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Resumo 
 
 

 
 

O tema dessa pesquisa é: Cartografia das relações entre teatro, psicologia e filosofia, 

buscando realizar uma crítica conceitual, amparada pelas teorias da filosofia da 

diferença, juntamente com a proposta de fortalecimento do campo teórico da 

psicologia cultural no Brasil. O objeto de pesquisa não foi estratificado, pois, a 

metodologia que utilizamos não se baseia na construção científica através da 

delimitação de objeto a ser observado, que é o que a cartografia propõe: uma relação 

entre sujeit( ) e objeto que é constante, podendo então dar voz aos vários sujeit( )s e 

aos vários objetos analisados, considerando que é uma pesquisa no campo das 

ciências humanas e sociais. O objetivo principal desta dissertação é problematizar a 

relação entre os saberes e práticas normalizadoras da psicologia e as possibilidades 

de criação na vida a partir das teorias da filosofia, do teatro e da história da psicologia. 

Assim, temos como objetivos específicos: 1) Apresentar uma crítica sobre alguns dos 

principais conceitos filosóficos que são as pedras angulares da psicologia e breves 

recortes da história da psicologia; 2) Apresentar o pensamento da filosofia da 

diferença unindo-o com a psicologia cultural, que se opõe à uma psicologia científica 

3) Breve histórico das teorias do desenvolvimento e da escola e apresentação de 

alguns conceitos que são veiculados pelo teatro, filosofia e psicologia.  

Pretendemos apresentar a agonística entre as resistências e a constituição dos modos 

de subjetivação normativos pela narrativa da pesquisadora através do diário de campo 

que foi operado por várias vozes. Utilizamos a perspectiva teórico/metodológica da 

genealogia e da cartografia para pensar a psicologia, filosofia e o teatro como 

dispositivos de produção de subjetividades normais, em que a vida é delineada e 

produzida por uma representação/ideal de Unidade, que se coloca frente a outros 

saberes como sendo a verdade do que é ser humano. 

Problematizamos ainda a função disciplinar e de controle da psicologia nas escolas, 

assim como sua inserção no teatro, principalmente nos processos de aprendizagem e 

criação, em que as teorias do teatro trabalham com a ideia de desenvolvimento da 

psicologia e normalizam a produção de personagens/representatividades/identidades.  

Palavras-chave:   Cartografia -  Psicologia – Filosofia – Teatro -Cultura.
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Abstract 
 
 

 
The objective of this research is: cartography of relations between teathre, psycology, 

philosophy searching for a conceptual critic and looking behind the theory of 

philosophy of difference to propose the strengthening of the theories of cultural 

psycology at Brasil. 

The object of research does not was stratified because the metodoloy that we use are 

not embased in construction cientific but through delimitation of object to be observed. 

That’s what cartography proposes: one relation betwen subjects and objects that it is 

constant being able to give voice at the many people and the several subjects that we 

analize consider that it is one search at the camp (garimpo) of human sciences. 

The principal objective of this dissertation it is to problematize the relation between the 

knowledges and the practice that normalize some types of psychology and the 

possibilities of creation in life from the theory of philosophy aldo theatre and the history 

of psychology. 

So we have as specific objectives: 1) Show the critic about some of principal 

philosophical concepts that are cornerstones of psycology and some historical cut of 

psychology. 2) Demonstrate the knowlegde of philosophy of difference uniting with the 

cultural psychology that opposes to the psychology cientific. 3) Brief of historic of theory 

of development theories and of school and the apresentation of some concepts that 

are veiculated by theater, philosophy and psychology.  

We pretend to show the agonistic between the resistence and the constitution of the 

ways of normative subjectivation by the narrative of the researcher behind the field of 

diary that was operated by many voices. We used the perspective of genealogy and 

cartography to think about the psychology, philosophy and the theater as available at 

the production of normal subjectivations where life is delineated and produced by one 

representation/ideal of unity that puts itself in front to another knowledges as being the 

only way to say about what it is to be a human. 

We problematize the disciplinary function and the control of psychology at schools and 

your insetion at theater principaly in to the process of knowledge and creation that the 

theories of theater works as one idea of development of psychology and normalize the 

production of characters as representations or identities. 

Keywords:   Cartography -  Psychology – Philosophy – Theater - Culture.
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Introdução 
 
 

 
Este trabalho tem como objetivo principal problematizar alguns processos de 

subjetivação na atualidade, na qual a psicologia funciona como um dispositivo que 

tem a sua verdade conceitual proveniente da filosofia, estando veiculada por outros 

dispositivos como o teatro, a escola e pela própria cultura. Após muitos jogos de 

forças, essa pesquisa está sendo lançada para se pensar na psicologia cultural. 

Temos como ferramenta de pesquisa o diário de campo tecido em minha 

trajetória como estudante e profissional da psicologia e do teatro, sendo que essa 

narrativa (o diário) é escrita na dissertação sem marcação, ou recuos no texto. 

Portanto a narrativa se mistura com os pensamentos dos autores e perpassa por 

alguns acontecimentos. Optamos por esse estilo textual para tornar a leitura mais 

fluida, porém já alertamos as leitoras e leitores que este texto possui como princípios 

narrativos a dispersão e a ruptura, que são característicos de uma pesquisa 

cartográfica. 

Apresentamos o conceito de dispositivo, primordial para realizar uma análise 

política na atualidade, pois dispositivo é “qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(Agamben, 2009, p. 40.). 

Apresentamos também o conceito de território como algo que ultrapassa o 

conceito de demarcação, mas que além disso é um conceito utilizado para demarcar 

espaços, instituições, lugares onde acontecem práticas diferentes de ação 

governamental e que influencia diretamente na forma de regulação da vida em 

sociedade pública, familiar e privada.  (diário, refletindo sobre a filosofia da diferença). 

A metodologia dessa pesquisa é a cartográfica. A cartografia é um método que 

buscou inicialmente realizar o mapeamento dos territórios espaciais através da 

geografia, mas desde muito tempo, também tivemos teóricos que perceberam a 

importância dos conceitos geográficos para entendermos também sobre as relações 

sociais em seus espaços demográficos. Devido a isso, a cartografia se tornou uma 

técnica metodológica nas ciências humanas e sociais, principalmente na psicologia 

pelo seu potencial para dizer sobre os espaços, territórios e devido à sua influência 
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para apoiar na desconstrução, elaboração e criação de novas formas, novos afetos, 

novas propostas políticas e culturais. E é isso o que propõe vários autores, como por 

exemplo Deleuze e Guattari que escreveram a respeito da esquizoanálise e 

cartografia. 

Tem-se como território principal para fonte de observação, nessa pesquisa, a 

cidade de Anápolis e seus processos de produção cultural-educacional, na qual 

elencamos algumas experiências através do diário de campo; Outro território que foi 

observado são as notícias encontradas na mídia, redes sociais e nos sites de internet 

que abordam sobre os contextos políticos na cidade de Anápolis e no Brasil; Como 

terceiro território, a observação das diferentes práticas de políticas públicas sobre 

como combater a situação do COVID-19, que estabeleceu a pandemia na cidade de 

Anápolis e no país, forçando o isolamento social, o fechamento dos comércios, igrejas, 

centros culturais, escolas, creches, agências de viagens e outras instituições que 

movimentam a vida sociocultural, impactando diretamente na economia pública e na 

maneira de distribuição dos recursos financeiros durante a calamidade pública.  

Para uma apropriação e outra observação dos territórios políticos, serão 

analisados textos da constituição federal brasileira e documentos publicados nos sites 

de informações públicas (tribunais de justiça, federativos, prefeituras, etc.) sobre a 

situação política do país durante a pandemia. 

Abordar o contexto da atualidade torna-se fonte relevante para essa pesquisa, 

pois a cartografia é um método que acompanha os processos psíquicos, políticos, 

sociais, econômicos e geográficos. As rupturas sociais e econômicas que estão 

acontecendo desde março de 2020 mostram a necessidade de renovação no campo 

filosófico político, pois é perceptível que muitas práticas retrógradas emergem no 

discurso da política brasileira e isso atrasa na evolução do pensamento político, social 

e econômico da nação. 

Pensar em uma nova proposta sociopolítica brasileira nos leva para os 

seguintes lados: 1) A necessidade em revisar os textos constitucionais que impõem a 

república federativa como guia principal para o manejo político da vida em sociedade; 

2) Trazer os conceitos filosóficos que já perpassam pelo campo da educação para a 

promoção de uma nova proposta de constituição federal brasileira, atualizando com 

isto os acontecimentos que regem a economia do país;  3) Criar uma nova Assembléia 

Constituinte para uma nova edição do texto da constituição federal, visando uma 

reformulação que consiga alcançar novas mentalidades e diferentes tipos de 
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pensamentos políticos na atualidade brasileira. Por isso a necessidade de uma 

revisão teórica para descontrução de saberes enraizados no discurso político e nas 

práticas políticas. 

A cartografia, atrelada com a proposta da psicologia, permite a transmutação 

dos contextos e a exploração de novos conceitos filosóficos em espaços 

sociodemográficos. Por isso, a pandemia não era uma questão da pesquisa, mas 

devido ao impacto político, econômico e social e ao estado de calamidade pública que 

o Brasil vive, torna-se indispensável discutir sobre essa questão nessa pesquisa, já 

que foi um acontecimento que atravessou esse trabalho. 

 Na hierarquia, primeiro são os fazedores de política, o legislativo e o judiciário 

que coordenam as práticas políticas e têm poder de reformulação da constituição 

federal. As instituições de ensino, principalmente aquelas que incentivam a pesquisa 

acadêmica e científica, já possuem educadores e profissionais que estão 

esclarecendo a sociedade civil sobre novas propostas para a política brasileira, mas 

infelizmente o presidencialismo atual impede essa inovação no campo e prejudica as 

instituições públicas responsáveis por esse tipo de ensino, prática e produção do 

pensamento inovador para a política brasileira. Esse tipo de pensamento fica refém 

apenas das instituições e dos profissionais envolvidos, sendo impedidos de entrar no 

campo de atuação e intervenção da política brasileira. Por isso, pontuamos a partir 

dessa pesquisa, a necessidade em renovar esses saberes no campo da política 

brasileira e em todas as suas dimensões.  

Os instrumentos de narrativas (diário de campo, relatos) são importantes para 

a análise, pois consideramos que a metodologia dessa pesquisa oferece a 

fundamentação teórica necessária para acompanhar os acontecimentos políticos, 

sociais e econômicos em determinados contextos. Também são importantes para 

compreendermos sobre as rupturas e sobre como esses acontecimentos se 

relacionam com as outras forças existentes nos territórios. 

Trazemos, nessa pesquisa, para o campo do visível os conceitos filosóficos que 

circulam nos saberes psicológicos e clarificamos as diferenciações de alguns 

conceitos que a psicologia teórica utiliza, considerando que esta atinge o campo 

político, jurídico, da comunicação social, relações humanas, familiares, instituições no 

geral e etc. A constituição federal brasileira, por exemplo, devido à sua amplitude de 

informação que possui para regulação da vida, funciona como um tipo de saber 

psicológico, ou seja, como um dispositivo que influencia diretamente na moralidade e 
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nos valores sociais juntamente com todas as outras instituições que estão veiculadas 

a este saber soberano.  

O direito constitucional é articulado no campo da política brasileira como fonte 

principal para regulação da vida em sociedade, sendo muito amparado por conceitos 

psicológicos e filosóficos que são retrógrados e que também não possuem amplitude 

filosófica.  

Para falar sobre o campo do direito, das ciências jurídicas sociais, a leitura em 

Foucault (2008) foi necessária. Foucault buscou apreender as práticas 

governamentais para entender essa “consciência de si do governo” (Foucault, 2008, 

p. 4), em como esta se desenvolve rumo à uma soberania política e constituinte de 

súditos; Foucault (2008), comentando sobre a ideia de estado, disse que: 

 
Estado é ao mesmo tempo o que existe e o que ainda não existe 

suficientemente. E a razão de estado é precisamente uma prática, ou antes, 

uma racionalização de uma prática que vai se situar entre um Estado 

apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e a edificar 

(...) O que é governar? (...) é fazer que o Estado possa se tornar rico, que possa 

se tornar forte diante de tudo o que pode destruí-lo. (Foucault, 2008, p. 6). 

 

As instituições são todas veiculadas a esse dispositivo “maior”, que é o estado 

e que estabelece as verdades, os significados e dá as estruturas para a reflexão das 

ações, para as punições, correções, intervenções e codificações necessárias para 

controlar o comportamento dos sujeit( )s em sociedade.  

Por isso, o regime que a governamentabilidade reconhece é o que dá base para 

o pensamento público. O pensamento público, é, então, uma causalidade de todos os 

processos que vivemos nessas instituições macro e micro. Todas as relações são fruto 

desse poder que impõe as condições para o controle não apenas como dispositivo, 

mas como único dispositivo moral e policial para guiar-nos para a vida. Como se não 

existissem outros manuais, como se não existissem outros pensamentos públicos, 

outras tribos, outros conhecimentos teóricos, filosóficos e jurídicos sobre a vida. A 

governamentabilidade é, portanto, um mecanismo/racionalidade que coloca as 

pessoas em sujeição o tempo todo com alguma coisa ou com alguma questão. 

Podemos encontrar essa crítica em autores como Foucault, Deleuze e Guattari e em 

autores que estudam a filosofia da diferença. 
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Antes de Pedro Alvares Cabral e sua trupe se envolver com a descoberta do 

brasil, sabe-se que Cristóvão Colombo e Vincent Pinzón já haviam explorado o rio 

Amazonas e se surpreenderam com a água doce. Nesses períodos, a Espanha fez 

todo o processo de desbravamento do Brasil, vendendo a rota do Brasil para os 

portugueses. Com isto, essa defesa pelo território brasileiro passou a ser de domínio 

português. E os indígenas, moradores do Brasil desde antes das invasões, tinham que 

defender seus territórios como se o Brasil já não estivesse sendo ocupado por esses 

povos. (Diário, debate cultural com um ativista cultural) Embora os indígenas tenham 

buscado a defesa do território brasileiro, o exército espanhol já era mais forte. Por 

isso, o continente espanhol, ao se surpreender com a dimensão do rio, negociou o 

território das águas com Portugal, mesmo sabendo que já existiam povos e tribos 

indígenas no Brasil, que já haviam criado alguns nomes e já tinham a sua forma de 

reger a terra e a agricultura da nação brasileira. Os portugueses, ao invadirem o Brasil, 

buscavam a conquista dos espaços, trazendo vários povos africanos e tornando-os 

vítimas e cúmplices de um sistema corruptivo, reforçando inimizades políticas e 

provocando a escravidão ao transformar seus inimigos em escravos. 

A escravidão dos povos de outros países no Brasil fundou uma situação social 

na qual ainda vivemos na política, pois os portugueses reforçaram a ideia de 

marginalidade, como se os povos escravizados não fossem dignos de viverem a boa 

vida e tivessem que negociar no território brasileiro a própria liberdade. Por isso, 

muitos povos viveram sobre precariedades no Brasil e muitos presidiários, ex 

presidiários e trabalhadores escravizados vinham para o país perante essas 

sistuações, se dispersando em vilas, povoados, ribeirinhos, ranchos, favelas e 

capagatos, pois esta era a condição que se dava para punir ou excluir as pessoas 

impedidas do convício social diante das descobertas do território devido a alguma 

questão de raça, tribo ou etnia.  

Sabe-se também que os povos indígenas já barganhavam com os portugueses 

e outros povos para conquista de produtos (espelhos, fogo, etc), portanto, os 

indígenas já negociavam e reconheciam a necessidade de exploração dos territórios, 

mas sempre tiveram como premissa principal, a valorização das águas doces e das 

terras. E por este motivo foram engolidos pelo sistema português, que trouxe vários 

costumes civilizatórios, tendenciosos e preconceituosos para o Brasil. 

A marginalidade está na raíz da punição (diário, conversa com um ativista 

cultural). A punição é imposta pela doutrina que classifica pessoas como justas e 
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injustas para o convívio social e econômico. Ou seja, pelas regras que constituem 

como viver a vida. E isso reforçou a ideia de um país punitivo que coloca os sujeit( )s 

em determinadas redomas sociais.  A inimizade e a marginalidade é reforçada, com 

bastante espaço dentro da política brasileira desde que o Brasil foi invadido por outros 

povos.  

Os portugueses reforçaram, no período de descoberta histórica do território 

brasileiro, a marginalização dos indígenas que são os grandes descobridores do 

Brasil. Ao mesmo tempo, os portugueses também foram importantes para a limitação 

de outros países que buscavam ocupar o território brasileiro. A colonização européia, 

no Brasil, introduziu um novo costume cultural, desrespeitando a origem indígena 

brasileira. Existiam barganhas européias para comprar os indígenas, violências, 

assassinatos pela introdução desses interesses para demarcação do território 

brasileiro e os indígenas foram abandonados pela política portuguesa, pois foram 

banalizados por viverem uma realidade diferente da que a política de outros países já 

tinha como proposta de domínio de território. Por isso, embora o portugal tenha sido 

o grande invasor, como dissemos, também foi importante para a limitação do espaço 

brasileiro. Mas não podemos deixar de lado que esta colonização prejudicou toda uma 

cultura tradicional brasileira. (diário, debate com um ativista cultural) 

Os trabalhadores escravizados que os portugueses traziam para trabalhar no 

Brasil, após a invasão, eram navios negreiros que jogavam várias pessoas africanas 

no país para trabalhar para os reis e imperadores do Brasil. E como também foi dito 

antes, isso fez com que a logística de vários espaços fosse criada como ‘favelas’, na 

qual grande parte dos povos escravizados viviam sobre condições precárias.  

O nome favela, categoricamente brasileiro, é mais uma violência de estado que 

foi criada na época do invasão e que desencadeou em uma ideologia sobre portugal 

ter sido o prepussor do ‘descobrimento do Brasil’. Este imaginário, sobre a importância 

de portugal para a delimitação do espaço brasileiro perpassa nas instituições 

educacionais, nos livros de história sobre o início do Brasil de maneira que vangloria 

apenas as conquistas de portugal, desmerecendo todos os povos que também 

habitavam nas favelas, nos espaços menores e que também tinham muitas pessoas 

descobrindo o Brasil ao mesmo tempo que tais portugueses. Assim, nos tornamos 

vítimas e cúmplices de todo um tratado na qual os próprios brasileiros, frutos dessa 

miscigenação, não tiveram muita participação se quer na construção da língua e dos 

nomes dados para as coisas e situações. (Canal Youtube: Eduardo Bueno) 
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Atualmente, a política educativa e cultural estabelece um vínculo muito mais 

direto com os corpos dos sujeit( )s ao propor uma consciência sobre o 

desenvolvimento humano, como forma de aprendizagem que evolui e que se supera. 

A nossa língua brasileira se diferencia muito da língua portuguesa. E isso é um fato 

que fez com que acontecesse várias reformas no nosso alfabeto e na nossa 

construção de palavras. Compreendendo a dimensão do país, cheio de características 

culturais em cada região, embora exista todo o processo de reconhecimento das 

palavras e das coisas a partir de um alfabeto comum, cada região agrega e carrega o 

seu próprio modo de vida, surgindo através disso, novos saberes, novas gírias, novos 

significados característicos dessas regiões. O Brasil é carregado, então, de vários 

saberes, várias culturas, mas é condicionado através de metodologias educacionais, 

políticas e sociais a capturar determinados modos de vida que não fazem refletir sobre 

novas formas de representação da vida cultural em sociedade. 

Não nos atentando a frisar todo o processo histórico de construção do nosso 

país, mas existe uma necessidade de nos atentar especialmente para alguns detalhes 

que nem sempre são lembrados. Pois estes detalhes dizem muito sobre uma 

tendência existente no país, desde o seu surgimento, de sempre se sujeitar aos outros 

processos políticos externos para se constituir como território brasileiro. 

A república federativa brasileira foi consolidada, constituída com uma Carta 

Magna, na qual procurou apontar caminhos jurídicos e que já foi remodelada algumas 

vezes. Foi responsável por amparar a sociedade brasileira através dos saberes da 

Assembleia Nacional Constituinte, formada por um conselho de pessoas (homens) 

que representavam o poder jurídico, executivo e legislativo brasileiro. 

A constituição da república foi fundada em 1988 e estabeleceu-se como um 

golpe de estado ao validar a  proposta de uma constituição da república, desassistindo 

toda a relação que os indígenas já possuiam com seus espaços brasileiros, estando 

à mercê e no controle de outros povos que não entendiam sobre as suas culturas. Se 

olhamos para esse início, que diz sobre a invasão de outros povos no Brasil e a 

violência feita com os indígenas e africanos, vemos então a necessidade de lembrar 

que essa trajetória, que diz sobre a nossa constituição como país, ainda é desassistida 

na atualidade. Ou seja, os indígenas continuam lutando pela conquista de território 

das águas e das terras, a política continua massacrando as tribos e invadido seus 

espaços, a guerra com os fazendeiros continuam acontecendo e os sites apenas 

informam mais problemáticas em relação à política voltada para os indígenas. E a 



14 
 

 
 
 

 
 

república federativa continua sendo reforçada através do sistema patriarcal, que é 

retrógrado. 

Então, por que ainda insistimos em todo um processo que não fala sobre o 

Brasil em toda a sua riqueza cultural? Vejo que só será possível recorrer e alcançar 

os processos políticos e culturais com a criação de uma nova Assembleia para criação 

de uma nova constituição. Essa Assembleia precisa ser feita por pessoas que tenham 

conhecimento filosófico, psicológico, docente e voltado também para a valorização do 

ensino público. Para isso, como dissemos anteriormente, utilizamos do conceito de 

dispositivo nesta análise política. O conceito de dispositivo vem substituir o conceito 

de instituição em Foucault e que se opõe com o conceito de unidade da filosofia 

clássica. 

 
Segundo Foucault: 

 
 

Um dispositivo constitui-se como uma rede de elementos heterogêneos que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 

os elementos dos dispositivos. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer 

entre estes elementos. Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza da 

relação que pode existir entre estes elementos heterogêneos. Sendo assim, tal 

discurso pode aparecer como programa de uma instituição ou, ao contrário, 

como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que permanece 

muda; pode ainda funcionar como reinterpretação desta prática, dando-lhe 

acesso a um novo campo de racionalidade. [...] em terceiro lugar, entendo 

dispositivo como um tipo de formação que em determinado momento histórico, 

teve como função principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, 

portanto, uma função estratégica dominante. (Foucault, 1992, p. 244). 

