toxicomanias. Estas, como vimos, são compostas pela interação 

recíproca e complexa de sujeito-substância-contexto. Além disso, “no que concerne às 

drogas, ninguém pode negar uma evidência gritante: que produtos químicos inertes 

produzem imaginário e prazer, e que esta produção não é jamais redutível a algum 

processo físico-químico, por mais complexo que possa ser” (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 

167). 

No que se refere às categorias corpo, saúde e felicidade o seu desenvolvimento 

atual, do ponto de vista hegemônico, se expressa, no contexto da dependência de 

substâncias psicoativas articulado aos interesses da lógica produtiva do capital. 

Portanto, o corpo é tido como um lugar de uso constante (pelo trabalho humano). Assim 

é necessário “transcender” a sua existência com o uso de substâncias psicoativas para 

suportar a dor de existir na sociedade capitalista. A saúde é tida como uma condição de 

normalidade e, portanto o uso de substâncias psicoativas se torna uma “saída” da 

normalidade e retorno a realidade desértica (normal) que vivemos na sociedade 

capitalista. E por último a ‘realização’ da felicidade que consiste na satisfação hedonista 

imediata de um prazer que nunca se realiza por completo.  

A compreensão crítica e ampliada das categorias corpo, saúde e felicidade, 
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calcada em uma perspectiva de formação humana verdadeira é uma importante 

contribuição para superar o uso indevido de substâncias psicoativas sob a égide do 

capital. Nesse sentido, é importante reiterar que o uso de substâncias psicoativas não é 

um problema em si mesmo, exceto, quando ancorado nesta lógica que corrobora com o 

ajustamento social a realidade opressora da sociedade do capital ou em qualquer modo 

de produção em que a dependência psicossocial se desenvolva.       

Diante desse cenário complexo e de difícil superação, algumas saídas se 

apresentam no avançar da luta. Uma delas é o processo de regulamentação das 

substâncias psicoativas ainda consideradas ilícitas que podem representar um salto 

qualitativo que contribuiria para o desgaste dos fundamentos de uma ampla e complexa 

cadeia produtiva que fomenta diversas indústrias. 

 Apesar de que, no âmago das contradições, a problemática da estrutura societária 

posta pelo capitalismo, talvez a regulamentação do uso de substâncias psicoativas ainda 

consideradas ilícitas não representasse um salto tão grande de transformações radicais, 

pois estas substâncias entrariam em uma nova cadeia produtiva que seria até 

retroalimentadora da lógica capitalista. No entanto, o desmonte, ou pelo menos o 

desmantelamento de outras cadeias produtivas, poderia sinalizar um horizonte com 

possibilidades de emancipação humana na grande frente de batalha contrária aos 

fundamentos da sociedade capitalista. Isso porque a “caça às bruxas”, revivida pela 

“Guerra às Drogas”, deixaria de ser um fundamento importante e muitas condições e 

estilos de vida vistos como o mal em si mesmo poderiam ser ressignificados. 

 Além disso, para a construção de uma prática terapêutico-pedagógica crítica, em 

especial nos CAPS-AD, é importante pensar teórica e concretamente a articulação entre 

educação, formação, autonomia e emancipação. Um primeiro ponto a analisar sobre esta 

articulação é aquele em que Adorno (1995), a partir da reflexão de Leo Maar na 

introdução da obra Educação e Emancipação, menciona: 

 

A realidade efetiva da história é uma "formação pelo trabalho": eis a revo-

lução copernicana de Marx. A partir desta formação pelo trabalho seria 

possível doravante pensar no capitalismo como uma síntese socialmente 

formada. Mas muito cedo ficaria claro que, embora o trabalho fosse for-

mador, o que se observava era a universalização da forma social do traba-

lho alienado, deformador; a formação se desenvolveria como um déficit 

ético no capitalismo. (ADORNO, 1995, p. 17) 

 

 Essa reflexão mostra um dos maiores desafios da formação na era capitalista, 

porque a lógica do capital pressupõe uma formação de pessoas bem ajustadas, dóceis e 
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altamente produtivas. Assim, contribuir para a formação do outro diante da lógica 

deformadora do capital é um desafio muito grande, mas não impossível.  

 

A indústria cultural expressa a forma repressiva da formação da identida-

de da subjetividade social contemporânea. Marx já assinalara como pela 

educação os trabalhadores "aceitam" ser classe proletária, interiorizando a 

dominação, por exemplo, nos seus hábitos. Agora vemos como esta "acei-

tação" se dá objetivamente no capitalismo tardio. (ADORNO, 1995, p. 