 

Captando o conceito de dispostivo apontado por Foucault, passamos a refletir 

sobre a importancia do conceito de unidade na psicologia e como ela implica em 

determinados tipos de saberes. Pois, entendemos que a psicologia atua como um 

dispositivo composto por várias linhas, de forças, saberes, leis, práticas disciplinares 

e clínicas que engendram em vários processos de subjetivação na população através 



15 
 

 
 
 

 
 

da política, da educação, cultura e das práticas psicológicas. E, complementando, 

segundo Foucault, esses elementos do dispositivo também  são dispositivos: 

  

As relações travadas neste conjunto permitem justificar, mascarar, reinterpretar 

e promover um novo campo de racionalidade para uma determinada prática em 

resposta a uma necessidade estratégica de domínio [...] o dispositivo é: 

estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo 

sustentados por ele. (Foucault, 1992, p. 246) 

 

Os dispositivos que foram reconhecidos e criticados nessa pesquisa dizem 

diretamente sobre uma multiplicidade de forças que lutam e estão no pensamento de 

cada pessoa. De uma maneira bem esquemática, podemos dizer que há lutas entre 

as estratégias de poder e as resistências pessoais e coletivas. Essa agonística das 

forças será demonstrada a partir dos recuos filosóficos e históricos, assim como pelo 

diário de campo, utilizando alguns registros da própria pesquisadora para mostrar um 

pouco sobre as estratégias e resistências pessoais. Além dos conceitos de linhas de 

forças, dispositivo e poder, também vamos utilizar o conceito de tática e o conceito de 

estratégia. A tática é um conceito que está sempre muito atrelado ao sistema de 

governamentabilidade para regulação dos territórios, enquanto as estratégias 

pontuam os métodos, que são os meios para manter o controle dos poderes. 

(Foucault, 1992) 

As estratégias de poder são constituídas por vários caminhos, servindo como 

dispositivos de controle e disciplinares. Uma estratégia muito utilizada no Brasil está 

na criação de políticas públicas para separação, organização e controle do 

pensamento sociopolítico. Em nossa atualidade, essa politização do pensamento 

público, que é o ditador das regras sociais, influencia diretamente no nosso 

posicionamento em sociedade. Isso vai constituindo os princípios na forma de pensar 

e de posicionar nossos olhares perante os acontecimentos. Assim as microrelações 

vão sendo adaptadas através das relações com esses dispositivos. 

 

 

Insurgências teóricas da Psicologia  
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A Psicologia surgiu como disciplina acadêmica e como ciência, com métodos 

oriundos das ciências naturais como a física, a química, a biologia, a estatística e etc. 

Em seu início, a Psicologia consolidou uma proposta conceitual fundamentada na 

explicação dos acontecimentos, na intervenção psicológica e na organização do 

pensamento como representação. Para entender essa proposta de uma psicologia 

científica, teremos que entender alguns conceitos de Kant, que de certa forma 

constituiu muita base teórica para os projetos modernos da psicologia.  

Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos, no período que marca o 

nascimento da modernidade, eram fortemente observados através de um olhar que 

colocava as coisas sobre a ótica da explicação e/ou representação. A filosofia de kant 

buscou, através do saber da filosofia conceitual e transcendental, discutir sobre as 

possibilidades do conhecimento e do comportamento pelo campo do pensamento. Por 

isso, procurou entender o que é motivante em nossas ações para nomear, conceituar, 

dar forma a algo – e etc, se atentou em dizer sobre o que é influência (moral, ideias, 

fundamentos, representações) e através disso teorizou sobre como nós, sujeit( )s, 

estamos pré-determinados a agir através dos nossos próprios fundamentos 

filosóficos, tão enraizados e condicionados a existirem pela lógica errônea que já 

propõe, de cara, uma banalização do saber e que busca um amansamento desse 

saber através da ideia de que a mente reproduz tudo o que já conhece e codifica 

imediatamente aquilo que ainda não possui forma.  

Ainda que Kant tenha sido o grande influenciador da psicologia moderna, sabe- 

se que Nietzsche, também filósofo e alemão, elaborou propostas que criticavam o 

pensamento moralista e representacionista. Devido a isso, enquanto Kant propunha 

uma “razão através da moralidade”, Nietzsche já propunha uma forte crítica ao poder 

e às suas influências na construção da nossa maneira de pensar. 

Nietzsche se opôs ao pensamento kantiano e também ao pensamento 

hegeliano. Por isso, sua base teórica seguiu e ainda nos propõe a seguir outros 

caminhos que ainda não foram perpassados, principalmente no campo da psicologia 

teórica. Estes caminhos vão rumo à uma proposta para uma psicologia que abrace a 

filosofia da diferença, ou seja, das forças. Por isso, existe a necessidade tática de 

realizar uma crítica aos conceitos sociológicos, filosóficos e fechados que circundam 

como verdade científica nas teorias psicológicas e nos campos de saber da política 

brasileira. 

Essa pesquisa buscou clarificar a importância de aguçar o posicionamento 
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crítico perante as teorias psicológicas que fundamentam o saber psicológico como 

campo manso e fundamentado pela ideia da moral bem constituída. Pretende-se 

ressaltar e reforçar essa proposta para que o campo da psicologia consiga ter grandes 

públicos para se posicionar teoricamente perante as ideias políticas que perpassam 

no campo de saber da atualidade e que possam vir a falhar. As práticas psicossociais, 

são, portanto, o caminho para análise dos campos de saber na atualidade, e os valores 

enraizados nesses espaços, através das normas institucionais, regras, morais e etc 

serão a base para a escrita sobre a trajetória da pesquisadora, juntamente com a 

reflexão sobre esses fundamentos, perpassando pelo campo da política brasileira.  

Todos os objetivos dessa pesquisa buscam desconstruir alguns aspectos muito 

bem formalizados no processo de pesquisar e de se pensar a psicologia na atualidade. 

Embora as contradições apareçam o tempo todo no texto, não são fontes relevantes 

para propormos uma via dialética, pois não tivemos a intenção de usufruir do 

materialismo e/ou idealizar/resolver algum problema ou chegar em algum objetivo 

formalizado. A ideia é deixar em aberto algumas críticas e possibilidades para se 

pensar na psicologia cultural e suas possibilidades no Brasil. 

As contradições estão sendo postas em toda essa pesquisa para seguir o 

pensamento que vários filósofos, psicólogos e pesquisadores da área já devem ter 

percebido: a necessidade de realizar uma inovação dentro da própria psicologia e 

consequentemente na responsabilidade que nós, atrizes e atores da psicologia, temos 

com o campo do pensamento social. 

Sabendo da importância de selecionar apenas os conceitos e conteúdos 

necessários nessa pesquisa, vamos recorrer aos escritos de Nietzsche, que era um 

crítico da língua/linguagem, dos enunciados dos saberes e que percebeu que para 

criar novas propostas políticas, primeiramente é preciso abandonar as estratégias que 

controlam nosso pensamento crítico e só depois estaremos preparados para nos 

aprimorar e utilizar novos moldes críticos para reformulação de novas pluralidades. 

Separando-nos da proposta dialética, hegeliana e biológica, propomos o olhar 

a partir da filosofia nietzscheana e a partir disso seguimos para um diagnóstico da 

forma dos pensamentos políticos para aplicação de novas ferramentas em sociedade. 

Por isso, os novos moldes críticos serão possíveis de alcançar ao realizarmos uma 

análise de nossos pensamentos, ultrapassando a ideia dos conceitos. Essas análises 

são fontes e âncoras para que a partir disso seja possível propor novas âncoras para 

a criação de novos conceitos que deem conta dos códigos sociais da realidade atual. 
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A política brasileira atual, caracterizada por vários conflitos econômicos, sociais 

e constitucional, desmontrou, através da comunicação social feita pela imprensa 

nacional, redes televisivas e canais digitais, que ainda existe um adormecimento nos 

conceitos filosóficos sobre o fazer político, embora a política já seja mais fácil de 

discutir com vários tipos de pessoas, de várias formações e de outros contextos 

educacionais desde que o governo PT esteve no poder brasileiro e por isso consolidou 

propostas comunicativas com o povo para falar sobre políticas públicas. 

Todo esse trajeto da política brasileira já avançou bastante, pois ao fazer uma 

breve historiografia da minha própria família, percebi que se eu puder considerar a 

vivência de minha avó, por exemplo, percebo que vivi anos de luzes em relação ao que 

ela precisou passar apenas para sobreviver diante de sua realidade socioeconômica e 

cultural.  

Dona Maria me relatava, enquanto ainda era viva, sobre sua difícil infância, pois 

havia sido prometida para um peão e, por isso, precisou fugir para outros caminhos em 

busca de novos significados para sua vida quando ainda era uma menina. Sem muitas 

orientações sobre sua religião, mas com muita fé, foi encontrando caminhos que a 

colocaram no campo da espiritualidade não monoteísta, mas mesmo assim, falava para 

todos que era uma mulher católica, embora nunca pisasse em uma igreja, bastando 

para si, suas orações e simpatias feitas em sua própria casa.  

A casa da Vó Maria tinha um quintal enorme e com galinhas, que eu acredito que 

a protegiam espiritualmente, pois ela separava as galinhas para ficarem tomando conta 

do quintal, enquanto outras eram criadas para abate. Mesmo que exista toda uma 

referência à umbanda, ela sempre negava e se escondia no catolicismo. Seu terreiro, 

se foi povoado para celebrar espiritualidade em algum dia, junto com outras pessoas, 

eu desconheço. Pois ela era julgada como feiticeira durante seu início da vida adulta e 

isso a limitava em suas práticas, tendo que fazer tudo escondido. Por isso, era normal 

que pessoas em desespero procurassem a sua casa, escondido, para que ela lesse as 

cartas, as mãos e os destinos que estavam pré-destinados para tal pessoa que estava 

em busca de amparo. Muitos fazendeiros gostavam da Vó Maria, talvez porque ela 

acompanhou muitos garimpeiros e peões durante sua jornada, no início de sua infância 

e adolescência. 

Lembro que Vó Maria gostava muito de refletir sobre os sonhos, sobre um Brasil 

rico e sem pessoas pobres.  Seu sonho era ganhar na loteria e ajudar todos os pobres 

que a ela chegava. A história de vida de minha avó, é apenas uma de várias outras 
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marias que tiveram que sofrer o machismo e o patriarcado em toda a sua vivência como 

ser humano, no Brasil. Infelizmente, Dona Maria se foi, mesmo tendo recorrido aos 

tratamentos, que infelizmente não foram suficientes e provocaram um tumor uterino, 

além de trombose e complicações respiratórias.  

Eu, parda, com avós negras, pobres, que sofreram pelo gênero, etnia, cor, digo 

que me entristeci ao escrever essas palavras, pois vi, através da história, que a literatura 

não foi capaz de oferecer dignidade de vida as várias Marias. A angústia, portanto, não 

para, muito menos a escrita, que quer continuar tecendo novos olhares perante esse 

campo brasileiro que ainda insiste em se situar no mesmo molde durante as várias 

gerações. 

Por isso, voltarei a falar sobre a questão da literatura, do gênero e da criação do 

feminino mais a frente, em outro momento de reflexão, nessa pesquisa. Mas já noto, 

que existe uma tendência a sucumbir o feminino pelo campo do masculino, sugando 

ideias e pontuando-as através da uma relação fixada pela lógica do patriarcado, não 

deixando que o pensamento do feminino venha ao campo da política,  pois isso seria 

se avizinhar muito de perto de problemas que há muito tempo são reforçados pelos 

próprios detentores da política brasileira (homens brancos, ignorantes e tendenciosos), 

desde que o Brasil se tornou república federativa e ignorou os detentores da terra, da 

água e de toda a preservação da natureza, que são nossos indígenas.  

Nietzsche, (1888) buscou abordar sobre a questão do campo da lógica como algo 

formado para nos dar a ilusão de que estamos certos sobre os fatos, nos prendendo 

para longe de nosso fluxo criativo e, portanto, animalesco, vivo e originário. E isso 

realmente dá espaço para vários tipos de reflexões, pois toda mensagem necessita de 

códigos lógicos para que exista uma comunicação coletiva na atualidade e quem 

costuma romper com esses códigos, estão taxados em alguma nomenclatura que 

provoca exclusão social. Pensando em todas essas questões sociopolíticas, 

compreende-se a necessidade de discutir sobre alguns conceitos que utilizamos 

bastante no campo da psicologia sem muito aprofundamento teórico, principalmente 

nas clínicas: Identidade, subjetividade, Instinto, desenvolvimento, singularidade, modos 

de subjetivação. Esses conceitos dualistas são voltados para uma 

identificação/investigação/representação da    identidade/subjetividade,    na    qual 

justificam-se os comportamentos.  

As provocações filosóficas são úteis nessa pesquisa para auxiliar nessa 

transmutação do pensamento, pois é um mecanismo importante para medir e propor 



20 
 

 
 
 

 
 

novos conceitos. Por isso, as bases teóricas, históricas e políticas da psicologia são 

fundamentais para a construção das várias psicologias. 

Muitos conceitos filosóficos são importantes para o reconhecimento e constituição 

da psicologia como campo de teórico, então, a psicologia sempre buscou se equipar de 

vários conceitos filosóficos, tais como os conceitos de identidade, subjetividade, corpo 

e alma, platonismo, dialética, moral, instinto, desenvolvimento, ética, comportamento, 

afetos, emoções e etc, conceitos que são necessários para abordar sobre as facetas 

da existência humana e suas variações afetivas e políticas no coletivo. Foram conceitos 

importantes para que a psicologia fosse reconhecida e respeitada como profissão. 

A filosofia, no período em que a psicologia acadêmica foi sendo construída, 

reforçou por muito tempo, nas grades curriculares e nas disciplinas, essa corrente do 

pensamento estratificado nos conceitos moralistas e dualistas que colocam o 

pensamento em oposição com tudo que é novidade. Foucault abordou sobre isso em 

seus escritos. 

Entende-se (Foucault, 2010) que a psicologia conceitual busca servir como um 

dispositivo de controle e como tática de regulação dos saberes psicológicos dos sujeit( 

)s, por isso, sua maior âncora para efetivação de sua verdade é o campo da ciência, 

que juntamente com as teorias da filosofia oferecem bases teóricas para reflexão e 

construção do pensamento. 

Além da seleção da bibliografia conceitual, também tivemos o diário de campo 

como ferramenta narrativa das vivências e das experiências que tive com a psicologia, 

o teatro e a cultura no geral. Por isso, percebi que enquanto a psicologia estava 

entrando em minha vida como técnica de controle moral, utilizei o teatro e a cultura 

como linhas de fuga para que as memórias da atualidade não fossem estratificadas 

pelo pensamento tecnicista. 

Mas ao mesmo tempo encontrei barreiras durante as experiências.  

Tive que entender bem a importância do conceito e a contextualização de gênero, 

mesmo sendo uma pessoa que nunca buscou se atentar para essa questão. Enquanto 

eu buscava romper com o meu processo de sofrimento através de alguns métodos, 

também precisei entender que apenas por ser mulher sou tratada diferente. 

O que está sendo dito é que, embora já existam muitas teóricas e teóricos 

abordando sobre a desconstrução do gênero, ainda somos bombardeadas por 

informações feminicidas e de rompimento com a valorização das singularidades e 

sexualidades existentes no mundo. Por isso, o campo da educação precisa antes de 
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mais nada, ser muito problematizado. 

Através desses relatos, que foi e está sendo construído desde 2012, perpassei 

por algumas memórias do período da minha graduação, pós-graduação, juntamente 

com os relatos das vivências que tive com as terapias psicológicas, com as técnicas 

teatrais, com os (as) produtores (as) de cultura na cidade de Anápolis, com o 

orientador dessa pesquisa e com os professores que compartilharam seus 

conhecimentos na sala de aula da pós-graduação de psicologia. 

Todos esses momentos foram importantes, muitos sendo marcados por 

críticas, reflexões e rupturas, na busca por novas codificações sociais. Muitas vezes 

eu nem precisava falar para absorver todo o conhecimento que adquiri. Mas precisei 

me silenciar por muito tempo para fazer a assimilação crítica dos conceitos estudados 

em sala de aula com os professores e professoras.  

 

 

Sociedade brasileira atual 

 

 

A sociedade atual está perpassando por um processo sociopolítico de crise 

devido à pandemia. No Brasil, há também uma outra crise de teor política devido aos 

posicionamentos do governo do momento. Algumas notícias encontradas em sites da 

internet relatam que o Brasil está em colapso e em estado de calamidade pública.  

O problema maior diante dessa crise estava e está no discurso do presidente 

que não colaborou com seus posicionamentos públicos, pois o seu discurso costuma 

ser voltado para determinados grupos que apoiam causas que não favorecem toda a 

população brasileira. Por isso, o presidencialismo atual não consegue estabelecer 

conexões de confiança com todos os povos brasileiros.  

O presidencialismo não consegue pensar em todas as tribos/etnias e raças, 

pois opera discursos que são voltados apenas para a massificação da elite 

controladora. Daí portanto a crítica ao contexto político: este sempre busca o governo 

dos brancos, deixando os que necessitam da política, à mercê da longa espera e dos 

poucos acessos que os sistemas públicos ofertam aos cidadãos brasileiros de origem 

parda, negra, indígena e etc. 

O discurso dos presidencialistas, representantes de seus países, foram 

bombardeados nas redes e mostrou toda uma estratégia de controle do pensamento 
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político nesses territórios durante a pandemia. No Brasil, o presidencialismo não 

espera para atacar e já lança alguma dificuldade para a racionalidade política atual ter 

dificuldades em entender o caos que está acontecendo na política brasileira. E a mídia 

se aproveita do conflito para fazer notícias. 

Entende-se que o governo e os estados, dentro de todas as suas constituições 

federais, regidas pelo pensamento filosófico, são enraizados no campo do Direito. E 

o direito, com todas as suas jurisdições possui o principais dispositivos para 

estabelecer uma conexão com a sociedade através da oferta de “segurança social”. 

Os policiais são oficiais de justiça para servirem o direito e para oferecer justiça 

social, punindo aqueles que não vivem de acordo com a paz democrática estabelecida 

como bem comum, enquanto o  presidencialismo dita vários discursos de ódio e não 

se torna amigo da população. Esse é um mapa de várias realidades de estados 

brasileiros. 

É interessante apontar que há uma necessidade de mapear alguns 

acontecimentos atuais para compreender como essa pesquisa diz sobre as forças que 

atravessam a pesquisadora em sua narrativa, para que a partir dessas reflexões 

possamos apontar caminhos teóricos e práticos para a desconstrução ou construção 

de novas propostas sociopolíticas brasileiras. 

Segundo Rolnik (2013) “o texto nunca é uma construção conceitual coerente e 

fechada sobre si mesmo, constituindo-se numa representação ou numa abstração 

cuja interioridade residiria o sentido e na qual cada conceito encontraria seu lugar” 

(Rolnik, 2013, p.184). 

A escrita, lembra Rolnik (2013), é um campo vibrátil, que só adquire significado 

em suas vibrações. O texto é também fluxo e “através do diário cria um plano em que 

pesquisadores e pesquisados se dissolvem como entidades definitivas e pré- 

constituídas”. (Passos, Barros, 2015, p.175). 

É por meio dos analisadores apresentados pelo diário de campo que buscamos 

evidenciar a agonística das forças que compõem a Psicologia com os processos do 

teatro e das políticas culturais em Anápolis-GO. A escrita em forma de diário pode 

parecer desfocada, porém é um dispositivo aliado aos processos de criação, já que 

este texto não possui uma proposta linear, mas muito pelo contrário, dispersa. 

O diário, mesmo que tenha sido escrito por mim, em sua maioria pelas narrativas 

das minhas experiências teóricas e práticas durante a pesquisa, também foi construído 

coletivamente, a várias vozes, atentando às orientações de Barros e Kastrup (2015) 
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sobre a importância da adoção dos procedimentos no processo de escrita que deem 

visibilidade à construção coletiva do conhecimento, expressando-se num texto 

polifônico. Muito mais que um escrito do dia a dia do processo de pesquisa, o diário 

permite a reflexão da cartógrafa, a digressão com encontros passados, afetos e 

impressões (Souza, 2009). Devido a isso, os diários, escritos, foram feitos por mim, 

entre os anos de 2012 a 2020 e são fontes relevantes para pensar aspectos 

relacionados à vivência com as teorias filosóficas, psicológicas, teatrais e com as 

experiências do cotidiano, que tanto influenciaram nos processos da pesquisa. 

Os escritos feitos durante a pós-graduação foram os mais importantes. Esses 

relatos dizem sobre lugares sociopolíticos que vivenciei juntamente com outros 

coletivos para a construção de novos pensamentos e novas conexões. Durante essa 

jornada, realizei a graduação em psicologia entre 2012 a 2016, paralelo à graduação, 

também fiz um curso de teatro básico na Escola de Teatro de Anápolis. 

Em 2017 fiz duas disciplinas (Processos psicossociais e educacionais e 

Psicologia política e subjetividade) como aluna especial no Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás, que influenciaram diretamente na 

minha escolha de realizar o processo seletivo de mestrado nessa instituição. 

Ao ser aprovada, nesse mesmo período também tive o privilégio de trabalhar 

na produção cultural de alguns projetos, em especial do projeto “Dramas de um doente 

imaginário”, que formou um grupo de 10 atores e atrizes para montagem de um 

espetáculo durante o ano de 2018. 

Ano na qual eu havia começado, de fato, a cursar o mestrado. Além dessa 

produção e do mestrado, nesse mesmo tempo, passei por alguns ensaios para 

montagem de outros dois espetáculos, que infelizmente não foram concretizados 

comigo, pois tive que abandonar os dois espetáculos. 