20) 

 

 Nota-se que, inicialmente, a ideologia do capital, calcada em suas forças 

produtivas, impuseram espaços semiformativos no indivíduo como pertencente à classe 

proletária no início da era moderna e na modernidade tardia. Foi criada assim, uma rede 

muito ampla de dominação desta mesma classe a partir da ação da Indústria Cultural. 

Ao mesmo tempo em que a classe proletária conquistou, a partir de uma série árdua de 

lutas, o tempo livre, a classe burguesa criou a Indústria Cultural como mecanismo 

cultural de dominação e colonização desse tempo. 

 Além das atuais jornadas de trabalho altamente alienantes que temos, o tempo 

livre tem sido espaço de disputa no qual o divertimento e a busca de outros tipos de 

prazeres mercadorizados têm sido a preferência hegemônica da maioria da humanidade. 

Tal como Adorno e Horkheimer mencionaram na Dialética do Esclarecimento, os 

homens de Ulisses são forçados a remar, sem cessar, com os ouvidos tampados com 

cera enquanto, no máximo, o burguês escuta o canto da sereia amarrado para não 

sucumbir à morte certa nos braços dela. 

 Para disputar esses espaços, é importante que as práticas pedagógicas se 

orientem por uma via que seja atrativa sob vários prismas, mas ao mesmo tempo 

estimulando a criticidade. Um dos campos que pode contribuir para este embate é a 

esfera do lazer. Isso mesmo reconhecendo que o lazer, contraditoriamente, tem sido um 

dos espaços de intensa colonização pela Indústria Cultural e, portanto, mais um espaço 

que promove a dominação. Dessa forma, não se trata de práticas quaisquer no campo do 

lazer, mas de práticas que articulem a ludicidade, reflexividade e criticidade, o que é 

bastante desafiador e depende de cada grupo ou indivíduo com que se trabalhe para que, 

a partir de um conjunto favorável de mediações, atinja fins que contribuam para o 

desenvolvimento da autonomia do outro. 

 Quando no CAPS-AD se busca a construção de um Novo Projeto de Vida com o 

Usuário, uma janela, por mais limitada que seja, se abre para esta possibilidade. Trata-se 

da organização do tempo dessa pessoa que precisa ser, ao mesmo tempo, construída de 
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modo mais genuíno possível e para a lógica que articule educação-formação-autonomia-

emancipação a partir do eixo da ludicidade, da reflexividade e da criticidade. Para tanto, 

não há aqui uma proposta pragmática que atinja tal intento, mas eixos que possam 

corroborar a construção de propostas terapêutico-pedagógicas concretas e 

antipragmáticas. 

Nesse sentido, deparamo-nos com os limites de uma educação crítica que 

contribua para a emancipação do sujeito toxicômano. Cabe reiterar que tais limites 

devem ser considerados para não recairmos no otimismo ingênuo salvacionista da 

educação como panaceia para a solução de todos os males da humanidade. Para além da 

educação, é necessário pensar e oportunizar a formação.  

 Por tudo que foi dito, é na luta cotidiana em todos os espaços potencialmente 

formativos, como os CAPS-AD, por exemplo, no qual como disse Adorno (1995), as 

pessoas interessadas na emancipação contribuem, com todas as suas energias, para a 

realização de uma educação que se fundamente na autonomia e na resistência. Aqui não 

se trata, portanto, é importante repetir, de conferir a educação uma perspectiva 

salvacionista. Até porque, para a verdadeira e completa emancipação do sujeito 

toxicômano, é necessário um novo projeto de mundo, e de humanidade, que queremos 

construir não somente para o este sujeito em específico, mas para toda a humanidade, 

respeitando suas singularidades culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T.W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz & Terra, 1995. 

______. Teoria da semicultura. Disponível 

em:<http://adorno.planetaclix.pt/tadorno.htm>. Acesso em: 5 jan. 2015. 

ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

ANTUNES, Deborah Christina Antunes. Da crítica imanente à Razão instrumental a 

um modo crítico de ciências nas humanidades: algumas ideias da Escola de 

Frankfurt. Revista de Filosofia, Fortaleza, v. 6, n. 12, p. 107-133, 2009. Disponível 

em:  

<http://www.uece.br/kalagatos/dmdocuments/V6N12_Ver_2009_Artigo_Deborah_Antu

nes.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2014.  

BAPTISTA, Tadeu João Ribeiro. A Educação do corpo na sociedade do capital. 

Curitiba: Appris, 2013. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. 

Disponível em: <http://ideafixa.com/wp-

content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnic

a.pdf>.  Acesso em: 1 ago. 2014.  

CABRAL, Álvaro. Dicionário de Psicologia e Psicanálise. Rio de Janeiro: Expressão e 

Cultura, 1971.  

CABRAL, João Francisco Pereira. "Mito da caverna de Platão". Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/mito-caverna-platao.htm>. 

Acesso em: 29 nov. 2015. 

CAMPOS, Rosana Onocko. Planejamento e razão instrumental: uma análise da 

produção teórica sobre planejamento estratégico em saúde, nos anos noventa, no 

Brasil. Cad. De Saúde Pública: Rio de Janeiro, p. 723-731, jul-set, 2000. Disponível 

em: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v16n3/2958.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2014. 

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2002. 

CIRQUEIRA, Márcio Vinicius de Brito. Programa de atenção integral ao louco 

infrator: perspectivas de formação e inclusão social. 2011. 167 f. Dissertação 

Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia. Disponível em: 

https://ppge.fe.ufg.br/up/6/o/Dissert__Marcio_Vinicius_Cirqueira.pdf?1334231834. 

Acesso em: 2 nov. 2015. 
COMTE, Auguste. Auguste Comte. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Acionistas do nada: quem são os traficantes de 

drogas. Rio de Janeiro: Reavan, 2007. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Disponível 

em:<http://minhateca.com.br/paulocesart/Documentos/DEBORD*2cGuy-

A+Sociedade+do+Espetaculo,21781104.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2015. 

DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

______. Meditações metafísicas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

______. Paixões da Alma. São Paulo: Victor Civita, 1973. 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno.htm
http://www.uece.br/kalagatos/dmdocuments/V6N12_Ver_2009_Artigo_Deborah_Antunes.pdf
http://www.uece.br/kalagatos/dmdocuments/V6N12_Ver_2009_Artigo_Deborah_Antunes.pdf
http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v16n3/2958.pdf
http://minhateca.com.br/paulocesart/Documentos/DEBORD*2cGuy-A+Sociedade+do+Espetaculo,21781104.pdf
http://minhateca.com.br/paulocesart/Documentos/DEBORD*2cGuy-A+Sociedade+do+Espetaculo,21781104.pdf


233 
 

DELEUZE, Gilles. Conversações. 7. ed. São Paulo: Editora 34, 2008. 

DIAS, Andréa Costa. TIBURI, Márcia. Sociedade fissurada. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2013.   

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: 

Boitempo, 2008. 

FERNANDES, Ribeiro Vagner. FUZINATTO, Aline Mattos. Drogas: proibição, 

criminalização da pobreza e mídia. Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Santa 

Maria, 2012.  

FREUD, Sigmund. O Ego e o id e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 2015.  

______. O mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

______. Além do princípio do prazer. Disponível em: 

<http://lacan.orgfree.com/freud/textosf/alemdoprincipiodeprazer.pdf>. Acesso em: 15 

nov. 2015. 

BRASIL. Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Disponível 

em:<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_15_anos_caracas.pdf>. 

Acesso em:  27 maio 2013. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007. 

______. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 

______. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Editora Petrópolis, 2013. 

FURTADO, Rita Márcia Magalhães. O descompasso entre as maneiras de ver e 

sentir nas sociedades contemporâneas. Trama Interdisciplinar, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 

84-91, jan./abr. 2015. 

GOIÁS. Rede de Atenção em Saúde Mental em Goiânia.  Disponível em: 

<http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/rede_de_atencao_em_saude_mental_

-_goiania_-__atualizada_em_2011.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015. 

FURTADO, Roberto Pereira Furtado et al. O trabalho do professor de educação física 

no CAPS. Revista Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 41-52, jan/mar. 2015. Dis-

ponível em: <seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/download>. Acesso em: 2 nov. 

2015. 

GOIÂNIA. Atendimento Psiquiátrico – Secretaria Municipal de Saúde. Disponível 

em:  

<http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/secretaria/saudemental/atendimento.shtml> 

Último Acesso: 25/11/2015. 

CARVALHO, Joselice Moreira de Souza Carvalho et al. Abordagem teórica sobre a 

loucura e a reforma psiquiátrica no Brasil. Disponível em: 

<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2009/abordagem%20teorica.pdf>. Acesso em: 2 

nov. 2015. 