Também tive a honra de conhecer grandes produtores culturais na cidade de 

Anápolis, que contribuíram para o meu crescimento profissional e para a minha visão 

de mundo sobre a cultura. Conheci a política do Hip Hop, da cultura anapolina e as 

implicações dos processos psicopolíticos na cultura da cidade; 

Conheci a luta do Circo que ainda é desassistido na cidade de Anápolis pelas 

políticas culturais, embora tenha bons incentivos em outros setores, como por 

exemplo no trânsito. Conheci o Audiovisual e grandes produtores que me mostraram 

como é difícil trabalhar com pessoas e o quanto é difícil realizar boas produções 

cinematográficas, e que me mostraram que às vezes o melhor para uma obra é 
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esperar o tempo certo de produzi-la e por isso, possuo grande respeito por essa 

ferramenta (audiovisual) que tanto influencia na forma que vivemos em sociedade e 

que está salvando a humanidade do tédio em tempos de pandemia. Cada lugar 

onde absorvi um pouco de conhecimento influenciou diretamente nas palavras que 

deixo nesse trabalho. A partir de todo o conhecimento teórico que construí juntamente 

com esses processos artísticos e culturais, passei a compreender a necessidade da 

escrita para organização do pensamento, mesmo que esta ideia esteja atrelada à uma 

noção desenvolvimentista, mas sabe-se que uma boa base conceitual nos leva com 

mais firmeza para outros lugares. 

E vejo que o conhecimento me deu essa força, muito mais do que me 

desenvolver. Me deu força para suportar algumas barreiras sociais e alguns conflitos 

internos. Consegui ver o poder da escrita como ferramenta para me deslocar entre os 

afetos. Desde a graduação sempre gostei de escrever poesias e textos, mas durante 

a pós-graduação, escrevi várias poesias na qual pretendo produzi-las como música e 

produto audiovisual. (Anexo I) 

Fiquei me questionando sobre o motivo de não ter utilizado entrevistas formais 

e entendi que todos os acontecimentos se passaram através das relações, conexões 

culturais e políticas. E como, nesses espaços, sempre estavam acontecendo alguma 

atividade na qual eu participei, acabou se tornando muito mais interessante utilizar a 

cartografia e o método do diário de campo pessoal como procedimento que dá força 

para a pesquisa. 

Vejo que muito do que escrevo são “relatos” e inquietações sobre teorias no 

campo da psicologia. Mas o diário e toda essa pesquisa é um recurso que buscará 

tensionar as forças políticas. O diário é um recurso que instiga, prolonga afetos e que 

nos força a pensar. Ele explicita a tensão, que entendemos aqui como analisadores 

(Lourau, 2004), ou seja, a agonística entre as linhas de forças do poder e as linhas de 

resistências. Expõe o contexto e o extratexto de uma dada situação social que afeta 

e se deixa afetar, produzindo e transformando a realidade. (Flores & Souza, 2014). 

Nesse trabalho, os analisadores serão expressos muitas vezes na forma de 

uma “queira da pesquisadora”, que no caso revela uma agonística entre as forças 

ativas e reativas que atravessam a vivência da pesquisadora. Torna-se necessário 

realizar com êxito a crítica aos conceitos, pois muitos teóricos já abordaram em seus 

textos sobre uma crítica que nos faz pensar para além das propostas teóricas que 

circulam normalmente na psicologia. 
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O motivo pelo qual relato algumas experiências está pela necessidade em ter 

um posicionamento crítico sobre si mesmo e que busque ultrapassar as teorias da 

psicologia científica, buscando na cultura e nas vivências teatrais novas maneiras de 

agir, mesmo que esta cultura na qual me lanço e este teatro estejam totalmente 

atrelados a um discurso controlado pelas políticas públicas de controle socioestatal. 

Por isso, é interessante abordar sobre esse empirismo e sobre como a 

psicologia tornou-se uma das principais ferramentas de construção do sujeito na 

realidade atual, pois a psicologia cria um tipo de ‘cultura de ser’ na sociedade, assim 

como já aconteceu quando a psicanálise se tornou o ponto de pensamento em 1970, 

na França, por exemplo. Pois depois da crise política que a França viveu, com as 

reformas educacionais, a psicanálise acabou ocupando um bom espaço no campo do 

pensamento das academias. 

Será feita uma proposta para se pensar na psicologia como uma das principais 

ferramentas de construção do sujeito. Por isso, a ‘cultura’ e seus dispositivos 

funcionarão como estratégias para observação das forças sobre outros parâmetros. 

Ao falar sobre cultura, nota-se que é um conceito que traz muitos significados. 

Por isso, o conceito de cultura pode tentar ser representado através dos contextos, 

dos espaços, das regiões, das tribos, dos interesses em comum de determinado 

território. Mas ainda assim, a cultura significa algo que nunca consegue ser 

representado por esses signos, pois diz sobre o processo de criação de algo que está 

por vir. Assim, entendendo cultura como algo que nunca acaba, podemos entender a 

problemática sobre o que é cultura de duas formas: Existe toda uma política pública, 

estatal, que reforça a ideia de cultura como arte bem consolidada e registrada, 

colocando os observadores/espectadores como público e não como participantes da 

cultura em si. 

E tem-se então a cultura que busca a expansão e interage com esse público, 

colocando o público como agente ativo de uma realidade política que essa cultura 

domina. Estabelecendo então essa ideia de uma cultura como algo que está em 

constante devir. (Deleuze, 1997) 

Vejo que a vivência que tive com educadores, cursos acadêmicos e com os 

aspectos artísticos do teatro, cinema, hip hop e circo foram importantes para pontuar 

e notar todo o deslocamento da arte nas políticas educacionais. E isso fez eu perceber 

esse conceito de cultura como algo muito abrangente. 

Cultura, portanto, é um conceito que diz muito sobre o avanço. E enquanto a 
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tecnologia avança para conquistar espaços sólidos, a cultura brota, esguicha, murcha 

e renasce. O despertar cultural, em momentos políticos e em determinada sociedade, 

nada mais é do que a reatividade ao drama político da época. O que não é ruim, mas, 

enquanto o estado e as suas políticas públicas não estiverem sendo estabelecidas por 

critérios de rompimento com a estratificação do saber cultural, vamos tentar, tentar e 

nunca conseguir adentrar no campo real e público da cultura . 

A educação, vejo que está sim muito atrelada à cultura, mas está mais 

condicionada ao campo dos dispositivos de controle e disciplinares. Mas a educação 

é o fator que impulsiona na descoberta de novas culturas. É interessante pontuar a 

diferença entre o manejo educacional em uma instituição de ensino escolar para o 

manejo de ensino em uma escola de teatro, por exemplo, que busca o conhecimento 

dos alunos sobre o próprio corpo e as próprias emoções. 

A escola de teatro de Anápolis se preocupa diretamente com questões práticas 

para descoberta e consciência corporal. Por isso, enquanto as teorias da 

aprendizagem e da psicologia clínica tentam alcançar os sujeit( )s através dos 

discursos e das ações, algumas teorias artísticas propõem uma consciência do corpo 

para posteriormente realizar discursos ou tomar atitudes. 

As teorias da aprendizagem ainda não conseguem alcançar o aspecto vivencial 

que a arte educação propõe, pois enquanto em uma aula de teatro, um (a) professor 

(a) ensina de maneira técnica e vivencial aspectos para conhecimento do corpo, das 

ações motoras e do pensamento verbal, também enraizadas em teorias teatrais e de 

arte educação, ainda assim muitas vezes estes fogem da lógica e criam uma ruptura 

com os aspectos políticos, pois os alunos e suas experiências são mais importantes 

durante um processo criativo do que qualquer experiência teórica que estes 

professores  tenham  acumulado  em  suas  cabeças.   

Até que ponto é necessário criar tantos conceitos na psicologia e no teatro, 

quando já se sabe que o circo, que existe há tanto tempo, não se utiliza de muitos 

conceitos psicológicos e ainda assim trabalham com propostas para desenvolvimento 

psicomotor e muitas vezes, abraçam as marginalidades ao encontrar novos tipos de 

ações que consigam lidar com as pessoas tidas como marginais, colocando-as em 

contextos socioculturais com suas atividades artísticas no picadeiro e rompendo com 

a proposta criminalização dos menos favorecidos em cadeias ou em sistemas 

punitivos. (Cassoli, 2006) O mesmo acontece com o Hip Hop, que possui suas 

linguagens (DJ, RAP, Breaking, Graffiti, conhecimento) e que na cidade de Anápolis 
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lutam por abraçar todas as pessoas que se identificam, em principal, aquelas que 

estão em situação de marginalidades, buscando inseri-las em moldes artísticos como 

subsídio para romper com a criminalidade e com as violências sociais. 

O Hip Hop, na cidade de Anápolis, pela sua origem,  busca a vivência dos 

sujeit( )s para que estes consigam se expressar através de métodos que não se 

atrelam com a arte-educação. A maioria dos professores não possuem curso superior 

ou formação específica, apenas suas vivências da rua e dos espaços de dança ou 

freestyle e que vão aprimorando suas técnicas com encontros, treinos e vivências 

profissionais. O audiovisual, que só pelo efeito de filmar já provoca rupturas na forma 

da pessoa  agir,  é  um  dos  principais mecanismos para provocar novos instintos em 

pessoas, mas ainda assim, este é visto como uma mera captura dos momentos, não 

sendo admirada ou valorizada a elaboração de roteiros e a produção profissional na 

cidade de Anápolis. O que é ruim para todos os setores culturais que perdem 

qualidade ao não ter esse tipo de apoio. 

Colocamos então, essas atividades culturais como ponto de reflexão e 

diferenciação: As práticas educacionais que emergem nesses espaços livres de 

cultura se diferenciam dos espaços educacionais de ensino regular, pois a 

metodologia da cultura está sempre voltada para o florescer de si através do 

desenvolvimento artístico e físico. Enquanto nas instituições de ensino regular existe 

toda uma tendência para a disciplina rígida, metodológica e em formato antigo.  

Para continuar com a crítica sobre a necessidade de revisão das metodologias 

de ensino em instituições regulares, utilizamos dos conceitos de descontinuidade, de 

ruptura, de limiar, “de limite, de série, de transformação, pois coloca a qualquer análise 

histórica, não somente questões de procedimento, mas também problemas teóricos. 

” (Foucault,1997, p. 23).  

Os problemas teóricos, principalmente problemas de teor metodológico, que 

enraizam práticas, saberes e doutrinas para controle social, precisam ser revistos 

através de novas pesquisas, novos estudos e saberes que agregam novos valores 

para determinado dispositivo. Por isso, todo dispositivo necessita da ruptura, da 

instabilidade para criar novos mecanismos de ação social.  

Assim deve funcionar com o dispositivo da política em todas as suas esferas, 

pois o dispositivo da política não precisa servir como molde de controle, mas pode se 

tornar uma boa aliada e amiga do povo e que, portanto, buscará alcançar novas 

mentalidades, abandonando a ideia de totalidade cultural e de tradição social, 
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valorizando as culturas e as manifestações pela sua própria essência de existência.  

Por isso, quando Foucault diz sobre a necessidade de abandonar a totalidade 

criada pelas teorias materialistas e dialéticas, ele se colocou a interpretar Nietzsche 

com sua proposta genealógica, oferecendo novos olhares sobre os acontecimentos 

(fim dos anos 1870 a 1900) e que viriam a provocar uma tendência diferente do 

pensamento da época, algo que a sociedade desse período não via como possível, 

pois o pensamento filosófico que era tido como verdadeiro caminhava por outro lado, 

pelo lado da apropriação dos conceitos e pela rotulação/estereotipação/identificação 

das coisas e dos fatos muito bem organizados, datados e com muita representação 

histórica, sem descontinuidades, sem lapsos e com pouca provocação para a criação 

de novos fluxos. Por isso a religião era e ainda é fundamental para o pensamento 

humano e regulação das ações sociais, estabelecendo os critérios de moralidade. 

O mundo atual está em crise, era junho/julho de 2020 e os comércios estavam 

lutando para manter suas portas abertas. Lembro do início da pandemia, que silêncio. 

As pessoas não saíam de casa, as lojas não abriam, algumas até arriscavam e 

deixavam as portas semiabertas para receber pouco a pouco quem os procurava. 

Percebi os andarilhos nas ruas, sendo jogados para albergues e estes voltando 

para suas praças, pois certamente lá estava melhor do que um albergue. O Albergue 

de Anápolis, inclusive, está sempre fechado, estão chamando alguma associação 

para acolher as pessoas em situação de rua e querem pagar o mínimo. O mínimo para 

fingir que as políticas públicas acontecem, pois sabe-se que a condição das pessoas 

que estão nas ruas não apenas são ações de má-fé pública, como também são 

provocadas por estes mesmos agentes políticos que lutam pela reinserção social dos 

“de rua”. 

Percebi a ruptura educacional que este sistema político está provocando, 

estabelecendo novas redes e outros formas de comunicação educativa. O audiovisual, 

a educação à distância, que já era a promessa do futuro, agora passou a se tornar 

realidade devido a emergência de dar continuidade aos processos que já vivíamos 

antes dessa crise na saúde pública. 

A saúde pública, brasileira, inclusive, sofreu grande impacto, pois muitos 

estados não possuem estrutura hospitalar para atender à demanda. As notícias 

alertaram para o descontrole de alguns países que estão escolhendo quem vive e 

quem morre. Os idosos são os descartados e por isso é a população que vem a sofrer 

mais que todas as outras. 
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Além de toda essa má-fé na saúde pública, vemos os reflexos no sistema político 

brasileiro, que embora tenha oferecido algumas condições financeiras aos autonômos 

e a classe artística, está acumulando gastos e prejudicando várias instituições a darem 

continuidade em seus serviços. Sem falar na quantidade de mortes, que acaba 

transformando a política em uma necropolítica que contra quem irá viver ou morrer.  

As apresentações teatrais, os shows, os eventos públicos, as oficinas culturais, 

aulas acadêmicas, todas essas instituições foram fechadas e o entretenimento passou 

a ser mais privativo. Por isso a internet e as redes sociais estão sendo influentes para 

uma nova forma de ação cultural diante da atualidade em crise. 

Percebe-se que enquanto Nietzsche já observava uma crise no pensamento 

filosófico e vivencial, nos anos 1800, agora, muitos anos depois, seu pensamento 

ainda nos ajuda a pensar o atual, mas apenas o pensamento de Nietzsche não basta, 

pois é preciso abandonar qualquer conceito de história ou de estrutura (Foucault,1997, 

p. 15). Foucault (1997) já dizia sobre o quanto a história é utilizada como recurso para 

ideologizar e “pelo qual se tenta restituir ao homem tudo o que, há mais de um século, 

continua a lhe escapar (Foucault, 1997, p. 17). É necessário refletir sobre o campo em 

que as estruturas “se manifestam, se cruzam, se emaranham e se especificam as 

questões do ser humano, da consciência, da origem e do sujeito. (Foucault,1997, p. 18) 

Pensando na ideia de estrutura, temos que fazer uma análise também sobre 

esses dispositivos que necessitam da estrutura bem determinada. Então, as 

metodologias acabam caindo nesse parâmetro, de serem estruturas específicas para 

resolver tal demanda científica. Pois qualquer metodologia que tente abraçar suas 

causas de maneira muito metódica, acaba caindo no abismo de uma “totalidade 

cultural” definindo assim o sujeito como essência e estrutura. 

Foucault propõe um distanciamento a essa totalidade cultural, pois 
 

Declina sua identidade, não sem dizer previamente: não sou isto nem aquilo 

(...), estamos em busca de definir uma posição singular pela exterioridade de 

suas vizinhanças; mais do que querer reduzir os outros ao silêncio fingindo que 

seu propósito é vão (...). Vários, como eu sem dúvida, escrevem para não ter 

mais um rosto. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o 

mesmo: é uma moral de estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe 

livres quando se trata de escrever (Foucault, 1997, p. 19). 

 



30 
 

 
 
 

 
 

Por isso, a escrita, mesmo que seja carregada por uma linguagem, é uma 

ferramenta poderosa para quem pesquisa pois pode expandir seu pensamento 

metodológico. A inovação que propomos no campo da psicologia poderia se passar 

por uma nova condição de escrita e que passa pela percepção e na inserção de si 

sobre as relações de forças encontradas nos contextos políticos que vivemos. 

Foucault falou sobre 
 
 

A noção de tradição: ela visa dar uma importância temporal singular a um 

conjunto de fenômenos (...) assim também ocorre com as noções de 

desenvolvimento e de evolução: elas permitem reagrupar uma sucessão de 

acontecimentos dispersos (Foucault,1997, p. 23 & 24) ” 

 
Perpassando por essas teorias, seguimos e não nos prendemos tanto a noção 

evolucionista, tecnicista, mecanicista no modo de pensar, mas sim em como esses 

aspectos teóricos normatizam a psicologia e o teatro e como esses dispositivos criam 

também rupturas e saídas diferenciadas da norma. 

Foucault também comentou sobre o quanto nós, que escrevemos, somos 

influenciados pela unificação do pensamento. Interpretamos “a uma ideia de unidade 

(...) tal unidade (...) é constituída por uma operação (...) interpretativa” (Foucault, 1997, 

p. 27). Por isso, ainda que queiramos desenvolver novas propostas, estamos presos 

em redes de palavras e de linguagem muito bem corporificadas. 

Propomos, a partir de todas essas problemáticas, o método que parte de um 

princípio de dispersão. Foucault (1997) propôs, em um de seus textos, sobre a 

necessidade de compreender o tradicionalismo no campo das ideias e suas 

influências para o nosso pensamento teórico. 

Então, é necessário extinguir e abdicar de alguns pressupostos teóricos para 

que não sejamos manipulados pelos posicionamentos já tidos como prontos. Pois a 

ideia não é reproduzir ou constituir saberes já pensados, mas ultrapassá-los através 

da escrita, da reflexão filosófica e da crítica sobre os dogmas da atualidade. 

Só que realizar esse caminho que Foucault propôs carrega uma 

descontinuidade do mundo das ideias, um olhar que vai muito além de tudo que está 

‘habituado’ e certo. Por isso, seria um lançar-se ao desconhecido. (Foucault, 1997). 

Nietzsche (1888-2003-2006), em genealogia da moral tratou da questão do sentido e 

da historicidade, apontando que existe uma moral que constitui nossos pensamentos 
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que são influenciados e manipulados externamente para que respondam por um viés 

muito bem organizado. 

A história é sim muito importante para a psicologia, principalmente quando essa 

história carrega memórias, ancestralidades, forças, caminhos, reflexões, políticas e 

acontecimentos que servem como registros com potência e que nos dá a possibilidade 

de expandir nosso campo de entendimento sobre o novo mundo que vivemos 

atualmente. 

Cada existência, cada corpo possui a sua ancestralidade, os seus afetos e 

linguagens já pré-determinadas. Os grupos, aglomeração de corpos, não são massas, 

não são apenas multidões, são vários dispositivos em busca de novas corporificações. 

E a tecnologia está aí para expandir essa ideia de corpo. 

E a internet, com os aplicativos e redes sociais oferecem essa ideia de rede 

virtual, na qual também lançamos nossos corpos, nossa existência e vamos criando 

relações atemporais com os sujeit( )s e com as circunstâncias do mundo através da 

forma que recebemos esses conteúdos. Viviane Mosé (2011), psicóloga, filósofa, 

psicanalista brasileira e youtuber, abordou sobre essa questão, amparando-se 

também na teoria de Nietzsche. 

Se nos anos 2000, poucas pessoas tinham acesso à internet e aos 

computadores, hoje, os androides tornaram tudo mais acessível. E se antes a internet 

demorava uma hora para carregar vídeos, hoje tudo é instantâneo e objetivo. Embora 

exista uma camada de pessoas que ainda não possuem esse recurso tecnológico, é 

fato que os celulares androides e a internet com as redes sociais estão dominando a 

forma de oferecer conteúdo para reflexão sobre a sociedade. 

Além dessa tecnorevolução na forma de receber informação, considerando que 

antigamente e ainda atualmente, poucos brasileiros tinham acesso aos estudos, 

poucos tinham ensino superior. Com a oferta das políticas de cotas e com a criação 

de outras políticas públicas, muitas pessoas desfavorecidas pelas instituições de 

ensino foram sendo amparadas através da educação no Brasil.  

Eu, que venho do interior de Goiás, percebo toda uma diferença na língua, na 

forma de expressão sobre os acontecimentos e no modo de viver o cotidiano. A 

diferença entre as duas cidades Iporá e Anápolis é gritante, talvez porque o foco da 

política governamental de Iporá seja a agropecuária, enquanto o foco da cidade de 

Anápolis está mais voltado para o comércio e indústria, o que acaba por gerar um 

maior desenvolvimento cultural e urbano. 
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Como sempre fui muito observadora, notava, enquanto era menina, que tinham 

muitas pessoas diferentes que circundavam por ali, na região de Iporá. Mas acredito 

que isso deve acontecer em vários bairros mais simples, só não sei se as pessoas 

notam como eu notei. 

Por ser interior, era comum ter o dia específico de brincadeira na rua para jogar 

bandeirinha estourou, bete, pique esconde e outras brincadeiras que rolavam no 

asfalto. Não podia faltar o bolinho de milho frito ou algum lanche. Vários moleques e 

meninas que moravam por ali iam até a rua para participar do jogo. Sempre tinha o 

maior que botava a moral e colocava as pessoas na rédea da brincadeira. Também 

tinham os horários mais tensos, perigosos, onde a boca de fumo rolava solta e as 

crianças não podiam ficar alí, por isso as mulheres idosas da região eram as guardiãs 

dessas crianças, denunciando para os pais e tentando organizar a rua para que 

ninguém mais fosse pego pela fumaça. 

Ao mesmo tempo também fui percebendo as pessoas tidas como loucas. A 

baiana, uma mulher negra e que não falava a língua brasileira, mas sim a língua dos 

loucos: “bá na bábanába (...)” era só isso que eu entendia quando ela passava pela 

rua e eu estava na porta de minha casa observando. Também lembro de ouvir os 

boatos sobre ela, que era uma mulher perigosa que tacava pedra nos outros, que feria 

crianças. Mas que depois que recebeu tratamento e apoio por uma instituição para 

pessoas especiais, se tornou dócil e conseguiu estabilizar sua vida em uma rotina 

confortável. Além dela, também me lembro de um senhor.... Não falava, era mudo. 