GOIÁS. CREDEQ. Disponível em: <http://www.credeq-go.org.br/>. Acesso em: 3 nov. 

2015. 

DIÁRIO DE GOIÁS. CREDEQ de Aparecida de Goiânia não tem data para 

funcionar. Disponível em:<http://diariodegoias.com.br/cidades/14637-credeq-de-

aparecida-de-goiania-nao-tem-data-para-funcionar>. Acesso em: 15 nov. 2015. 

PARANÁ. Rede de Atenção Psicossocial. Disponível em: 

<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf>.   Acesso em: 11 nov. 2015. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para Atuação de 

Psicólogas (os) no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Disponível em: 

<http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/cd-saude>. Acesso em: 14 nov. 

2015. 

BRASIL. Mais sobre os serviços em Saúde Mental. Disponível em: 

http://lacan.orgfree.com/freud/textosf/alemdoprincipiodeprazer.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_15_anos_caracas.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/rede_de_atencao_em_saude_mental_-_goiania_-__atualizada_em_2011.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/rede_de_atencao_em_saude_mental_-_goiania_-__atualizada_em_2011.pdf
http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/secretaria/saudemental/atendimento.shtml
http://www.conhecer.org.br/enciclop/2009/abordagem%20teorica.pdf
http://www.credeq-go.org.br/
http://diariodegoias.com.br/cidades/14637-credeq-de-aparecida-de-goiania-nao-tem-data-para-funcionar
http://diariodegoias.com.br/cidades/14637-credeq-de-aparecida-de-goiania-nao-tem-data-para-funcionar
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf


234 
 

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/conte-com-a-

gente/leia-mais-conte-com-a-agente>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

HOBSBAWN, Eric J. A era do capital. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

HORKHEIMER, Max.  Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002. 

______. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: BENJAMIN, Walter; 

HORKHEIMER, Max, ADORNO; Theodor W., HABERMAS, Jürgen. Textos 

escolhidos. São Paulo, Abril Cultural, 1983. p.117-161. (Col. Os Pensadores, v. 

XLVIII). 

HUXLEY, ALDOUS. Admirável mundo novo. 5.  ed. Porto Alegre: Globo, 1979. 

LEBRUN, Gerard. In: Paixões da Alma. São Paulo: Victor Civita, 1973. 

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo.  3 ed. São Paulo: Abril Cultural, 

1983. 

LUNARDI, Valéria Lerch. Problematizando conceitos de saúde, a partir do tema da 

governabilidade dos sujeitos In: Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 20, 

n.1, p.26-40, jan. 1999. 

MAAR, Wolfgang Leo. Educação Social, Campinas, vol. 24, n. 83, p. 459-476, ago., 

2003. 

MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1973. 

MARX, Karl. Contribuição a crítica da economia política. São Paulo: Expressão 

Popular, 2008. 

______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010.  

_______. O 18 Brumário de Luís Bonaparte, Fonte Digital: Nélson Jahr Garcia. 

Disponível em: <https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/brumario.pdf>. Acesso: 25 nov. 2015. 

_______.  O Capital. Livro I. São Paulo: Nova Cultura, 1996. 

MÉSZÁROS, István. O século XXI: Socialismo ou barbárie. São Paulo: Boitempo, 

2003. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

NASCIMENTO, Álvaro César. "A Persistirem nos Sintomas o Médico Deverá Ser 

Consultado". Isto é Regulação? 2003. 124f. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro.  

NERY FILHO, Antônio et al. Toxicomanias: incidências clínicas e 

socioantropológicas. Salvador: EDUFBA: CETAD, 2009.  

NEUVALD, Luciane; GUILHERMETI, Paulo. A semiformação no curso de 

Pedagogia: uma reflexão introdutória. In: II Seminário Nacional de Filosofia e 

Educação - Confluências, 2006, Santa Maria. II Seminário nacional de Filosofia e 

Educação - Confluências. Santa Maria: Facos, 2006. Disponível em: 

http://coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/026e4.pdf Acesso em: 02/04/2014. 

OLIEVENSTEIN, Сlaude. Destino do Toxicômano. São Paulo: ALMED, 1985. 