Mas tentava se comunicar com as mãos e com as entonações vocais. E eu só ficava 

observando tentando entender alguma coisa, impossível. Embora ele fosse uma 

pessoa muito inteligente para trabalhar com lenhas e para construir móveis e etc. E a 

sua companheira de casa era uma idosa tapeceira, que ficava o dia inteiro tecendo 

seus tapetes na grade de madeira em seu quintal que ficava aberto para a rua, fechado 

apenas com arames para marcar o território, pois lá tinham belos cajás e outras frutas 

que os vizinhos gostavam de pegar. Os quintais fartos eram muito valorizados, 

principalmente se tinham galinhas saudáveis e frutas bonitas. Por isso, o território de 

cada um precisava ser bem seguro para não ter problemas de vizinhança.  

De acordo com Nietzsche (2006), as forças seriam vontade de potência. A 

vontade de potência seria uma maneira de se diferenciar e de se afirmar em relação 

a outra força. As forças estão sempre se relacionando com várias outras forças. Nessa 

relação de força, temos duas qualidades de forças, as reativas e as ativas. A força 
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reativa se manifesta nos pensamentos adaptativos, por isso, estratifica alguns modos 

de vida em determinadas condições, privando-as de seus instintos/força. Já as ativas 

são inventivas e criadoras de novas formas de viver. 

Na teoria nietzscheana, o instinto parece ser um conceito importante, pois este 

diz sobre a animalidade humana e a agressividade necessária para explorar novas 

formas, novas criações, novos fundamentos, diferente da proposta psicanalítica que 

propõe um olhar sobre o pacto civilizatório como forma de amansar nosso 

instinto/força. 

 

Organização dos capítulos 

 

Os capítulos terão uma forma transversal em relação à cena agonística. Os 

analisadores serão apresentados pelo diário de campo para pensarmos sobre as 

relações de poder e as estratégias de resistência tanto na psicologia como no teatro 

e cultura, assumindo, assim, no texto a posição das forças ativas e criativas. 

Buscou-se, no primeiro capítulo, apresentar alguns conceitos filosóficos que 

fundamentaram a psicologia como ciência, além de apresentar alguns recortes da 

história da psicologia que são necessários para avançarmos no campo de 

conhecimento dos processos de rupturas políticas e assim possamos caminhar 

juntamente com a proposta cartográfica de mapear os acontecimentos sociopolíticos 

da atualidade no Brasil, considerando a necessidade de uma reinvenção filosófica no 

campo da psicologia, na intenção de propor uma nova reflexão sobre a psicologia 

cultural. 

O segundo capítulo apresenta a psicologia cultural amparada pela filosofia da 

diferença, demonstrando uma psicologia que busque a dimensão cultural humana. 

No terceiro capítulo falamos sobre a ideia de desenvolvimento-escola. Este 

caminho é relevante para compreendermos como a psicologia na educação exerce 

uma função disciplinar e controle e como ela está vivenciando os processos 

psicossociais políticos na atualidade brasileira. Finalizamos com a discussão sobre a 

influência da psicologia nas teorias e nos processos teatrais. 

Devido aos escritos, propomos, então, uma cartografia das relações entre 

psicologia, filosofia e teatro que não se amparam na ciência, mas em processos 

culturais e numa filosofia da diferença. E que este texto nos sirva como instrumento 

para uma analítica do presente, que, ao mesmo tempo nos sirva também como ponte 
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para fundar um teatro em nossas relações que se aproxime com a busca pela cultura 

dos corpos e pela valorização da ancestralidade. 

Busca-se nessa pesquisa uma psicologia que dê conta de pensar nos sujeit( )s 

mais do que como um processo/progresso e que visa se distanciar das dicotomias do 

pensamento, não se bastando pelas idealizações dualistas.  
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Capítulo 1: Conceitos filosóficos que fundamentam as ciências psicológicas 
 
 
 

A psicologia é o campo que tem como papel profissional realizar a busca pelo 

reconhecimento das várias subjetivações existentes no Brasil e no mundo, por isso 

sua ética é sempre voltada e amparada para a promoção e conquista dos direitos 

humanos. Seu início foi consolidado após as teorias de vários cientistas serem 

amparadas pela necessidade de criar conceitos e estabelecer critérios de observação 

sobre as pessoas. A psicologia na atualidade pode por exemplo servir como uma 

prática que consiga desarticular os arranjos de poder estabelecidos pela política de 

controle dos corpos e dos pensamentos. 

Pensando nessas questões,  neste capítulo, realizamos uma cartografia 

filosófica, mapeando os principais conceitos da psicologia, considerando os contextos 

filosóficos que influenciam na produção dos saberes científicos da psicologia. 

O percurso trilhado para realizar este capítulo passou por várias reflexões 

críticas sobre alguns conceitos e questões filosóficas que circulam na psicologia 

enquanto práticas científicas e/ou como práticas de intervenção e regulação dos 

modos de subjetivação na atualidade. 

A postura filosófica que se diferencia do que já está estereotipado pode ser uma 

ferramenta para pensar sobre as novas catástrofes e os novos conflitos sociopolíticos, 

principalmente no contexto brasileiro, onde há uma demanda de reconhecimento dos 

novos tipos de realidades na qual, consequentemente, novos modos de vida vão 

surgindo. 

Todos esses caminhos são interessantes para trilhar, pois o pensamento 

político costuma ser o que guia os sujeit( )s para as suas ações. Assim como acontece 

com o estado, controlado por políticas públicas, a psicologia se volta para a 

clarificação das ações dos sujeit( )s e na humanização e socialização destes em 

grupos. Por isso, a sua proposta psicológica não poderia se atrelar com a ideia de 

correção ou adaptação dos sujeit( )s, mas se preocupar com os aspectos políticos 

para compreender como ela pode intervir na sociedade. 

Segundo Foucault (2002), a psicologia herdou do Iluminismo a função de 

produzir “algumas verdades” a respeito do que é o ser, principalmente, a respeito do 

seu “psiquismo”. Em seu início – meados do século XIX – seu projeto estava 

alicerçado pelas chamadas ciências da natureza, que objetivavam criar leis universais 
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a partir de relações quantitativas, pela elaboração de hipóteses e pela verificação 

destas através de experimentos realizados nos laboratórios universitários. 

Esse projeto de uma psicologia iluminista começou a entrar em crise já em 

meados do século XX, quando o rigor das ciências da natureza começava a evidenciar 

uma incompatibilidade com o objeto a ser pesquisado, ou seja, o ser humano, que 

começava a ser pensado como aquele que não se sujeita apenas pelas leis universais 

da natureza, mas também atua como produtor(a) de forças como a da civilização, 

linguagem, cultura, ciência, arte, instituições, inconsciente, capitalismo e 

consequentemente, surge, assim a necessidade de pensar o ser humano a partir de 

suas medidas. 

A partir de todo esse movimento teve-se o surgimento de uma psicologia do 

sentido, considerando que a fenomenologia, a psicanálise e o marxismo deram novas 

sustentações conceituais para as práticas profissionais. Mas, segundo Foucault, a 

psicologia ainda ficou muito presa em uma determinada noção de sujeito como 

essência e unidade, compreendendo as pessoas como aquelas que são determinadas 

pela sua consciência ou pelo seu inconsciente, pois há uma ideia de sujeito-unidade 

que ainda prevalece no campo psicológico. 

Foucault (1957), em A psicologia de 1850 a 1950, afirma que 
 
 

A renovação radical da psicologia como ciência do homem não é, portanto, 

simplesmente um fato histórico do qual podemos situar o desenrolar durante 

os últimos cem anos; ela ainda é uma tarefa incompleta a ser preenchida e, a 

esse título, permanece na ordem do dia. (Foucault, 1957, p.134) 

 
Foucault (1957) disse que a psicologia teve que se preocupar com as novas 

práticas emergentes devido aos novos estilos que foram surgindo nas áreas da 

“educação, medicina mental e na organização de grupos”, por isso, esses espaços 

tiveram que se fundamentar para conseguir lidar com as demandas socioestatais. 

As psicologias surgiram em um momento na qual a contradição fazia parte do 

pensamento humano. “Pode-se dizer que a psicologia contemporânea é, em sua 

origem, uma análise do anormal, do patológico, do conflituoso, uma reflexão sobre as 

contradições do homem consigo mesmo. ” (Foucault, 1957, p. 135) 

Para o autor, a psicologia na sua história começa a sair dos laboratórios 

universitários para exercer uma função disciplinar nas escolas, nos hospitais, 
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presídios, empresas, etc. E hoje em dia agrega-se a isso a função de controle. O 

controle atua como um mecanismo para impor algum tipo de pensamento e ação 

social. O controle sempre está muito perto da coerção, pois é o que captura e dá 

sentido para as relações de poder. (diário) 

Foucault (1957) e Nietzsche (1888) foram escritores que romperam 

teoricamente com os conceitos dogmáticos. Pelas leituras, nota-se que existe uma 

“ontologia da atualidade”, mas não existe uma busca incessante em representar e 

validar as verdades do mundo. Através de Foucault é possível fazer uma leitura de  

que não há necessidade em definir a psicologia como ciência, mas sim como uma 

forma cultural e filosófica. (Foucault, 1957)  

Os campos do conhecimento filosófico podem ser âncoras para a psicologia. 

Por isso o método da genealogia, advindo das teorias de Nietzsche e Foucault, são 

importantes para pensar uma psicologia não científica, principalmente referente a 

reflexão sobre a noção de sujeito. 

A proposta de uma genealogia e cartografia se afastam da premissa de 

conceituar o ser e apenas dizer algo sobre os sujeit( )s em questão, pois os modos de 

subjetivação estão em constante mutação e consequentemente isso provoca uma 

ruptura nas identidades, não sendo possível pensar no conceito de identidade como 

alguma que precisa de continuidade nos atos.  Aor propor que os sujeit( )s sempre 

estão se moldando e portanto suas identidades não são fixas, pontuamos a diferença 

na forma de representar o conceito de identidade.  

Pois, não é possível, na atualidade, conceituar a identidade como algo que 

passa por um tipo de padrão. A continuidade não é uma regra para dizer sobre a 

identidade ou sobre a personalidade, mesmo que a pessoa já tenha passado pelas 

fases do desenvolvimento e está na fase adulta da vida. Até nesses casos, da vida 

adulta, não é possível limitar uma identidade pelas atitudes repetitivas em sociedade. 

Pois o neoliberalismo impõe uma regra no capital para que o estado ajude as 

instituições a silenciar as diferenças, impondo slogans que pregam a igualdade e a 

boa forma de reger a vida, se desenvolvendo através de atos comerciais (trabalhar 

oito horas por dia para se tornar uma pessoa trabalhadora aos olhos da comunidade; 

se vestir bem e estar sempre de acordo com a eventualidade; pagar impostos e 

tributos para sobreviver na economia brasileira; receber apoios governamentais para 

maquear a crise econômica do povo brasileiro; eleger partidos e políticos que não 

representam a nação; assistir conteúdos feitos para alienar e obstruir os pensamentos 
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críticos, definir formas de avaliação da personalidade, diagnosticar transtornos de 

identidade ou de personalidade, oferecer laudos para afirmar uma condição de vida, 

etc). (diário). 

Nesse sentido propomos uma reflexão para pensar na psicologia através de 

uma filosofia da diferença, conceitos já explorados por Deleuze e Guattari, Foucault e 

Nietzsche em suas obras.  

 
 

O deslocamento da crise filosófica 

 

 

Na filosofia moderna teve-se questionamentos existencialistas filosóficos, tais 

como a busca do sentido da existência e o sentido da vida em sociedade. Deleuze 

comentou sobre essas questões em “Nietzsche e a filosofia”, buscando se diferenciar e 

compreender os conceitos importantes para a construção da filosofia da diferença. 

A Psicologia, disciplina acadêmica que se utiliza da filosofia como base para 

validação de seus conhecimentos, acaba muitas vezes se generalizando e se 

moldando em práticas psicossociais que visam compreender os sujeit( )s dentro de 

certos padrões, evitando se amparar em novas fontes da filosofia para repensar nas 

práticas profissionais. Enfim, a psicologia segue uma vertente disciplinar e de controle 

quando não se volta para novas propostas teóricas em seu próprio campo. 

Problematizamos então que a Psicologia, por sempre lidar com as demandas 

humanas, necessita sempre ter uma postura que busque dar conta das variedades do 

ser, por isso, sua prática precisa estar atrelada aos processos psicossociais da época, 

observando os acontecimentos e utilizando o pensamento e os conceitos como fontes 

para acompanhamento das realidades atuais. Ou seja, os conceitos filosóficos servem 

como base para análise da época, mas sempre que novos processos vão surgindo, é 

preciso atualizar esses conceitos, considerando que estes também não são definitivos 

para dar conta das infinidades humanas. 

Como seria pensar em sociedade não a partir de uma ideia de estrutura, mas 

sim de um acontecimento oriundo de várias forças? Isso, sabemos que vários teóricos 

já tentaram responder: Nietzsche, Deleuze, Foucault, problematizaram fortemente o 

conceito de estrutura do indivíduo e da sociedade. Por isso, observar as forças que 

circulam os espaços institucionais é algo que ultrapassa a ideia de apenas amparar 
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as instituições. Determinadas forças sociais dão formas para as estruturas estatais e, 

portanto, a psicologia tem os meios de intervir nessas relações estruturais, 

desconstrui-las e propor novos caminhos para a atualização/renovação de 

determinados grupos. 

A psicologia precisa, portanto, sempre ter uma postura filosófica que busque 

novas fontes teóricas para dar conta das variedades do ser humano. E a sociedade 

precisa ser reconhecida não a partir de uma ideia de estrutura, mas como 

acontecimentos que surgem através da relação entre várias forças. 

Enquanto muitas técnicas psicológicas interpretam o sofrimento como 

algo que precisa ser tratado de determinada maneira, alguns teóricos como Nietzsche 

e Deleuze interpretam o sofrimento como algo inerente e, portanto, que também 

carrega potência e desejo. Por isso, o sofrimento é visto de outra maneira, como algo 

que precisa ter espaço para entrar em estado de criação, mesmo que isso signifique 

criar algo que ainda não possui linguagem, como acontece no caso da loucura e das 

pessoas desabrigadas, na qual muitos sujeit( )s são vistos como fora do padrão por 

apresentarem uma língua diferente (comunicação atípica) da que é comunicada nos 

espaços públicos e nas instituições.  

Além disso, muitas pessoas que poderiam ter apoio psicossocial vão sendo 

desassistidas pelo próprio sistema público de saúde, pois os serviços de amparo 

social, reabilitação e reinserção são serviços que a constituição federal regulamenta 

pela validação do estado como protetor dessas pessoas. Mas quando esse serviço é 

colocado como uma questão de proteção federal aos desassistidos, assistimos uma 

política pública que mantém as pessoas nas ruas, nas casas sem saneamento básico, 

nos territórios inabitáveis e nas precariedades que as ruas proporcionam aos 

desabrigados. A segurança pública, portanto, mantém o mesmo ritmo. Na qual, no 

Brasil, se for mulher, é impossível caminhar pela noite sem medo ou algo do tipo. 

Nesse sentido, buscamos pensar nesse texto o externo, as forças e as práticas 

sociais as quais nós, sujeit( )s psicológicos estamos imersos. 

A clínica psicológica demora muito para chegar nos espaços em que ocorre ou 

ocorreu catástrofe social, pois não existem muitos subsídios federais para apoiar os 

profissionais nesse tipo de trabalho, ao mesmo tempo que o voluntariado ainda 

acontece e existem também as ONGS que não possuem muitos recursos, mas que 

ainda assim buscam dar continuidade na proposta que o estado deveria estar 

cumprindo. E algumas conseguem até ser subsidiadas após negociações políticas. 
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Mas a realidade nas ruas é outra, principalmente na cidade de Anápolis, em Goiás, 

na qual foram vistas várias pessoas desabrigadas antes e durante a pandemia, 

dormindo na rua e na praça pública. Sem banheiros, comida e higienização. 

O não-acesso as políticas públicas acontece então como uma proposta de 

dificultar a vida das pessoas que supostamente são beneficiadas pelo governo federal, 

colocando a ilusão de que o estado está cumprindo com sua proposta e que as 

cidades estão sendo mantidas. 

Há então uma desvalorização por parte daqueles que possuem poder de 

aquisição em relação aos que não possuem, como se para pertencer ao núcleo de 

consumo obrigatoriamente fosse necessário ter dignidade financeira e recursos 

próprios para sair de qualquer crise por si só, pois o estado já está fazendo sua parte, 

ao mesmo tempo em que estamos presas em bolhas institucionais que não permitem 

o fluxo acontecer e se mover para outros acontecimentos. 

Esse sofrimento com contexto ultrapassa a ideia de ter para ser, pois o 

consumo é muito mais que um fetiche, o consumo parece estabelecer relações de 

poder que não só aliena, mas institui quem possui condições para estar em 

determinados lugares. Como se o pobre tivesse mérito em ser pobre e por isso precisa 

sofrer e valorizar seu sofrimento através do trabalho árduo e honesto para não ser 

confundido como vagabundo ou marginal, enquanto o rico por ter controle financeiro 

pode se vangloriar de qualquer ato sujo, pois seu nome o dignifica. 

Consideremos então que esse sofrimento no Brasil, na qual diz sobre as 

pessoas que moram em barragens, espaços precários sem saneamento básico e 

higiene, ruas sem mobilidade e em lonas, assim como os andarilhos e pessoas com 

pouco recursos financeiros e etc; consideremos que essas pessoas estão em um dos 

dois bancos de uma gangorra. 

Agora, vamos imaginar que no outro banco da gangorra, ao invés de ter um 

estado, temos um banco vazio. Por mais que o sofrimento com contexto tente articular 

com o outro lado, que supostamente seria o estado, este não consegue equilibrar as 

forças. Pois as políticas públicas não conseguem ajudá-lo a sair desse lugar e se 

mover. E as filosofias que embasam nessas práticas políticas são todas voltadas para 

um olhar atrasado e retrógrado. Ao mesmo tempo, existem várias ONGS que 

poderiam estar auxiliando nas demandas, estando do outro lado da gangorra com o 

apoio do estado para realizar suas práticas, mas que estão fechando as suas portas 

por falta de recursos financeiros. 
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Além do sofrimento com contexto, para pensarmos no sofrimento sem contexto, 

recorremos sempre aos conceitos filosóficos como tempo, espaço, existência e 

representação das coisas. Por isso, as crises existenciais, os surtos e os traumas, são 

questões que a psicologia precisa entender muito bem como se dão seus significados 

nos espaços sociais. Assim, os conceitos filosóficos que guiam a psicologia em sua 

prática precisam estar atualizados para direcionar em práticas que condizem com a 

realidade atual. 

Considerando que a psicologia é uma das redes com poder de intervenção 

psicossocial, além dessa necessidade em reatualizar sempre suas práticas, cabe 

também à psicologia provocar através das suas práticas a ruptura dos processos 

políticos que não estão de acordo com os direitos humanos. Por isso muitas 

universidades e redes acadêmicas viram a necessidade de uma psicologia política em 

nível federal. 

 
 

Saberes psicológicos e filosóficos 
 
 
 

Produzir algum tipo de conhecimento teórico ou prático sobre determinada 

realidade social nos leva para alguns percursos, por isso, os métodos costumam ser 

seguidos fielmente e estratificam uma forma de dar conta do objeto de estudo e do 

problema de pesquisa com hipóteses elaboradas estrategicamente para que a 

pesquisa siga um percurso pré-estabelecido e com moldes pré-determinados. Mas é 

preciso considerar os novos modos de vida, principalmente no contexto brasileiro. Por 

isso a filosofia é uma possibilidade para pontuar novos caminhos para a psicologia. 

Abordamos sobre a necessidade de pensar em caminhos que não se moldam 

através de visões racionalistas, apontamos sobre a necessidade de observar os 

processos e os acontecimentos, dando ênfase para uma possível Psicologia que não 

necessariamente necessita se moldar nos parâmetros científicos, pois falar sobre 

modos de vida parece ser mais amplo do que apenas avaliar, diagnosticar e intervir. 

Podemos levar a reflexão adiante, observando uma citação encontrada na obra 

“O nascimento da clínica” de Foucault (1980), que comentou sobre a clínica enquanto 

algo que se embasa através de determinados discursos que influenciam “um tipo 

específico de discurso: o da experiência médica” (Foucault, 1980). 
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Somos sujeit( )s e ao mesmo tempo somos objetos de uma ciência que está 

muito focada em catalogar os aspectos considerados normais e patológicos, trazendo 

para a psicologia todo o discurso médico e considerando-a como área da saúde, 

levando em consideração as teorias que embasam todo o seu percurso desde o início 

de sua fundação enquanto lugar de campo científico. 

Para tanto, temos que entender a constituição des sujeit( ) do conhecimento. 

Kant se preocupou em ter uma noção de sujeito consciente, amalgamado numa 

unidade. Já, os teóricos da filosofia francesa preocuparam em estabelecer condições 

estratégicas para uma avaliação da realidade sem o viés da representação, buscando 

novos conceitos, novas táticas para vida em sociedade e pensamentos e discursos 

que influenciam na postura dos sujeit( )s em suas formas de regerem a própria vida e 

ao cuidado de si. Reforçamos, portanto, a importância da filosofia para pensar no 

campo que a psicologia está envolvida, que é o da emergência das novas 

subjetivações nos territórios. 

Alan Badiou (1965) entrevistou Foucault, resultando em um artigo que foi 

organizado e publicado por Foucault, na qual foram enfatizadas algumas críticas ao 

cientificismo nas ciências humanas, considerando a psicologia como uma das grandes 

percursoras das verdades cabíveis de verificação intelectual no campo das ciências 

humanas. 

Nos diálogos, são apontados alguns olhares de Foucault e Badiou sobre os 

fundamentos que teorizam a psicologia enquanto científica, e ao mesmo tempo 

Foucault acrescentou: “não acho necessário tentar definir a psicologia enquanto 

ciência, mas talvez como forma cultural” (Foucault, 2002, p. 220). 

Foucault (1985) abordou que a partir de Kant foi feita uma mudança de relação 

com o conhecimento, na qual “o infinito não é mais dado, não há senão a finitude e é 

nesse sentido que a crítica kantiana levava consigo a possibilidade – ou o perigo – de 

uma antropologia” (Foucault, 1985, p. 229) ; acrescenta posteriormente que a filosofia 

e as ciências se fixaram em algumas propostas epistemológicas e se adormeceram, 

não questionando os sentidos antropológicos e filosóficos, sendo necessário “acordar 

desse sono antropológico” (Foucault, 1985, p. 231) assim como já se fez com as 

ciências positivistas. 

Foucault (1984), em “O que é o iluminismo? ” Procurou dar conta das 

condições iluministas que englobaram a tradição filosófica kantiana que se repercutiu 

e fundou uma filosofia moderna através de uma “analítica da verdade”, sendo esta 
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uma maneira de fazer filosofia e de se falar sobre a época que era considerada 

moderna, na qual se questionava sobre “as verdades” da nossa atualidade histórica. 

Foucault parece ter notado que Kant propôs uma nova função para a filosofia 

da época e para a atualidade: analisar o presente, questionando: o que se passa agora 

comigo? Segundo Foucault (1984), Kant ficou se questionando sobre o papel da 

revolução e se há progresso constante no gênero humano, concluindo que para 

compreender tal questão é necessário olhar para a realidade enquanto acontecimento 

e esses fatos são representados pelos signos, signos que se remetem a causa em 

questão. 

Assim, abordando sobre os acontecimentos, disse sobre “o rememorativo, o 

demonstrativo e o prognóstico” que procuram dar conta de questões históricas como 

“acontecimentos  com valores  de signos” (Foucault,1984, p. 5).  Então  propõe uma 

saída dessa analítica da verdade para seguir rumo a uma “ontologia de nós” sendo 

uma postura que diz sobre a atualidade – e que não representa, mas diz sobre algo 

que ultrapassa os conhecimentos modernos e contemporâneos relacionados aos 

modos de vidas nos dias atuais. 

Assim, diz que: 
 
 

Em compensação, se tomamos uma escala maior e se escolhemos, como 

marcos, disciplinas como a gramática, ou a economia, ou o estudo dos seres 

vivos, o jogo de conceitos que vemos aparecer não obedece a condições tão 

rigorosas: sua história não é, pedra por pedra, a construção de um edifício. Será 

preciso abandonar essa dispersão à aparência de sua desordem? Ver aí uma 

sequência de sistemas conceituais, tendo cada um, sua organização própria e 

se articulando somente, seja com a permanência dos problemas, seja com a 

continuidade da tradição, seja com o mecanismo das influências? Não se 

poderia encontrar uma lei que desse conta da emergência sucessiva ou 

simultânea de conceitos discordantes? Não se pode encontrar entre eles um 

sistema de ocorrência que não seja uma sistematicidade lógica? Antes de 

querer repor os conceitos em um edifício dedutivo virtual, seria necessário 

descrever a organização do campo de enunciados em que aparecem e 

circulam. (Foucault, 2008, p. 62) 

 
Talvez a psicologia esteja passando por uma crise em seus conceitos e práticas 
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por ter se ancorado em fundamentos científicos para dar conta de modos de vida que 

são nada mais que humanidades, relações, contextos, políticas, questões 

econômicas, tudo o que diz do campo da experiência no tempo e espaço que 

regulamos para representar os símbolos. Mas, o ritmo da atualidade ultrapassa as 

verdades dos saberes postulados anteriormente, pois o pensamento de consumo, 

influenciado pelo neoliberalismo, produz novas formas de relação o tempo todo e não 

se consolida como unitário para se representar. 

Uma psicologia que busca avaliar, diagnosticar, medir e provar os resultados 

obedecendo as estratégias de controle não consegue abranger todas as demandas.  

Essa reflexão recai na questão da experiência dos sujeit( )s, sendo necessária uma 

análise sobre a relação da experiência com os modos de subjetivação das pessoas 

na sociedade brasileira, considerando desde os desastres sociais encontrados em 

noticiários e mídias como em dados “científicos” sobre tratamentos psicológicos com 

sujeit( )s em crise ou que estão passando por experiências traumáticas e/ou 

dolorosas. 

Foucault (1957) apontou que a psicologia foi sendo desenvolvida como ciência 

através dos conflitos e contradições e por isso se tornou objetificada. Foi necessário 

abandonar a visão positivista para alcançar novas propostas teóricas: 

 
Esse abandono e análise parece nova das significações objetivas puderam 

resolver as contradições que o motivaram? Não parece, uma vez que nas 

formas atuais da psicologia reencontramos essas contradições sob o aspecto 

de uma ambiguidade que se descreve como coextensiva à existência humana 

(Foucault, 1957, p. 151). 

Por isso os acontecimentos políticos, os discursos em seus próprios contextos 

são pontes para análise dos dispositivos e como estes controlam os saberes e 

permitem determinadas tradições de serem mantidas na soberania. A psicologia 

enquanto campo de “estruturas” é a proposta que busca terapeutizar e que diz a 

respeito da singularidade, diz sobre os textos individuais a partir de uma ideia de 

desenvolvimento (Foucault, 1957), enquanto a clínica terapêutica da psicologia se 

ampara numa proposta metodológica do cuidado, se ancorando pelos conceitos da 

filosofia para dar conta do estudo do conhecimento, que também se ampara na 

pedagogia para manejar as formas de obter conhecimento, necessitando da ciência 

para validar suas razões e assim, ter voz científica e isso constitui a psicologia em  
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sua dimensão ao tentar realizar práticas de cuidado. 

O trabalho com psicologia preconiza, então, relações de cura através do cuidado 

da psiquê/mente e nesse sentido a medicina também influencia na forma de 

tratamento. E então o papel da psicologia carrega um tom de problematizar os 

contextos que causam dor/sofrimento/angústia para fazer os sujeit( )s entenderem 

suas potências e suas forças. Foucault disse que todo o embasamento teórico já 

passou, portanto acredita que “a psicologia devia entrar em cena (Foucault, 1957, p. 

227). ” 

 

A concepção de sujeit( ) do conhecimento 
 
 

 
Sabemos que existem muitas teóricas que foram importantes e já conseguem 

ter certa notoriedade atualmente, sendo mais acessível para encontrar as publicações 

de mulheres cientistas. É preciso compreender que toda “descoberta científica” possui 

a sua limitação. Por isso, muitas técnicas na área das ciências humanas já dizem 

sobre a importância da história de vida, dos contextos e das linguagens estabelecidas 

em determinada localidade para interpretação ou compreensão desses lugares e 

dizem sobre a necessidade de sempre repensar a noção de sujeito.  

Kant (1983), filósofo alemão, foi o criador da lógica transcendental moderna. 

Ao perceber as duas correntes do pensamento, Kant fez uma síntese, 

clarificando a importância dos dois tipos de conhecimento. Assim, ele buscou entender 

como que o conhecimento se torna palpável. Por isso, percebeu através dos seus 

estudos teóricos, reflexivos e de observação que existem dois tipos de conhecimento. 

O conhecimento a priori, seria o que diz daquele tipo de conhecimento que não 

é reconhecido imediatamente, mas que pela sua eventualidade necessita de um 

reconhecimento/representação/identificação. O conhecimento a posteriori seria aquilo 

que diz sobre tudo que já foi significado e representado, constituindo várias 

generalizações empíricas acerca das coisas. Por isso, tudo que já é possível de ser 

nomeado estaria na categoria a posteriori. 

O pensamento de Kant influenciou diretamente na Psicologia acadêmica, pois 

sua teoria percorreu em vários campos dessa área. E isso indica que a psicologia 

tende a ir para determinados caminhos filosóficos. Ao estabelecer essa dualidade no 
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conhecimento como fonte para validação das existências, há o indicativo de que Kant 

elaborou sua teoria para “dar conta” da realidade através dos conceitos muito bem 

estabelecidos e da representação muito bem estratificada, sendo então tudo aquilo 

que não é cabível de conhecimento (a priori) como algo que ainda não é possível de 

ser dito. Há toda uma moralização das ações para constituição do saber na teoria 

kantiana. (Kant, 1983). 

Seguindo com a proposta de explicar sua teoria, Kant (1983) pensou na relação 

sujeito e objeto como imersos em uma relação constante, não havendo separação de 

sujeito para objeto, os dois se integram e são vistos em conjunto. Conhecer as coisas, 

considerando essa integração, propõe caracterizar o que é do nível da sensibilidade 

e o que é do nível do entendimento. 

Em A crítica da razão pura, Kant (1983) abordou sobre o espaço e o tempo 

como formas puras de sensibilidade e também considerou as categorias que 

proporcionam o entendimento das coisas e do mundo através dos conceitos puros. 

Essa unificação nos põe a pensar na questão proposta por Kant sobre os conceitos 

de fenômeno e realidade, pois para se pensar em objetos é necessário medi-los 

através dos conceitos e das categorias. 

Só podemos conhecer de fato o que conceituamos aquilo que passa pela via 

da intuição. A medida que os fenômenos surgem, só os percebemos como algo 

através do conhecimento a priori que possuímos desses objetos. Tudo possui uma 

lógica que se alimenta dos conceitos para que seja possível verificar os 

conhecimentos realizados pelas experiências através da categorização das 

circunstâncias que vivemos. Como se a experiência já fosse medida pelos discursos 

que foram criados anteriormente. 

A existência em Kant (1983) só é possível através da experiência que denomina 

as coisas através da sua lógica de representação, integrando uma unidade. Algo que 

se percebe como unificação de alguma coisa para entender as outras partes. Kant 

desenvolveu uma teoria para o conhecimento, acreditando na sensibilidade para 

capturar e conceituar as coisas, sendo o entendimento uma ferramenta para  

determinar os objetos através do espaço e do tempo, como algo que regula a 

experiência dos sujeit( )s dentro desses campos de possibilidades. 

A filosofia kantiana é transcendental e, portanto, como já foi dito, procurou 

abordar o conceito de fenômeno, sendo um dos mais importantes para a compreensão 

de sua teoria. O fenômeno seria a revelação/apresentação do que precisa ser 
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formalizado/conceituado. Parece que a realidade, em Kant, sempre tem que estar 

acompanhada por lógicas que possibilitem o conhecimento de algo. É como se a 

realidade não pudesse ser acompanhada por surpresas. 

Os conceitos para Kant parecem dar conta de toda a realidade, de todas as 

circunstâncias. Se seguimos essa doutrina de pensamento, a primeiro instante, parece 

ser possível pensar no mundo e nas coisas apenas através das representações que 

criamos para elas. 

Assim, Kant pontuou que a verificação das coisas é possível através dos 

significados de seus conceitos a priori, conceitos que criamos para dar sentido aos 

objetos que percebemos no mundo. Portanto, o conhecimento possibilita a verificação 

dessas questões e sintetiza, organiza os fenômenos e situações que acontecem, 

assim como tudo o que conhecemos pelo campo social. O científico só é possível pela 

observação e transformação através da validação da proposição ou circunstância 

fatídica. 

Kant (1983) propôs uma forma de medir o conhecimento e de compreender os 

fenômenos da natureza humana. Os fenômenos são substratos da consciência que 

possibilitam a verificação das coisas, das situações, do mundo, das ações, conceitos 

e possibilidades.  

Sintetizando, parece que desde a dissertação de 1770, Kant procurou elaborar 

sua concepção sobre tempo e espaço, pois são conceitos necessários para elaborar 

alguma tese relacionada ao campo do conhecimento. É preciso a compreensão de 

tempo e espaço independente da teoria para se pensar em termos de conhecimento. 

Em Kant, por exemplo, só se conhece as coisas através dos seus fenômenos, 

fenômenos que são estabelecidos juntamente com a ‘moral’ fundada entre os sujeit( 

)s em relação aos contextos sociais de um tempo e espaço em questão.  (diário) 

Abordou na Crítica da Razão Pura que não se pode duvidar de que todos os 

nossos conhecimentos começam com a “experiência” pois é a partir dela que se parte 

para a representação dos objetos que surgem. Assim, parte-se de impressões 

sensíveis para conceituar algo ou do conceito de alguma coisa. Procura abordar sobre 

o tempo para dizer que todo conhecimento se inicia pela experiência. Pensando nisso, 

abordou que talvez seja necessário distinguir os dois tipos possíveis de 

conhecimentos. 

Tem-se o conhecimento empírico, na qual se parte de uma experiência, dos 

sentidos e posteriormente pela inteligência para ser representado através de seus 
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conceitos, são representações que buscam dar significados para os objetos e coisas 

externas na realidade. 

Na obra de 1770, antes de fundamentar suas teorias, Kant abordava sobre 

como o tempo funciona para dar forma a existência através da codificação dos 

fenômenos. O cotidiano, inserido no espaço, seria o lugar onde os fenômenos surgem 

e se tornam possíveis de serem capturados através da observação e de sua 

representação conceitual. Seria como se o tempo tivesse a função de nos situar, nos 

orientar em relação ao ambiente-espaço que vivemos. Como se o tempo fosse o 

idealizador e o conceituador das coisas, o relógio que nos direciona para o campo do 

conhecimento puro, seja este um conhecimento a “priori” ou um conhecimento a 

“posteriori” (Kant, 1983, p.56). 

Parece que Kant se preocupou em abordar sobre o todo como parte de 

conceituações, pensando na totalidade como um conjunto de conceitos em uma só 

parte, dando possibilidades para a existência de várias totalidades que juntas formam 

o todo. 

Kant foi um teórico importante para a construção da psicologia enquanto saber 

científico, principalmente a partir de sua teoria do conhecimento, sendo que no seu 

início as correntes da psicologia passaram a seguir este percurso para aplicar alguns 

‘métodos científicos’ em suas práticas e olhares, visando defendê-la enquanto campo 

científico e com grande poder de fundamentação teórica. 

Porém, como já foi dito anteriormente, está sendo cada vez mais necessário 

abandonar alguns pensamentos filosóficos da psicologia e inovar em alguns conceitos 

para que esse deslocamento provoque rupturas e novas formas de perceber a 

potência da psicologia enquanto máquina de guerra para lidar com os conflitos 

sociopolíticos, principalmente no Brasil. 

É fato que os contextos sociais sempre serão a principal fonte de observação 

para a psicologia no geral. Sabemos também que as teorias de Foucault foram 

importantes para o fortalecimento da psicologia em seu campo teórico na atualidade, 

Foucault fez toda uma análise das teorias psicológicas, abordando sobre algumas 

características históricas e ideológicas que são carregadas nessa disciplina. Foucault 

(1957) também abordou sobre a influência de Bain para se pensar na filosofia além 

dos moldes científicos da época, pois, foi quem buscou partir do olhar biológico para 

compreender como nosso organismo regula as nossas sensações e sentimentos. 

Ribot também foi importante, de acordo com Foucault (1957), para avançar nessa 
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reflexão. 

Para Foucault, Ribot foi importante para avançar nesse campo teórico da 

psicologia experimental, pois pontuou que a regulação do organismo psíquico: 

 

Caracterizam a vida ativa e a vida afetiva: em uma região onde o prazer e a dor 

ainda nem mesmo afloram, há um “inconsciente dinâmico” que trabalha, que 

elabora “na sombra das combinações incoerentes ou adaptadas”; (...) A grande 

trindade afetiva, constituída pelo medo, pela raiva e pelo desejo; são os três 

instintos procedentes diretamente da vida orgânica: instinto defensivo, instinto 

ofensivo, instinto nutritivo” (Foucault, 1957, p. 137). 

 

Assim, se para falar da própria psicologia, que procura dar conta de questões 

relacionadas aos sujeit( )s e suas relações sociais, foi necessário recorrer a vários 

tipos de formulações e considerações, por que, esta área, ao olhar para os sujeit( )s, 

parecia buscar uma totalidade em suas respostas? Como se a observação regida por 

normas específicas fosse um mecanismo que possibilitasse a verificação e a validação 

dos tipos de comportamentos e isso bastasse para dar conta de todos os tipos de 

pessoas que surgem no dia a dia. 

Através desse olhar, muitas psicologias foram surgindo e se modificando. 

Considerando que a proposta de qualquer psicologia seja a de olhar para os sujeit( )s 

dentro dos seus contextos e auxiliá-los em suas demandas, ao perceber as teorias 

iniciais da psicologia, parece que existia e ainda repercute em outras teorias de 

psicologia, uma determinada produção de sentidos muito próprios, voltados para os 

problemas da época, que buscava moldar determinadas ações ou promover um modo 

de subjetivação que fosse coerente de acordo com o que o contexto político do 

momento, com o que esse contexto sociopolítico da época esperava dos modos de 

vida. 

Foucault (1957) aponta que a partir dessas contradições teóricas, tem-se uma 

experiência na qual a psicologia brota e se mostra. Essa contradição, portanto, 

carrega uma experiência que faz os sujeit( )s irem em busca do sentido e da 

significação de sua história (Foucault, 1957, p. 151). 

E Kant foi o teórico que mais se apropriou em pensar sobre a influência do “a 

priori orgânico da psicologia”, mas de acordo com o que Foucault apontou, as teorias 

kantianas foram fortemente influenciadas por Darwin com a sua teoria da origem das 
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espécies. 

Foucault criticou largamente essas influências, pois o evolucionismo científico 

não ficou presente apenas nas correntes biológicas, mas ultrapassou toda a dimensão 

médica e impactou nas teorias da psicologia, colocando-a como estepe para dar 

continuidade aos processos médicos na vida social através da compreensão, captura, 

produção e estratificação do sentido das realidades sociais pelo olhar biológico e 

quantitativo. 

Foucault apontou que “na metade do século XIX, no início de uma renovação 

considerável das ciências do homem, [...] provocou o abandono do “mito newtoniano” 

e assegurou sua substituição através de um mito darwiniano” (Foucault, 2002, p. 137), 

por isso, todo esse processo científico para conhecimento da evolução das espécies 

perpassa também pelo campo da psicologia: 

  

A evolução do indivíduo ali é descrita, ao mesmo tempo, como um processo de 

diferenciação – movimento horizontal de expansão para o múltiplo – e por um 

movimento de organização hierárquica – movimento vertical de integração na 

unidade; assim procederam as espécies no curso de sua evolução; assim 

procederão as sociedades no curso de sua história; assim procede o indivíduo 

no curso de sua gênese psicológica, desde o “feeling indiferenciado” até a 

unidade múltipla do conhecimento (Foucault, 1957, p. 137). 

 

Através desse percurso evolucionista, foram criadas várias teorias e propostas 

para conhecimento do ser humano, sendo colocadas em lugares específicos, por isso  

tratou-se de abandonar as generalizações pela qual se explica o humano e “de 

retomar um exame mais rigoroso da realidade (...) mais de acordo com sua medida, 

mais fiel às suas características específicas, mais apropriado a tudo o que, no homem, 

escapa às determinações de sua natureza (Foucault, 1957, p. 138). ” 

Foucault (1957) afirma que a história passou a dar certo significado para as 

novas teorias, pois esta se tornou um alicerce para compreensão das realidades 

sociais. Para entender as condutas e a vivências, passou-se a buscar o sentido 

histórico da realidade das pessoas, tendo aqui toda uma tradição fenomenológica da 

psicologia. Mas foi a psicanálise que se tornou uma grande escola para criação de 

uma psicologia do sentido. (Foucault, 1957). 
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A psicanálise, muito utilizada nos consultórios clínicos de psicólogas (os), pode 

ser definida como uma teoria criada pelo até então médico Sigmund Freud, que 

buscou representar e fundamentar como acontece o desenvolvimento humano 

através de um olhar que considera as fases psicossexuais como fundamentais para 

desenvolvimento da personalidade. A teoria psicanalítica, hoje em dia, muito mais 

avançada, se preocupa em formular suas observações tendo conceitos que 

representam nosso funcionamento psíquico. (diário) 

A organização do aparelho psíquico, na psicanálise, é estabelecida através da 

relação entre consciente e inconsciente que vai se formando de acordo com as fases 

sexuais. Por isso, quando uma pessoa nasce, de acordo com a psicanálise, para que 

seu desenvolvimento seja bem estruturado, esta passa por várias fases, tais como 

fase oral, anal, fálica, latente e genital até chegar na adolescência e ultrapassar a 

sexualidade auto erótica para se relacionar sexualmente com outras pessoas. (diário) 

Através da relação que os sujeit( )s possuem com as fases do desenvolvimento 

psicossexual, o inconsciente vai se moldando e o consciente se estruturando. Por isso, 

a personalidade vai se moldando para algum caminho: entre a neurose, psicose e 

perversão o sujeito se estrutura. Para dar conta dos modos de vida, categorizou 

através de seus conhecimentos medicinais e sociais da época, uma teoria que 

conseguisse responder algumas questões relacionadas a natureza do ser humano, 

que é inconsciente e reprimida para que seus desejos não despactuem com os pactos 

civilizatórios atuais. (diário) 

Foucault (1957) apontou que a psicanálise realiza uma investigação da história 

dos sujeit( )s para entender o que ficou estratificado em relação ao passado, 

considerando as memórias afetivas importantes. Então, a partir do conhecimento do 

que ficou “cristalizado” ou estratificado, tem-se novos comportamentos, novas ações, 

mas quando não acontece uma integração das “significações antigas, então o 

indivíduo fica fixado nesse conflito do passado e do presente, em uma ambiguidade 

entre o atual e o inatual, o imaginário e o real, o amor e o ódio, sinal maior da conduta 

neurótica (Foucault, 1957, p.142). ” E a partir de toda essa concepção do sujeito e da 

investigação dos traumas do passado, a psicanálise se redobra para significar o 

passado através de uma “conduta do presente. ” 

Foucault (1957) questionou sobre que tipo de conteúdo é investigado na 

psicanálise em relação ao presente. Pois “a dialética do passado e do presente reflete 

o conflito entre as formas individuais de satisfação e as normas sociais de conduta” 
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(Foucault, 2002, p. 143) por isso, a psicanálise funciona através de “um jogo de 

satisfação e de frustração para reduzir a intensidade do conflito [...], não tem o projeto 

mítico de suprimir o conflito, mas de transformar sua contradição neurótica em uma 

tensão normal. (Foucault, 1957) 

Foucault (1957) pontuou que a psicanálise conseguiu ir mais longe que muitos 

outros teóricos da época, pois ofereceu um novo tipo de significação histórica: 

 
Buscou reaprendê-la no nível dos símbolos expressivos, no próprio “material” 

do comportamento; e no seu sintoma inconsciente, que também possui sentido 

e história, que se dá no afrontamento [...] do indivíduo, na sequência de suas 

experiências vividas, e a da sociedade, nas estruturas pelas quais ela se impõe 

ao indivíduo (Foucault, 1957, p. 143). 