PACHECO, Maria Vera Pompêo de Camargo. Esquirol e o surgimento da psiquiatria 

contemporânea. São Paulo: Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental 

VI, 2, 152-157. Disponível em: 

http://www.fundamentalpsychopathology.org/uploads/files/revistas/volume06/n2/esquir

ol_e_o_surgimento_da_psiquiatria_contemporanea.pdf Acesso em: 15/04/2016. 

PLATÃO. A República. São Paulo: Nova Cultural, 2004. (Coleção Os Pensadores) 

QUINTANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2003. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/conte-com-a-gente/leia-mais-conte-com-a-agente
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/conte-com-a-gente/leia-mais-conte-com-a-agente
https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/brumario.pdf


235 
 

SATO, Miriam Keiko de S. A propaganda e a publicidade de medicamentos e a 

informação ao consumidor. Revista de Direito Sanitário. São Paulo, v. 3, n. 3, p.89-

115, nov. 2002. 

SILVA, Ana Márcia et al. Práticas corporais – Volume 1 – Gênese de um Movimento 

Investigativo em Educação Física. Florianópolis: Nauemblu Ciência & Arte, 2005. 

Disponível em: 

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snelis/esporteLazer/cedes/praticasCorporais/pratic

asCorporaisVolume1.pdf Acesso em: 12 mar. 2016. 

SILVA, Franklin Leopoldo e. Conhecimento e razão instrumental. São Paulo: Psicol. 

USP, vol. 8 n. 1, p.  1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100002>. 

Acesso em: 28 jul. 2014. 

SOARES, C. L.; TAFFAREL, C. N. Z.; VARJAL, E; et al. Metodologia do Ensino de 

Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. 

TEIXEIRA, Luiz Antonio. Microbiologia, raiva e Institutos Pasteur no Brasil In: 

Ciência e Saúde na terra dos bandeirantes: a trajetória do Instituto Pasteur de São Paulo 

no período 1903 – 1916. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1995. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/rjvhk/pdf/teixeira-9788575412862-03.pdf Acesso em: 

16/04/2016.  

TELLES et al. A indústria cultural e indústria da saúde: um olhar frankfurtiano sobre 

a saúde coletiva, no âmbito da lógica do consumo. Disponível em: 

<http://www.abrapso.org.br>. Acesso em: 12 fev. 2014. 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Max Weber: o processo de racionalização e 

desencantamento do trabalho nas organizações contemporâneas. Revista de 

Administração Pública – FGV, p. 897-918. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n4/v43n4a07.pdf>.  Acesso em: 7 ago. 2014. 

TRAD, Sérgio. Mídia e drogas: confrontando texto e contexto da publicidade comercial 

e de prevenção. In: Toxicomanias: incidências clínicas e socioantropológicas. 

Salvador: EDUFBA: CETAD, 2009. Disponível 

em:<http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/CetadObserva/ReducaoRiscosDanos/M%EDdi

a_e %E3o.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2015. 

VASCONCELLOS, Caio Eduardo Teixeira. A Teoria Crítica e Max Weber. 2014. 254 

f. Tese Doutorado em Sociologia) - Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=0ahUKEwixp5fOwuHLAhWDtIMKHWloBO0QFggcMAA&url=http%3

A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F8%2F8132%2Ftde-

01042015-

113618%2Fpublico%2F2014_CaioEduardoTeixeiraVasconcellos_VCorr.pdf&usg=AFQ

jCNF7Tb1iEg_Afmix2T-eTwEgoTArUA&bvm=bv.117868183,d.Y2I Acesso em: 11 

mar. 2016.  
VERONA, Humberto et al. Subjetividade do consumo de álcool e outras drogas e as 

políticas públicas brasileiras. Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia, 2010. 

WACHS, Felipe. Educação Física e Saúde Mental: uma prática de cuidado emergente 

em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 2008. 145 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação Física) - Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre. 

WEBER, Max. A ética protestante e o 'espírito' do capitalismo. São Paulo: Martin 

Claret, 2001. 

____________ Ciência como vocação. In: Metodologia das ciências sociais. Parte II. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100002
http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n4/v43n4a07.pdf
http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/CetadObserva/ReducaoRiscosDanos/M%EDdia_e_drogas_confrontando_texto_e_contexto_da_publicidade_comercial_e_de_preven%E7%E3o.pdf
http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/CetadObserva/ReducaoRiscosDanos/M%EDdia_e_drogas_confrontando_texto_e_contexto_da_publicidade_comercial_e_de_preven%E7%E3o.pdf


236 
 

São Paulo: Cortez; Campinas: Ed. UNICAMP, 1993. 