 
Disso, vai surgindo a ideia de conduta. A conduta é o conceito que regula como 

as ações das pessoas serão observadas, medidas e julgadas. E essa moralização, 

pela conduta coloca não apenas a psicanálise, mas toda a psicologia em um perfil de 

moderação dos conflitos através da normatização da moral. O controle de qualquer 

política de pensamento surge então a partir do significado que se dá para as condutas. 

Segundo Farr (1998), o surgimento do sentido objetivado das condutas tem 

como representante o behaviorismo nos EUA em 1914, que trouxe para este país toda 

uma psicologia da Gestalt, fenomenológica, dando   início  a   uma  psicologia   de   

grupo,   e  por  fim  uma  psicologia comportamental que absorveu as principais teorias 

do desenvolvimento da, como Piaget que tem seu grande representante Asch. 

Foucault, ao falar sobre a teoria do desenvolvimento de piaget: 
 
 

Busca mostrar no desenvolvimento das primeiras estruturas, um processo que 

se refaz em sentido inverso à marcha da história das ciências [...] o devir 

psicológico da criança não é senão o inverso do devir histórico do espírito. Em 

contrapartida, Wallon atribui o máximo ao meio, mostrando na individualidade 

psicológica não um dado, mas um resultado, como o ponto de interferência 

entre os movimentos centrípetos da emoção, da simpatia, da fusão afetiva, e 

os movimentos centrífugos da experiência do outro e do reconhecimento de si. 

(Foucault, 1957, p. 145) 

 

Enquanto isso, o behaviorismo buscava se significar através de um 
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cientificismo para constituir um “sentido adaptativo das condutas a partir das 

manifestações objetivas do comportamento sem fazer intervir a experiência vivida, 

nem mesmo o estudo das estruturas nervosas e de seus processos, [...] confrontando 

a análise das estimulações com a das reações” (Foucault, 1957, p. 144). Há uma 

preocupação em objetificar e obter uma unidade do comportamento/ações sociais. 

O olhar teórico comportamental proporciona a compreensão dos sujeit( )s 

através da observação de seus comportamentos e das interações sociais. Segue 

então uma premissa de observar, avaliar e intervir através de uma modelagem no que 

se pensa através de conceitos como “reforços positivos ou negativos” ou punições. 

A teoria comportamental se preocupa também em mapear novas formas para que 

aconteça uma plasticidade e adaptação do sujeito em alguma situação que lhe 

prejudique no seu contexto de vida. Esse método da psicologia se embasa em 

referenciais que postularam a psicologia enquanto reguladora de sujeit( )s, pois pensa 

que tudo é modificável e possível de realizar intervenções em contextos apenas 

através de testes, mudanças comportamentais etc. 

Sabe-se que a psicanálise teve impacto para auxiliar na construção de uma 

Psicologia que visa o cientificismo. Foucault (1957) aponta que “pela via da análise 

simbólica na qual os sinais corporais são lidos como uma linguagem, a psicanálise 

mostrou o caráter expressivo do corpo e denunciou a origem psicogênica de certas 

síndromes orgânicas” (Foucault, 1957, p. 148). 

Na psicologia da Gestalt reencontramos os mesmos problemas na psicologia 

da forma: qual é o domínio de objetividade das condutas significativas? Ou melhor, 

como medir os sentidos? Foucault pesquisou nas teorias de Wertheimer, Kohler e 

Kofka e outros para compreender que na Gestalt-teoria há uma predominância do 

pensamento que se volta para as “motivações [...], respostas em como a percepção 

que articula o campo, a inteligência que o reestrutura, a emoção que embaralha suas 

linhas (Foucault, 1957, p. 144 &145) ”. 

Foucault (1957) fala sobre a necessidade de abandonar hipóteses: 
 
 

É preciso, portanto, abandonar a hipótese de uma ação imediata dos estímulos 

locais e definir a relação entre a constelação estimulante e a resposta, através 

de um campo que não implique nem objetividade natural nem processo casual; 

esse “campo fenomenal” define a objetividade pela pregnância e constância 

das figuras; e ele substitui o processo casual por toda uma interação de forças 
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entre o sujeito e o meio. O campo dinâmico do comportamento torna-se, assim, 

o objeto maior da psicologia. (Foucault, 1957, p. 144 &145). 

 
Essas linhas epistemológicas da psicologia têm em comum a noção de 

unidade, podendo ser comparadas e dialogadas com a teoria de Kant e outros 

filósofos que buscam a representação das partes e do todo de maneira objetificadas. 

Logo, as condutas são visualizadas, nessas teorias através de um discurso de 

julgamento sobre as ações e as condutas. 

Abordando sobre as teorias de Janet, Freud e Blondel, Foucault (1957) destaca 

que há a necessidade de significar objetivamente as condutas, e essas são 

conectadas por uma “objetividade das significações sociais”, pois compreender o 

processo da conduta “só pode ter sentido em um horizonte cultural que dá à conduta 

sua norma” (Foucault, 1957, p. 148). 

A lei, em toda a sua constituição política, possui parâmetros para condenar e 

julgar o que é correto e o que é errado, nos oferecendo uma cultura de moralização. 

Assim como as instituições, com seus moldes culturais, os grandes saberes com seus 

valores estabelecidos politicamente, o discurso da mídia, da educação, dos 

relacionamentos e etc. 

 

 
Psicologia Brasileira: Mostre a sua cara 

 

 

O Brasil viveu vários períodos políticos e foi se transformando em cima de 

novos processos. Essas transformações políticas causaram rupturas nos processos 

psicossociais da época e promoveram novos tipos, novas transformações no 

pensamento e na forma de viver em sociedade. Por isso, desde 1940, constata-se que 

o Brasil passou e ainda passa por muitas modificações políticas que implicam no 

comportamento brasileiro.  

Em 2020, houve uma aglomeração de novos modos de subjetivação na 

sociedade devido a crise nos sistemas de saúde, por isso, parece ser muito difícil 

estratificar as singularidades na atualidade e até mesmo pensar no conceito de 

subjetividade como algo científico e já estabelecido, pois sempre existirão novos 

modos de subjetivação que escapam dos conceitos pontuados. (diário) 

Em 1964 iniciou-se a ditadura civil militar no Brasil, firmando um poder político 
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muito rígido e cheio de critérios para a convivência em sociedade. Os grupos 

minoritários sofriam grandes repressões sociopolíticas e não tinham suas liberdades 

valorizadas pelo poder público (diário, tcc de graduação). Esse pensamento ditatorial 

foi extinto do poder em 1985, durante esses anos a população foi fortemente 

controlada e posta em sistemas que as privavam de vários gozos em relação aos 

direitos humanos.  

Atualmente, devido à pandemia, sabe-se que os processos econômicos e 

sociais modificaram e o governo tem uma proposta de remediação e de controle social 

muito maior que antes devido a sua responsabilidade com a saúde pública. Nesses 

momentos, o estado parece ser o melhor aliado da população, mesmo que seja na 

base da tolerância de um presidencialismo quase incapaz de estar no poder devido à 

sua baixa capacidade de humanização. (diário) 

Segundo Silvia Lane (1981), a psicologia brasileira foi reconhecida como campo 

de formação no Brasil nos anos 40, mas a regulamentação da profissão só foi possível 

em 1962, período em que João Goulart era presidente e seu governo ainda não estava 

em crise. A psicologia foi elegida como campo de profissão no período em que existia 

uma forte tendência política para a regulamentação dos sujeit( )s e sua prática se 

atrelava com métodos corretivos e de ajustes sociais para apoio ao poder político. 

Algumas práticas foram inicialmente fundamentadas no pensamento positivista, que 

previa o controle e a erradicação dos comportamentos anormais perante a sociedade. 

Ou seja, a psicologia foi regulamentada como profissão no Brasil devido ao seu poder 

de avaliação, condição que era e ainda é considerada eficaz para auxiliar nas 

demandas populacionais na área do trânsito, das empresas e da saúde. (Lane, 1981) 

Sem existir muitos espaços para inovação e atualização das práticas 

profissionais durante o período militar, a psicologia se cristalizou em métodos 

corretivos e de regulação dos sujeit( )s através das demandas políticas da época. A 

psicologia foi reforçadora de processos manicomiais, da tortura psicológica às vítimas 

da ditadura e de correção social ao estar incluída no setor de profissionais da saúde 

hospitalar e de avaliação psicológica, que respondia aos efeitos da política da época, 

embora tenha se despertado junto com as propostas para avanço da profissão pelo 

conselho federal de psicologia do Brasil e foi se emancipando. (diário tcc de 

graduação) 

O pensamento psicológico já esteve atrelado ao desejo de correção e de fazer 

alguma coisa com as pessoas incapazes, por isso a psicologia já contribuiu e reforçou 
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com práticas hospitalares, de tirar as pessoas perigosas, sujas e consideradas 

incapazes dos espaços urbanos para inseri-las em um espaço próprio. 

Mesmo que a reforma psiquiátrica tenha sido um alcance para a humanização 

na saúde mental durante os anos 90, não é possível ignorar o início da psicologia no 

Brasil que diz muito sobre o motivo de ela ainda se manter firme em uma proposta 

que não critica o poder público em sua constituição federativa. 

Muitas práticas psicológicas ainda estão voltadas para a regulação dos sujeit( 

)s, enquanto não existirem profissionais críticos e politicamente ativos, não existirão 

sociedades com pensamentos e posicionamentos diferenciados da norma da violência 

socioestatal. 

Violência socioestatal, violência simbólica, violência cultural... Muitos autores 

pesquisam esta temática. Dentre eles, Jesse Souza, Silvia Lane, Michel Foucault. 

Palavra que diz sobre discurso, comportamento, atitude, pensamentos, sentimentos. 

E o Brasil segue firme na proposta de oferecer discursos violentos nas mídias sociais, 

pela imprensa nacional, pelos seus conteúdos de informação, mostrando que a 

competição dos partidos políticos pelo poder é o grande teatro que diz sobre as 

relações que estabelecemos com a política brasileira. 

A mídia, que consegue articular com o poder público e seus representantes 

com muito mais facilidade que a população, prefere, na atualidade, se utilizar do 

jornalismo informativo, se insentando de seu papel ativo e crítico que poderia ser 

utilizado para cobrar dos políticos a postura que a sociedade, principalmente as 

minorias, desejam.  

Por isso, vemos que a mídia também não está trabalhando a favor da 

população, mas funciona como mais um meio de coerção, manipulação psicológica 

para envolver as comunidades nos acontecimentos políticos como se fossemos 

responsáveis ou culpados pelas tragédias. Enquanto isso, os governantes ficam livres 

para viverem suas vidas sem ter papparazi cobrando informações ao seu redor o 

tempo todo. 

Sobre a questão histórica do Brasil, sabemos que os indígenas já ocupavam o 

Brasil antes das invasões, antes mesmo dos espanhóis terem descoberto o território 

brasileiro em 1500. As pessoas escravizadas, que vieram sequestrados e forçados, só 

tiveram suas liberdades aceitas no Brasil em 1888 pela Lei áurea, que proibia a entrada 

de pessoas para fins de trabalhos escravos no país. (diário) 

  A soberania, antes ocupada por D. Pedro II, estava buscando recursos políticos 
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para acabar com a escravidão. E os monarcas, sempre representados pelos homens 

no poder, tiveram que lidar com uma difícil decisão, de não deixar uma mulher reinar, 

após D. Pedro II ter abdicado do trono. A Princesa imperial Isabel não pôde dar 

continuidade ao estado monarca, pois houve o golpe de estado por parte dos militares, 

que buscavam o Brasil República. De Brasil império para Brasil república, vemos toda 

a ascensão masculina no poder novamente. (Canal Youtube - Buenas Ideias/Eduardo 

Bueno, 2020) 

Se antes, no poder monarca, existia um poder moderador perante a política 

monarca, ainda hoje, após várias décadas de constituição federal, vemos a abolição 

do poder que modera. Pois a constituição federal amparada pela ideia de uma 

república estabelece que este livro é onde se tem a verdade sobre as normas da 

sociedade, muito parecido com uma bíblia na qual se tem o manual para ajustamento 

das problemáticas sociais. 

As constituições federais são, então, tentativas, por parte de uma Assembleia 

Nacional Constituinte de pessoas que buscam representar o poder e seus limites de 

atuação. Somente na constituição de 1988 que os direitos humanos começaram a ter 

força e peso para que as políticas públicas fossem voltadas para o bem-estar, 

diferente do que o militarismo propunha como herança de dominação portuguesa 

colonial. 

A psicologia se ergueu no Brasil enquanto um campo que visava acompanhar 

as normas estatais políticas, sem muito poder de questionamento sociopolítico, 

mesmo sendo um dos campos mais reconhecidos para dizer quando uma pessoa é 

ou não capaz de exercer determinada atividade na vida social.  

Somente nos anos 80 que a psicologia, acompanhando os processos que iam 

contra a ditadura, conseguiu ser representada por novas vozes e novas lutas. Com 

isso, embora a psicologia tenha sido reconhecida como profissão no período militar e 

respondia as práticas políticas da época, ainda existiam profissionais que entendiam 

a necessidade de pensar na psicologia de outra forma, pensando sempre na 

emancipação e inclusão dos direitos humanos em suas práticas (Lane, 1981). 

O enraizamento das práticas repressivas na psicologia está sendo modificado 

e por isso, desde o fim da ditadura, já existem muitos teóricos brasileiros pontuando a 

necessidade de reconhecimento de uma psicologia política. Por isso, não cabe a 

psicologia se manter neutra perante os acontecimentos sociopolíticos da época. 

Esses caminhos possibilitam a verificação da luta política da psicologia em 
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relação as minorias, pois utilizaram de suas práticas para defender os excluídos. 

(Coimbra & Nascimento, 2003). Portanto a violência socioestatal da ditadura militar no 

Brasil refletiu diretamente em algumas práticas psicológicas. E isso foi tomando um 

conteúdo que embasou diretamente na prática clínica dessa profissão no Brasil, algo 

que ainda é fácil de perceber na atualidade ao observar quais são as teorias que 

embasam os psicólogos clínicos. 

Entendendo esse caminho, com a criação do Conselho Federal de Psicologia, 

em 1977, os direitos humanos já são vistos de maneira mais humanizada e, portanto, 

já existiam pessoas repensando a sociedade brasileira. Daí, nesse período surge uma 

psicologia social e política mais forte e que diz sobre outras possibilidades de 

intervenção social. 

Silvia Lane (1982), como já foi citada, foi uma das importantes teóricas 

brasileiras que defendeu uma psicologia social, seu pensamento esteve lançado sobre 

a luz do pensamento materialista dialético e sociohistórico.  

Silvia Lane viu a necessidade de refletir sobre a psicologia social, pontuando a 

visão de que “a psicologia sempre será social. ” Freud também já apontava isso em 

seus escritos. Silvia percorreu pelo trajeto histórico da psicologia, de quando ela ainda 

era uma disciplina acadêmica e se mostrava como uma profissão que parecia 

conseguir lidar com qualquer problema social. Mas com o impacto da ditadura militar, 

muitos racismos e preconceitos continuavam acontecendo e então, o que a psicologia 

antes via como problemas sociais na qual “a proposta inicial de se acumular dados de 

pesquisas para depois se chegar à formulação de teorias globalizadoras, se mostrou 

inviável e começam a surgir críticas e questionamentos que irão caracterizar a “crise 

da Psicologia Social” (Lane, 1981, p. 77). Continuou também que a psicologia 

americana contribuiu para um viés ideológico que colocava em prática conceitos e 

condições para a manutenção das relações humanas. Dizendo como elas deveriam 

ser abordadas. 

Silvia (1981) presenciou o período crítico em que a ditadura política se ergueu 

no país e através dos seus estudos, passou a defender uma psicologia mais política 

e que desse conta das demandas da américa latina, se diferenciando das teorias 

estadunidenses, que costumam ser as que embasam o pensamento dos psicólogos 

brasileiros. 

Embora eu não concorde muito com alguns referenciais teóricos da autora, pois 

esta mistura muitas teorias que não conversam entre si, acredito que alguns pontos 
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de visão social e política que ela menciona são importantes, pois Silvia pensou 

diretamente nas práticas dos psicólogos diante do contexto brasileiro. 

Considerando as teorias da psicologia, é necessário também refletir sobre a 

psicologia social que atende a assistência social brasileira e que procura através das 

políticas públicas construir algumas técnicas de reparo aos danos sociais dos sujeit( 

)s desassistidos e que se encontram imersos em catástrofes sociais. 

A psicologia, embora tenha todo o seu referencial teórico para dar 

embasamento, quando se vê nesses horizontes sociais, pode falhar na tentativa de 

oferecer subsídios para que essas pessoas consigam lidar com seus sofrimentos 

sociais, quando na verdade o que está faltando é algo mais objetivo e sucinto, algo 

que nenhuma teoria poderia oferecer. 

Foucault designou como “instituições primárias (...) a maneira como o indivíduo 

reage a essas instituições e como ele integra experiências” (Foucault, 1957, p. 148). 

Essas experiências vão formando moldes e esses moldes são representados “sob a 

forma do mito, da religião, das condutas tradicionais, das regras jurídicas e sociais 

que se definem como instituições secundárias (Foucault, 1957, p. 148). ” Foucault 

critica que esse pensamento está em vários campos, principalmente nas teorias da 

antropologia. 

Foucault apontou que o grupo demanda uma “interação dos indivíduos que 

estão em presença direta uns dos outros, e à experiência – vivida por cada um dos 

membros do grupo – de sua situação própria no interior do conjunto. ” (Foucault, 1957, 

p. 149) e essa regulação sociocultural se aglomera, “estereotipa” e se “cristaliza”, 

ocasionando reações que se tornam padrão de acordo com os discursos já pré- 

determinados. (Foucault, 1957, p. 149). 

Segundo Foucault (1957), todas essas análises de significações objetivas da 

psicologia situam-se entre os dois tempos de uma oposição: totalidade ou elemento; 

gênese inteligível ou evolução biológica; performance atual ou aptidão permanente e 

implícita; manifestações expressivas momentâneas de um caráter latente; instituição 

social ou condutas individuais: temas contraditórios cuja distância constitui a dimensão 

própria da psicologia. (Foucault, 1957). 

Podemos dizer que Foucault nos apresenta a psicologia fora dos laboratórios 

acadêmicos como uma ciência que exerce uma função disciplinar e de controle, 

principalmente nas escolas, assunto que será discutido no capitulo três. 

Mas cabe à psicologia ultrapassar os limites destas funções e pensar uma 
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psicologia cultural, ou deve ela se contentar de descrevê-los como formas concretas, 

objetivas, de uma ambiguidade que é a marca do destino dos sujeit( )s? Não deveria 

ir além buscar novas fontes teóricas, novos conceitos, novas proposições? Foucault 

(1957) criticou muito a psicologia devido a essa necessidade constante de validar as 

situações através de objetivações marcadas sem “reflexão filosófica”, tornando a 

psicologia apenas um crivo de seleção de determinados padrões. 
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Capítulo 2: Perspectivas da descontinuidade: Psicologias sustentadas na 

filosofia da diferença. 

 
 

Bergson foi um filósofo francês, importante para a filosofia da ciência, ele 

escreveu um texto intitulado “A filosofia francesa” para abordar sobre a evolução da 

filosofia moderna. Pascal também foi um importante teórico que propôs abordar sobre 

o conhecimento imediato, que se dá pela intuição, indo contra a pura razão. Maine de 

Biran (1766-1824) foi um metafísico que também comentou sobre o conhecimento ao 

contrário da proposta que Kant propunha. 

O artigo “A filosofia francesa” de Bergson (2006), discute sobre a importância 

de alguns percursos da frança para a filosofia no geral. Em especial o metafísico 

Maine de Biran, na qual Bergson pontua como um importante teórico que saiu da 

caixinha kantiana e apontou que a metafísica, tema pertinente ao campo das ciências 

filosóficas, ela é como algo que “se elevaria cada vez mais alto em direção ao espírito 

em geral, na medida em que a consciência desceria mais baixo, nas profundezas da 

vida interior” (Bergson, 2006, p. 265). Essa proposta de ir contra “os jogos dialéticos” 

fez com que Bergson notasse a importância dessa teoria para o pensamento filosófico 

da diferença. 

Para Bergson (2006), a filosofia se ocupa de várias críticas à ciência, sendo 

então um meio para despertar e olhar para outras formas, outras possibilidades. E é 

nesse segmento que Bergson coloca Maine de Biran como um teórico que pensou 

sobre a “introspecção profunda” para falar sobre a observação interior, fugindo da 

regra dos fenômenos, elaborando a teoria do esforço e criando conhecimentos para 

refletir sobre os fundamentos da consciência sem cair sistemas doutrinários (Bergson, 

2006, p. 265) 

Por isso, Bergson apontou que a filosofia francesa se diferencia, pois, os 

métodos possuem formas próprias: 

 
É uma filosofia que considera de perto os contornos da realidade exterior (...) 

e de muito perto também os da realidade interior, tal como ela aparece ao 

psicólogo. Por isso mesmo ela frequentemente tem aversão a tomar a forma 

de um sistema. Ela rejeita tanto o dogmatismo em excesso, quanto o criticismo 

radical; seu método é tão afastado do de um Hegel quanto do de um Kant. 
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(Bergson, 2006, p. 270) 

 
No livro “A evolução criadora”, Bergson (2006) procurou fazer um estudo sobre 

a metafísica e a filosofia. Por isso, buscou fugir da proposta científica e pensou no 

campo das experiências. O conceito de intuição é relevante para sua obra, pois é o 

que diz sobre novas propostas que fogem dos conceitos científicos já estruturados. 

Sobre o campo do conhecimento/entendimento, Bergson (2005) disse que é possível 

“ampliar cada vez mais os quadros do entendimento, devendo romper com um outro 

dentre eles, e dilatar indefinidamente o pensamento humano. ” (Bergson, 2006, p. 

267). 

Bergson precisou pensar sobre vários conceitos filosóficos para sua pesquisa 

ser ampliada. Por isso, pesquisou sobre o conceito de duração: Na qual o passado, 

presente e futuro fazem parte de um só acontecimento. O processo de duração seria 

momento para atualização ou criação de novas questões. Assim, os afetos, os 

desejos, os gestos, as potências do corpo ocorrem durante as experiências que 

afetam diretamente na forma de lidar com o tempo e o espaço, considerando que 

estamos em constantes mudanças. 

Se Bergson (2006) defendia sobre o conceito de duração, foi porque este 

entendeu que a representação que temos do mundo, as coisas que já foram 

concebidas, não são suficientes para dar conta dos novos acontecimentos e das 

novas possibilidades de existências. A sua proposta de se atentar para o impulso 

criativo nos diz sobre uma tendência a abandonar a lógica tradicionalista que 

categoriza e estereotipa as coisas/circunstâncias como “certas” ou “erradas” ou 

“moral” e “imoral”. 

Por isso, Deleuze (2018) aponta em Diferença e Repetição que o inconsciente 

em Bergson se passa por uma diferença, algo que se opõe ao posicionamento 

psicanalítico ao pensar sobre o conceito de inconsciente. Pois na psicanalise há uma 

tendência a notar o inconsciente como algo que está escondido, nas entrelinhas e que 

foi camuflado devido ao nosso pacto civilizatório. Bergson (2005) parecia dizer sobre 

um inconsciente que se passa por vários momentos de criação e com potencial para 

descoberta de novas possibilidades sobre os conceitos, as experiências e as coisas. 

A filosofia bergsoniana abandona a noção de função própria da ciência e investe na 

noção de criação para representar não apenas o campo artístico, mas também o 

campo científico como potência para modificar, atualizar e moldar novas questões 
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sociais relacionadas a construção de conhecimento.  

Pensando nisso, parece que Bergson (2005) quis proporcionar a possibilidade 

de encontrar novas formas, novos olhares, novos objetos e novos sujeit( )s que ao se 

relacionarem com as situações do cotidiano se entregam ao campo dos 

acontecimentos que possibilitam a criação de infinitas variedades. 

Vai além de uma percepção fenomenológica, pois procura alcançar o 

desconhecido e criá-lo, desmanchá-lo, refazê-lo... durando um momento que só é 

possível através dos acontecimentos... duração que uma hora se acaba, se destrói. 

Assim, a filosofia de Bergson busca se diferenciar das posturas epistemológicas de 

Kant e Hegel, pois, estas produzem conceitos que talvez se percam na estratificação, 

considerando que a estratificação seria uma categorização dos comportamentos, das 

atitudes e que, portanto, podem não dar conta dos novos devires. 

Machado (2006), comentando Foucault, enfatizou sobre a importância de 

“observar”, pois este princípio nos leva a “descontinuidade histórica” não sendo 

necessária uma continuidade linear. Esta crítica se ampara em dizer sobre uma forma 

de fazer ciência, sob o aspecto positivista, que se regula através das técnicas e dos 

recursos existentes, e continua “sendo aquela apenas a forma oculta desta e como 

que seu vocabulário balbuciante” por já ter todos os percursos escolhidos e propor 

uma continuidade de acontecimentos que barram novas possibilidades de reflexão, 

sendo assim, conclui que “a experiência social, conhecimento aproximado, seria da 

mesma natureza que o próprio conhecimento, estando já a caminho de sua perfeição.” 

(Machado, 2006, p. 54). 

Foucault percebeu as “rupturas” (Machado, 2006, p. 55) das epistemologias 

baseadas nos momentos históricos, considerando desde o renascimento, até a 

modernidade e principalmente, a atualidade para pensar nas relações de poder. 

Pensando nessa perspectiva analítica de Foucault (1995), é necessário refletir sobre 

as estratégias de poder e as resistências que surgem nos campos da subjetividade, 

pois o imaginário da ciência se preocupa em validar questões técnicas e cientificas 

para dar conta da história dos sofrimentos. Perde-se muito tempo pontuando essas 

questões em rótulos, como ocorre em avaliações psicológicas, testes psicológicos, 

estruturas e conceitos acerca do desenvolvimento humano. 

E todos esses conceitos de observação psicológica dizem sobre uma história e 

sobre uma forma de conhecer os sujeit( )s em períodos anteriores, como se fosse 

possível avaliar e medir a dimensão humana através das teorias já estratificadas em 
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outro período histórico e geográfico. 

Foucault (1995) então propôs uma ontologia do presente, algo que se difere da 

noção de ontologia na psicologia antiga, pois ele viu uma preocupação em observar 

as forças que surgem na relação sujeito e objeto, visando a ontologia do sujeito: como 

se a problemática sempre surgisse do presente e que diz sobre algum discurso que 

regula a forma que o sujeito responde as questões sociais. 

Assim, os dispositivos do saber científico são técnicas que a psicologia sempre 

utilizou como fundamento para suas práticas. Pois a psicologia não possuía voz sem 

as fontes da filosofia e da medicina. Devido a isso a psicologia precisou se erguer 

amparada em outros aparatos tecnológicos de saber para se constituir como ciência 

e como profissão. 

Mas, será que a atualidade necessita de uma psicologia científica? Fica o 

questionamento se considerarmos a realidade brasileira, por exemplo, cheia de 

catástrofes, desastres naturais, barragens que se descolam, rupturas geográficas que 

desmoronam bairros e cidades, se pensarmos na questão dos usuários de crack, por 

exemplo os moradores da antiga cracolandia, lugar que foi totalmente ocupado pelo 

poder dos policiais militares, destruindo o restante da dignidade de muitos que 

moravam nas ruas desse bairro. Além disso, vemos o colapso da saúde pública devido 

ao COVID-19, na qual muitas pessoas estão sendo prejudicadas e afastadas de seus 

trabalhos. 

Já, o poder disciplinar atua sobre as condutas dos indivíduos, produzindo sujeit( 

)s governáveis. Esse duplo controle perpassa por um viés biológico e pelo governo 

das condutas. O biopoder então requer um poder sobre os corpos, sobre as 

populações, as cidades e são, portanto, mecanismos que as políticas públicas 

reconhecem como forma de controle e de pacificação social. (Foucault 

Nesse sentido, a partir de Foucault, podemos pensar uma função de polícia das 

condutas exercidas pela psicologia nas instituições disciplinares e de controle, como 

nas escolas (assunto tratado no próximo capitulo). 
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Pluralismo ontológico em Nietzsche 
 
 
 

Nietzsche (2006) propôs uma problematização das teorias da filosofia clássica. 

Para tanto, ele fez toda uma análise sobre o mundo socrático para enfatizar o 

quanto as teorias das ciências humanas são influenciadas por teorias clássicas que 

idealizam e estratificam nosso modo de pensar o mundo e sobre as pessoas. Em O 

crepúsculo dos ídolos, no capítulo sobre Sócrates, ele aborda a filosofia socrática e 

platônica como heranças que devem ser problematizadas. Sócrates criou um método 

muito enraizado na proposta da virtude atrelada com a razão e esse caminho teórico 

seria o que levaria os sujeit( )s para a felicidade. (diário) 

Em Atenas, antes do período socrático, o mundo era regido por uma lógica que 

contrariava a proposta dialética, em que prevaleciam os interesses políticos e 

individuais, tendo como representantes os sofistas. Inimigos de Sócrates estes, pois 

não eram confiáveis em seu pensamento, já que os instintos e os interesses políticos 

colocavam a prática filosófica a seus serviços. 

Talvez, por ser um período histórico na qual havia a necessidade de mudança 

política, a dialética, que antes era vista como inútil, foi se tornando útil para o 

movimento da época e, portanto, Sócrates foi o personagem que conseguiu inverter o 

pensamento grego e soltá-los para a população através da proposta dialética. (diário 

– graduação de filosofia). A lógica dialética sempre necessita de um protagonista e de 

um antagonista, de uma tese e de uma antítese para realizar outra síntese; como 

acontece nos filmes atuais que são produzidos pela dramaturgia modelada de acordo 

com a proposta socrática, ou seja, o bem e o mau, o mocinho e o bandido, etc. O 

pensamento dicotômico dialético se tornou um modo de subjetivação padrão no 

mundo ocidental. (Nietzsche, 2006). 

A soberania é um dispositivo medieval que tem como justificativa o governo 

sobre o território geográfico, tendo na figura do rei uma autoridade divina para 

governar. Já, a biopolitica é um dispositivo de poder sobre os processos biológicos. 

Em “O nascimento da biopolitica” Foucault (2008) pensou na arte de governar como 

estratégia de controle e de poder sobre a vida, uma forma de Biopolitica como 

exercício da soberania política que se preocupa em governar os processos biológicos, 

como taxa de mortalidade, doenças, sexualidade, segurança, saneamento básico, 

para tanto, organiza as formas de relação em famílias, filhos, estruturando-os em 
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casas, residentes em bairros e comunidades. 

Nietzsche (2006) postulou que Sócrates teve grande êxito em sua proposta 

filosófica, pois descobriu uma nova maneira de lidar com a sociedade da época 

através do “combate”, pois foi o pioneiro em mostrar outras táticas no discurso 

(Nietzsche, 2006, p. 18). Como Atenas estava passando por um caos político, a 

população filosófica e ocidental se voltou para a proposta dialética socrática a fim de 

obter um mecanismo de pensamento para compreender, debater, articular e vencer 

através do discurso bem amarrado. 

E isso nada mais era que um jogo de sedução que atraia as pessoas para um 

tipo de pensamento. Nietzsche (2006) afirma que Sócrates é um anti-grego, pois o 

pensamento dialético depura o ser em busca de uma unidade e se opõe ao 

pensamento comum grego que era o pensamento para fins políticos, como os sofistas 

os utilizavam. Os sofistas eram vistos como aqueles que não conseguiam justificar os 

fatos pela razão e que, portanto, não tinham bons argumentos. 

Na genealogia da moral, procurou estabelecer um estudo da história e das suas 

rupturas e emergências em relação a determinadas objetivações. Assim, ao olhar para 

as situações históricas, Nietzsche (2006) fez uma observação que priorizasse o jogo 

das forças e não as unidades. 

As proveniências das forças evidenciam quais são os discursos existentes, 

estratégias e táticas de controle perante algum aspecto da vida. Parece que o conceito 

de sujeito nessa obra de Nietzsche (2006), se remete a algo contrário da proposta 

kantiana, pois coloca o sujeito como problemática que se constitui pelo jogo/luta das 

forças históricas, ou seja, sujeito a elas. 

De acordo com a proposta de Nietzsche (2006) e Foucault (2008), os sujeit( )s 

são regidos pelos modos de se relacionar e dependem de uma verdade para se 

conceituar. Por isso, Nietzsche afirmou que essas verdades foram inventadas na 

forma da moral. Assim, não existe sujeito devidamente estabelecido, existem modos 

de subjetivação que são constituídos pelas forças históricas num determinado 

acontecimento. Foucault (2008) propõe a descrição destes acontecimentos em sua 

exterioridade histórica, em suas rupturas. 

Diferente do olhar desenvolvimentista, esta proposta nos convida a ultrapassar 

esse olhar e observar os processos de subjetivação dos sujeit( )s, ou seja, 

compreender como se dão os modos de vida e como esses sujeit( )s são determinados 

pelo saber, pelo discurso normalizado socialmente numa determinada época. 
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Portanto, o sujeito, sempre é refém dos discursos e isso o cristaliza numa forma 

indivíduo, como aquele que é produzido em processos de subjetivação, ou seja, 

propomos um olhar para fora. 

Antes do período socrático ser o centro do pensamento filosófico, em Atenas, 

berço da democracia e da civilização, tinha-se o instinto/sentidos como o fator que 

movia os humanos. Nietzsche abordou que Atenas estava perdida. Embora Sócrates 

tenha sido assassinado devido as suas práticas filosóficas, seu pensamento passou 

a ser aceito principalmente após a sua morte e pelas continuidades de suas reflexões 

com Platão e seus seguidores. Pois Atenas entrou em declínio político e Sócrates 

havia fundado um método de discurso que busca organizar os sentidos e as políticas, 

colocando a razão bem estabelecida como o único meio para chegar à virtude. Por 

isso a dialética foi tão bem aceita na época, não havia outra forma de categorizar o 

pensamento. 

 
Ela só serve como saída drástica nas mãos daqueles que não possuem 

nenhuma outra arma. É preciso que se tenha de estabelecer à força o seu 

direito: antes disto não se faz uso algum dela. Negando assim, a natureza dos 

instintos. (Nietzsche, 2006, p. 7) 

 

Como um refúgio, assim como acontece com o pensamento cristão, Sócrates 

se preocupou com a razão e com a busca da felicidade do ser e para confirmar sua 

proposta, declarou que é preciso ser racional, virtuoso para chegar na felicidade, e, 

portanto, essa virtude somente é possível através da sabedoria, que não seriam os 

instintos, pois o instinto seria “um perigo universal” para a civilização que clamava por 

algum tipo de salvação: 

 
Por toda parte os instintos estavam em anarquia; por toda parte estava-se cinco 

passos além do excesso; o "monstrum in animo" era o perigo universal. Os 

impulsos querem fazer-se tiranos; precisa-se descobrir um antitirano, que seja 

mais forte. ” (Nietzsche, 2006, p. 8) 

 

Nietzsche criticou Sócrates, pois este previa que “Razão = virtude = felicidade”. 

Para Nietzsche, nesse período, foi preciso recorrer a razão como ‘remédio’ para aliviar 

a angústia da existência. Por isso, a moral socrática da razão foi proposta para 

controlar os anseios e os questionamentos, as reflexões sobre o mundo da época 
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foram os fundamentos para enraizar uma moral e costumes. Nietzsche, em uma 

citação: “É preciso ser prudente, claro, límpido a qualquer preço: toda concessão aos 

instintos, ao inconsciente, nos leva para baixo...” (Nietzsche, 2006, p. 8). 

Nietzsche (2006), ao falar sobre o instinto e o inconsciente, parece fazer uma 

referência aos nossos anseios que agem mais rapidamente do que a nossa própria 

consciência, portanto colocou em questão que o sistema político estava domesticando 

os instintos para que não fosse necessário criar uma sociedade em que todos os tipos 

de instintos pudessem emergir com naturalidade. Pois caso isso acontecesse, a 

existência de uma sociedade palpável para os instintos, estaríamos lançados em 

reatividades e atividades alternantes o tempo todo e seria muito mais difícil ter o 

controle social, considerando que cada pessoa possui seus impulsos e instintos de 

vida, que podem ser agressivos ou não. Daí surge a necessidade de criar estratégias 

para que possamos pensar em uma sociedade a favor dos instintos sem se perder na 

volúpia da impulsividade. E para pensar nisso, a questão da agressividade precisa ser 

muito tomada como ponto principal de consideração, pois é um comportamento 

presente em todas as sociedades. 

O conceito de instinto em Nietzsche se diferencia do conceito de instinto na 

psicanálise. Na psicanálise, as pulsões são instintivas e a sociedade, com suas 

normas, regulam e reprimem as pulsões. Enquanto isso, Nietzsche (2006) pareceu 

propor um não-amansamento, mas sim uma exploração dos afetos e das potências  

que são carregadas de instintos, que podem vir a emergir nos espaços sociopolíticos.  

Nietzsche desamarrou alguns laços teóricos na qual muitas teorias buscavam 

fontes para validar suas propostas. E agora, vejo que as teorias possuem categorias 

para inovação em suas práticas, tendo a possibilidade de reformular alguns conceitos 

necessários para trabalhar com a psicologia na atualidade. 

Para Foucault (2002), embora Freud, em Três Ensaios (1905) tenha tido uma 

concepção que contrariou e inovou na lógica da ciência da época, este se estratificou 

na teoria das personalidades e do aparelho psíquico e não conseguiu fazer uma crítica 

a razão filosófica que governa os sujeit( )s, portanto, elaborou uma teoria para que o 

inconsciente se mostre aos poucos de acordo com as situações sociais da época e 

que são consideradas aceitas pela sociedade. 

Nietzsche (2006) postulou a sua crítica sobre a moral perfeita, que captura a 

lógica cristã e qualquer outro tipo de moral, como se para viver em sociedade fosse 

preciso sempre recorrer a uma razão meramente ilustrável e concreta. 
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A vida ascendente seria uma vida que busca a transcendência dos valores através da 

satisfação dos instintos, algo que vai contra a proposta platônica e socrática. Por isso, 

Nietzsche já abordava sobre a ilusão que é acreditar na necessidade de “escapar da 

decadência” através da boa razão: 

 
Sócrates foi um mal-entendido. Toda moral fundada no melhoramento, também 

a moral cristã, foi um mal-entendido... A luz diurna mais cintilante, a 

racionalidade a qualquer preço, a vida luminosa, fria, precavida, consciente, 

sem instinto, em contraposição aos instintos não se mostrou efetivamente 

senão como uma doença, uma outra doença. - Ela não concretizou de forma 

nenhuma um retorno à "virtude", à "saúde", à felicidade... Os instintos precisam 

ser combatidos e esta é a fórmula da décadence. Enquanto a vida está em 

ascensão, a felicidade é igual aos instintos. (Nietzsche, 2006, p. 8) 

 
Nietzsche abordou sobre o quanto somos influenciados por uma maneira de 

pensar a respeito dos sujeit( )s, pois idolatramos as ideias: “Todos acreditam 

desesperadamente no ser, porém como não podem apoderar-se dele, buscam as 

razões segundo as quais ele lhes escapa (Nietzsche, 2006, p. 10). ” 

A filosofia nietzscheana propõe um olhar para além dos sentidos de qualquer 

lógica, de qualquer signo já inventado, pois tudo que já está codificado já possui um 

valor estereotipado e, portanto, é o que impede o movimento de novos significados. 

Por isso, a ciência é totalmente dependente desse perfil, pois precisa se fundamentar 

para que sua prática tenha o tal sentido. 

Nietzsche fez uma crítica a moral, pois esta se ampara na concepção do 

cristianismo e coloca os sujeit( )s em conflito com seus próprios desejos. Como se 

nós, sujeit( )s, não pudéssemos nos guiar pelas nossas paixões, mas como se 

precisássemos “espiritualizar nossas paixões (...) através das castrações” (Nietzsche, 

2006, p.12). Existe todo um critério de “disciplina da alma” que acaba com nossas 

paixões “Mas atacar os sofrimentos na raiz é o mesmo que atacar a vida na raiz: a 

práxis da igreja é inimiga da vida (Nietzsche, 2006, p. 12). ” 

O “pluralismo ontológico” presente na obra de Nietzsche, para Deleuze (1976), 

é o mesmo que dizer que sua filosofia abraça a empiria transcendental. Deleuze 

estudou muito sobre a filosofia de Nietzsche e se despertou para uma percepção da 

realidade que ultrapassa a interpretação, que também se passa pela avaliação das 
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forças que se relacionam, como os seres se relacionam nessas pluralidades de 

acontecimentos e significações. “O conceito de força é, portanto, em Nietzsche, o de 

uma força que se relaciona com uma outra força. Sob esse aspecto a força é 

denominada uma vontade. A vontade (vontade de poder) é o elemento diferencial da 

força”  (Deleuze, p. 6, 1976). 

Deleuze (1976) entendeu que “uma vontade responde a outra vontade” e essa 

vontade diz sobre uma demanda maior, superior, o poder consolidado que 

representam as verdades, ou seja, a verdade. Por isso, esses acontecimentos, na qual 

existem pluralidades de possibilidades, são marcados por propostas já acionadas por 

outro núcleo de poder (linguagem / pensamento político / consumo de produtos / 

entretenimentos e etc.).  

Assim, a teoria sobre o biopoder de Foucault (2008) também funciona como 

linguagem específica para que possamos compreender essas relações entre 

dispositivos que impulsionam relações de forças e vontades institucionais.  

Uma linguagem política que consiga articular com as diferenças: é o que 

estamos em busca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 

 
 

Capítulo 3: As linguagens das diferenças 
 

 

 

A hierarquia é uma das principais fontes para análise genealógica, tornando-

se o problema maior da filosofia de Nietzsche. Somos condicionados a viver sobre 

uma lógica hierárquica, pois não é possível controlar “espíritos livres”. (Nietzsche, 

1976). Mas ainda assim, muitas coisas foram se modificando através dessa hierarquia, 

pois estamos presos em relações de poder que nos colocam em um viés que perpassa 

pelo campo dos valores e rumina, sendo papel da genealogia sair da interpretação 

rumo à avaliação do campo hierárquico (Nietzsche, 1976). Assim, a intensidade do 

poder provoca a hierarquia e quando a sociedade é regida pelos valores de consumo, 

tudo aquilo que possui ‘valor’ é possível de ser avaliado ou medido pela sua própria 

composição de linhas e significados. 

A perspectiva genealógica carrega uma oposição com a dialética, por isso, 

Nietzsche foi visto por Deleuze como um teórico que lutava contra a apropriação do 

pensamento conceitual. Também lutava contra o hegelianismo e estabelecia “o fio 

condutor da agressividade” (Deleuze, 1976, p. 07) Talvez Nietzsche tenha percebido 

que a agressividade não é uma linguagem fácil de ser domesticada pela política. 

Esta pesquisa também poderia aparentar um jogo dialético na qual estamos 

procurando por respostas objetivas para nossos problemas. Mas, concordaremos com 

Deleuze quando este afirmou que as perguntas, os questionamentos fazem parte de 

qualquer campo, pois “O que uma vontade quer é afirmar sua diferença. Em sua 

relação essencial com a outra, uma vontade faz de sua diferença um objeto de 

afirmação” (Deleuze, 1976, p. 07) 

E assim, a filosofia da diferença carrega um “gozo” (Deleuze, 1976), na qual 

quem consegue obtê-la num determinado dispositivo, quer permanecer na diferença 

para se posicionar como resistências ao poder. E nisso há um distanciamento com a 

dialética, pois não há objetivos fundados ou estabelecidos a priori, nem parâmetros 

de analogias para conclusão de hipóteses e etc. 

As linguagens das diferenças carregam uma preocupação em desconstruir 

alguns caminhos. Estabelecer novas pontes. Novos estímulos. Precisamos de uma 

linguagem que seja acessível para além do que já conhecemos. Por isso, o dispositivo 

da tecnologia propõe a criação de redes e de novos saberes, mas, a tecnologia 
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também acontece como captura dos processos psicossociais, por funcionar como 

dispositivo. E a cultura, sendo um conceito muito maior que o conceito de dispositivo, 

nos apresenta um paradoxo em todas as suas relações com outros dispositivos 

políticos: De captura ou criação. (Hur, 2015, p.163). 

A comunicação social brasileira, na atualidade, se lança rumo à tecnologia para 

informar sobre o funcionamento da política brasileira. As redes sociais são fontes de 

informação e as notícias oferecem verdades ou fake news sobre os acontecimentos 

políticos. Por isso, a imprensa nacional, que é concedida pelo governo federal para as 

rádios e televisões, se aproveita dos conflitos políticos para fomentar as ideologias 

partidárias, gerando confusão no discurso da atuação política. A tecnopolítica, 

proposta por HUR (2015) mostra sobre os agenciamentos institucionais e 

psicopolíticos que estratificam os saberes e capturam tipos de modalidades subjetivas 

regidas pela governabilidade estatal. (Hur, 2015) 

Por isso, para pensarmos em uma psicologia para além de uma polícia das 

condutas no contexto neoliberal brasileiro, é preciso compreendermos os mecanismos 

de controle que são formados através da constituição da governamentabilidade e isso 

é possível de ser feito através da “análise da axiomática do capital à aparelhagem do 

estado”. (Hur, 2015, p.162) 

Na atualidade, os confrontos políticos são exemplos para pensarmos no quanto 

a moral reforça algumas doutrinas que dizem sobre uma forma de julgamento sobre 

os acontecimentos pelo olhar de determinados grupos políticos. Embora cada partido 

tenha a mesma intenção, que é a de governar o país, estes políticos não conseguem 

realizar tal governabilidade sem fugir da regra moralista e conservadora do capital. 

As políticas partidárias são propostas que servem apenas como estratégia 

midiática para obter votos e permanecer no poder a todo custo, sem a gestão dos 

interesses socioculturais e econômicos da multidão brasileira. Multidão é um conceito 

que li no texto “Hur, D. U. (2015). Cartografias psicopolíticas do cotidiano: tecnopolítica 

e movimentos sociais” , na qual faz a seguinte citação: 

 

A multidão está engajada na produção de diferenças, invenções e modos de 

vida. Deve, assim, ocasionar uma explosão de singularidades. Essas 

singularidades são conectadas e coordenadas de acordo com um processo 

constitutivo sempre reiterado e aberto ... A multidão é a forma ininterrupta de 

relação aberta que as singularidades põem em movimento. (Hardt & Negri, 2006, 
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p. 7 apud Hur, 2015). 

 

Esse conceito de multidão ultrapassa a proposta conceitual dos movimentos 

sociais. Os movimentos sociais brasileiros, em especial o movimento negro, parecem 

estar tão enraizados na lógica do estado que não conseguem propor novas condições 

políticas para além do que os republicanos estabeleceram, ficando presos no sistema 

de luta por novas inserçoes políticas para busca da representatividade.  

E assim, a diferença dos movimentos negros para com os movimentos 

indígenas, no Brasil, está na adesão das normas estatais. Pois as culturas indígenas 

que ainda sobrevivem no Brasil continuam voltadas para seus valores independente da 

organização do estado brasileiro. E embora já existam muitos indígenas capacitados 

pelos seus diplomas e que estão agindo de acordo com a regra burocrática para 

atuarem no campo da política brasileira, estes ainda estão buscando propor novos 

conhecimentos e práticas sociais. É o caso das associaçoes indígenas, que embora 

façam parte da lógica do capital, ainda são subjetividades insurgentes e em busca de 

novos códigos, visando demolir os saberes antigos (Hur, 2015) para criação de novos 

campos. 

E pensando que o conceito de multidão ultrapassa o conceito de movimentos 

sociais, entendemos que a luta dos movimentos precisa ser uma luta pela multidão, 

pois só assim será possível despertar toda uma sociedade para os sinais de alerta 

que o próprio estado busca nos confundir.  Pois o legislativo e o judiciário costuma se 

isentar das responsabilidades quando é o povo pobre que está sofrendo pela falta de 

acesso as políticas que o estado regulamentou, por exemplo, CRAS, CAPS, CREAS, 

BOLSA FAMÍLIA, AUXÍLIO MORADIA, AUXILIO EMERGENCIAL  E ETC. (diário com 

um ativista cultural).  

Muitos políticos decepcionam, pois não conseguem praticar e articular as 

situações de acordo com a proposta eleitoral, isso quando há proposta eleitoral 

suficiente para tal partido. O que mostra o impacto que o discurso tem e o quanto este 

é reforçador de poder e de submissão para articular pensamentos pré-determinados 

para com a sociedade. A democracia é importante para o avanço da sociedade, mas 

quando nos vemos em um sistema de política corrupta, percebemos que de nada 

adianta uma constituição que elege a democracia como campo de direito humano, 

pois a prática política, formada em sua maioria por homens brancos, corrompe e suja 

toda a ideologia da política de democracia no Brasil, mostrando que a literatura, até 
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mesmo a literatura que rege o país, não é levada em consideração para resolver os 

problemas sociais e culturais, servindo apenas como ramo para que o próprio poder 

corrompido seja resguardado através da lei, como acontece no caso da colaboração 

premiada. A delação/colaboração premiada é um argumento jurídico do réu para 

denunciar seus parceiros, mas ao tempo, a delação se torna corrupta pois através 

disso consegue dizimar e barganhar imoralmente a prática criminosa. Os criminosos 

que estão na cadeia não são privilegiados com essa lei, mostrando que a lei não é 

feita para ser democrática e sim para proteger a elite. 

Nietzsche (2006), já havia pensado no quanto a política gera inimizade: 

 

Também na política a inimizade se tornou agora mais espiritual — muito mais 

sagaz, pensativa, moderada. Quase todo partido vê que está no interesse de 

sua autoconservação que o partido oposto não esgote a força; o mesmo vale 

para a grande política..  (Nietzsche, 2006, p. 27). 

 

Pensando nessa inimizade no campo da política na qual Nietzsche já abordava, 

na obra “O que é o contemporâneo e outros”, de Giorgio Agamben (2009); este aborda 

sobre uma proposta transformadora para o campo da micropolítica e também da 

macropolítica, na qual é preciso perpassarmos pelo campo da amizade. Por isso, 

enquanto os políticos brasileiros, divididos em partidos políticos, estiverem 

guerreando, nós, brasileiras, brasileiros, pessoas, não estaremos em conexão com a 

paz, pois a finalidade será sempre o viés econômico.  E isso me faz lembrar de Butão, 

na Ásia, que trocou o PIB (Produto Interno Bruto) como forma de reger a economia do 

local, para apostar na FIB (Felicidade Interna Bruta) na proposta de valorização da 

natureza do local que possui vastos campos e territórios que precisam ser cultivados 

e cuidados pelo seu valor ecológico e social.  

Nietzsche (2006), em O crepúsculo dos ídolos, abordou que a paz espiritual 

nos leva para o campo da boa consciência, servindo como um instrumento intelectual 

que espera por novos acontecimentos e que serve também como uma paz que está 

se preparando para o futuro, mesmo que este possa vir a ser turbulento e queira tirar 

a nossa paz. A paz seria então, um estado do espírito que consiga articular com 

qualquer demanda que venha a surgir, seja no campo da família, do estado ou das 

relações menores e sem precisar cair na teia do cristianismo ou da alta política. 

De nada adianta uma carta magna se estamos frente a um colapso nas 
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relações políticas devido aos personagens de poder que lá estão. Agamben se 

questionou sobre como “ter acesso à uma nova política, uma política da amizade, 

calcada numa outra experiência do tempo e capaz de nos expor às exigências de 

compartilhamento da existência da qual não podemos nos esquivar? ”. (Agamben, 

2009, p.11) 

Esse pensamento, advindo da proposta política da amizade, é algo que marca 

uma ruptura nos modos de fazer politicagem. Pois as relações de acordo com essa 

vertente, poderiam ser voltadas para outros objetivos, eliminando o senso de 

competição ou mais poder. Pois o poder deveria existir apenas para ser destruído e 

convocado para novas fórmulas. Não é possível fazer política sem provocar novos 

deslocamentos. E enquanto a nova política não oferecer isso, estará fadada ao 

fracasso juntamente com sua ideia de democracia. 

Para finalizarmos essa cartografia, gostaríamos de pensar a psicologia como 

um simulacro contra os dispositivos. (Baudrillard, 1981). Por isso, ela estaria a serviço 

de pensar como ocorre o funcionamento do mecanismo de controle e de mediação 

dos corpos. E essa relação é o que vai constituindo a noção de sujeito... o que ocorre 

pela interação do “corpo entre os viventes e os dispositivos” (Agamben, 2009). 

           Se a lógica era sermos regidos pelo tradicionalismo, hoje, os dispositivos se 

atualizaram e não estão presentes somente nas instituições (igrejas, escolas, prisões e 

etc.); Os dispositivos se atualizaram e está acontecendo uma negação desses valores 

para constituição de novos discursos de poder e de saber, que se relacionam com as 

ferramentas da atualidade (Agamben, 2009), assim como as novas ferramentas 

tecnológicas, os super computadores e os novos processos da atualidade que 

envolvem inovação. 

E todo esse redirecionamento para novos dispositivos está criando uma ruptura 

no conceito de sujeito, que está se “subjetivando e se dessubjetivando” o tempo todo 

por causa dessas novas interações tecnológicas, surgindo então “um sujeito 

espectral” (Agamben, 2009) 

Dessa tensão política atual, que está sendo provocada pelo ‘pós- 

contemporâneo’. Agamben (2009) também entendeu o seguinte acontecimento como 

um marco para os novos processos sociopolíticos da atualidade: Há um paradoxo 

(Agamben, 2009), pois há uma tendência a diminuir a quantidade de subjetivação para 

que fiquemos vítimas da proliferação do poder institucional e político. Agamben 

entendeu que para correr contra a proposta política, temos que avançar e destruir as 
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sujeições para que possamos operar com uma política diferente da que acontece no 

momento, pois a política do momento reproduz um “mecanismo oikonomico de 

autorreprodução” (Agamben, 2009), como se fosse um filme de VHS em que é 

rebobinado para começar de novo quando termina a fita. 

A tecnologia possui grande impacto para provocar novas relações na forma de 

lidar com os acontecimentos. Pois a espetacularização, a vigilância e o controle são 

muito mais fáceis de provocar com dispositivos em mãos (telefones, internet, mídia, 

educação, cultura e etc) A teórica brasileira Viviane Mosé (2011), embasada pelo 

pensamento de Bergson e Nietzsche, escreveu sobre a vida que estamos construindo 

na internet, como se esta fosse uma extensão virtual do nosso próprio pensamento e 

do nosso eu, nos constituindo em redes virtuais. Portanto, a internet se constitui como 

uma rede de pensamentos, de sujeit( )s e de novas formas de interação social, 

considerando que a cada dia surgem novos aplicativos e novos programas. 

Por pensar no poder político como algo que aglomera os sujeit( )s em 

determinados estereótipos, Nietzsche viu a necessidade de postular que somos 

guiados por uma falta que necessita ser suprida e que se esta falta não “agoniza”, só 

pode ser porque acontece com aqueles que não “possuem a segurança do instinto”. 

O instinto aqui é visto como algo que impulsiona os sujeit( )s para novos processos, 

assegurando-se nessa energia para transmutar e explorar novos caminhos; mas se 

uma sociedade não se atenta a isso está caminhando para outro rumo, que não é o 

da vontade e da liberdade. (Nietzsche, 2006). 

Nietzsche (2006) escreveu que a verdade é tão relativa, que qualquer pessoa 

pode transformá-la ou moralizá-la. Devido a isso, entendeu que o instinto revela uma 

segurança de si que age como impulso que traz novidades necessárias para o ser 

enquanto a política estatal sempre busca colocar em declínio as pulsões da população 

para que esta aceite os princípios morais da polícia das condutas atual. Assim, os 

instintos ficam marginalizados e colocados em lugares que os criminalizam. 

Por isso, qualquer partido que pense em colocar suas vontades na boca do 

povo, peca, pois está estratificando saberes populares que são mais fortes e que, 

portanto, sempre virão à tona, de forma agressiva, criminalista, penalizada ou não, 

mesmo que exista a castração, frustração e a domesticação das vontades ou afetos. 

Esse pacto civilizatório na qual vivemos está reforçando uma razão, de acordo 

com Nietzsche, que nos coloca na condição de explicar os nossos sentimentos, como 

se sempre estivéssemos à beira da interpretação e explicação para justificar como 
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nos sentimos. (Nietzsche, 2006). 

A memória é algo muito importante, pois registra os fatos na nossa cabeça e 

nos dá as condições de registro em escrita, etc. Nietzsche (2006) pensou em seus 

livros sobre essa questão. Para ele, a memória se situa como reprodução do passado 

através de uma organização muito bem interpretada dos fatos, mas ainda assim não 

diz sobre a ‘causalidade verdadeira’. 

Nietzsche aponta que a memória tem o papel de carregar “crenças de que as 

representações, os fenômenos de consciência que acompanham o fato foram suas 

causas. Assim se obtém o hábito de interpretação das coisas, que, na realidade 

estorva e até impede sua investigação” (Nietsche, 2006). 

Se estamos funcionando sobre as condições de uma ‘hierarquia conceitual’, até 

mesmo para ter consciência de algo é necessário obter fundamentos que representam 

as situações. Essa reprodução interpretativa segue a lógica da linguagem atual, algo 

que as escolas e as instituições no geral costumam reproduzir. Foucault (2008 já dizia 

muito sobre a disciplinarização dos corpos através dos saberes, do controle do 

discurso e dos espaços sociais. 

 

 

 

A psicologia no teatro e na escola: cultura ou norma? 
 
 

 
Problematizamos como os conceitos psicológicos são veiculados por outros 

dispositivos, principalmente os conceitos de desenvolvimento psíquico e cognitivo, de 

instinto, de identidade, consciência, inconsciente, trauma, memória, sentimentos, 

emoções e etc. Tivemos como objetivo principal aqui questionarmos o “modelo” de 

sujeito psicológico interiorizado e exportado para instituições como o teatro e a escola. 

Embora encontramos em grande parte das teorias do teatro a influência das 

teorias psicológicas, principalmente nos processos de criação de personagens, 

buscamos neste capitulo evidenciar concepções distintas em relação a este problema. 

Nesse sentido, fomos percorrer autores da teoria de teatro que vão do mais 

psicologizado como Stanislavski, tencionando com Grotowski até chegar em uma 

proposta para um teatro “despsicologizado” como o de Artaud. 

Assim, para pensarmos nesse sujeito psicológico traremos um breve recorte 

histórico e de citações buscadas a partir de Foucault a respeito do surgimento da 
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função psicológica nas escolas e asilos. Foucault (2010) percebe a questão do normal 

como algo que prevalece em todo o campo da educação. A anormalidade seria algo 

que não está de acordo com os critérios de observação sobre o desenvolvimento 

humano, colocando o anormal como aquele que está distante de uma moral adequada 

devido à uma falha nos instintos.  

A psicologia surge à tona no espaço educacional para adequar a norma e para 

diagnosticar os “instintos” que eram vistos como imorais, ou com baixa aprendizagem. 

Assim, o desenvolvimento infantil sempre foi uma área investigada na psicologia 

associada ao desenvolvimento da sexualidade e do pensamento, pois sempre teve 

importância para as políticas de governo pensar nos aspectos que envolvem o 

desenvolvimento cognitivo e emocional dos sujeit( )s. (Foucault, 2010). 

Assim, Foucault diz que a psicologia surge nas instituições escolares quando 

as práticas disciplinares começam a falhar em seus objetivos. (Foucault, 2010). E isso 

reforça uma visão de que a psicologia é corretiva. A escola, para Foucault, representa-

se como uma realidade consolidada, instituindo saberes e determinados tipos de 

interesses para disciplinar os corpos. (Foucault, 2010). 

Foucault abordou também sobre o papel intervencionista da psicologia nas 

escolas, pois a psicologia passou a ser reconhecida nesses campos para “intensificar 

a sua realidade do poder” quando a escola se torna fragilizada. (Foucault, 2010). 

E aí, dentro dessas condições, a psicologia brota nas instituições de ensino como 

meio de apoio aos profissionais veiculados, pontuando as pessoas corretas e 

incorretas para convívio em sociedade. E através desse diagnóstico, os sujeit( )s vão 

sendo moldados e inseridos em seus papéis sociais. (Foucault, 2010) 

Surge toda uma articulação histórica e psicológica que coloca um tipo de poder 

psiquiátrico que perpassa pelo campo educacional e faz com que nos organizemos 

diante desses determinados tipos/categorizações de poder que faz a realidade valer 

como tal. (Foucault, 2006). 

A partir de Foucault, percebemos que existe um elo entre “psiquiatria e 

pedagogia a partir da psiquiatrização do anormal, do débil, do deficiente” (Foucault, 

2010) e isso se enraiza na psicologia com muita rigidez, colocando a profissão de 

psicologia como responsável por amparar as instituições para que estas funcionem de 

acordo com a normalidade institucional, que é o que acontece com a psicologia 

organizacional, por exemplo. 

O que antes eram os sintomas em relação à doença, agora com as teorias do 
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desenvolvimento, tem-se os instintos em relação com determinada anomalia. E os 

instintos então acabam sendo reprimidos, esgotados, dilacerados em nome da paz 

civil, constituída pelo saber macro e que diz sobre poucas representações sociais. 

Não estamos dizendo que os instintos precisam ser explorados e demonstrados 

a todo custo, sem regras. Entende-se instinto como tudo aquilo que brota para além 

do pacto civil estabelecido e que, portanto, é objeto para que a psicologia consiga 

captar e refletir sobre como “intervir”. 

Entendemos que toda agressividade está muito atrelada com o instinto, por 

isso, como a lógica é vigiar e punir (Foucault, 2010), os espaços sociais não possuem 

preparo psicológico ou discurso pré-estabelecido para capturar esses instintos. E 

então a lógica da punição e da agressividade entra como método para manipular 

essas atitudes. E aí os sujeit( )s são obrigados a fazer parte da lógica social que o 

sistema impôs, sendo mais uma vez banidos (as) de sua própria manifestação de 

agressividade social, tornando-se responsáveis pelas suas atitudes. 

E então quem é diagnosticado como doente mental  também cai na lógica 

institucional e é reproduzido como alguém incapaz e que, portanto, não pode 

responder pelos seus instintos, sendo colocado mais uma vez em uma redoma 

personificada para justificar suas atitudes diferentes da norma social. Mais uma vez, 

vemos os instintos sendo vigiados, estabelecidos, punidos e tidos como fatores que 

representam a ideia de pessoa “idiota”. (diário – Tiago) 

Foucault (2010) disse que a imbecilidade, ao se tornar uma questão para a 

medicina, passou a tentar dar conta da questão do infantil. Por isso, as crianças 

(durante 1835 a 1845) eram colocadas em asilos e em instituições de surdos-mudos. 

Disso, os espaços asilares foram sendo vistos por outra ótica e então, em XIX, essas 

crianças passaram a ir para hospitais psiquiátricos. 

Nesses períodos, de acordo com Foucault (2006), a partir dos anos “1830, 

foram criados asilos, creches e jardins de infância. ” Por isso, quem era visto como 

imbecil, retardado, idiota e etc., durante a infância, poderia ser internado (a) em 

instituições de saberes psiquiátricos (Foucault, 2006). Hoje em dia, com a reforma 

psiquiátrica, sabemos que muitos avanços foram sanados, mas ainda assim vemos 

resquícios desses elementos no cotidiano teórico da psicologia. 

A partir de Foucault (2006) vemos que a função psicológica, que foi construída 

pelos saberes da medicina psiquiátrica, passou a ser uma proposta que categoriza os 

comportamentos como normais ou anormais e isso é oriundo das teorias do 
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desenvolvimento humano e psicológico. 

 
 

Trajetos institucionais: Rupturas com os processos macro 
 
 

 
Para pensar na funcionalidade destes conceitos citados acima utilizarei mais 

um pouco de minha história de vida, para elencar alguns analisadores interessantes 

que apontam caminhos sobre uma nova perspectiva educacional e psicológica. 

Enquanto eu estava assistindo as aulas da pós-graduação, vagava em meus 

pensamentos pelos períodos da minha adolescência, lembrei de momentos em que 

testei os níveis educacionais das escolas e que coloquei alguma rebeldia nesse 

espaço para me desvincular de várias implicações psicológicas que eu não sabia 

resolver. 

A primeira vez que fugi de uma aula foi um alívio tão grande, pois chegar em 

casa mais cedo e simplesmente não precisar aguentar mais uma hora de aula era 

magnífico. Eu não queria aprender o que estava sendo ensinado. Lembro também das 

outras fugas, de quando eu bolava com as amigas para ‘matar aula’ e fazer outra 

coisa. Tudo era mais interessante do que ficar na escola. A instituição educacional, ao 

perceber essas fugas, começou a investigar o grupinho. Por isso, todo “um manejo 

educacional” foi necessário para que eu conseguisse terminar os estudos. 

Passei a ter um certo tipo de gosto pela educação, pois consegui achar bons 

espaços dentro das escolas. Acho interessante pontuar que a rebeldia, típica da 

adolescência, não condiz como uma fase normal da adolescência, como muitos 

teóricos, amparados pelas teorias do desenvolvimento, costumam afirmar. Muitas 

vezes, são as condições socioafetivas que tornam a rebeldia como uma característica 

típica da adolescência, mas devemos nos distanciar dessa visão. 

Eu, por ser parte de uma família “desestruturada”, morando em início de “favela” 

de interior, as condições já eram marginalizadas apenas pela localidade. Por falar em 

localidade, lembro que os jovens fumadores de maconha, da época em que eu era 

apenas uma criança, chamavam o bairro em que cresci de “Morro da aranha”. O local 

onde se iniciava o bagulho louco, onde as aranhas se escondiam e várias coisas 

aconteciam. 

Disso surgiam os “grafites” amadores, feitos de gizes, lápis, caneta ou qualquer 
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material que rabiscasse nas paredes: Teias de aranha rabiscadas em todos os cantos 

do bairro do morro da aranha. Também tinha uma esquina muito conhecida por ser a 

boca do fumo, por isso, a parede era utilizada como registro de ida no local. E eu como 

criança que sempre fui, acompanhei tudo e observei os acontecimentos. 

Entendendo os costumes desse bairro onde cresci e na qual foi me 

“constituindo”, também sempre me adentrei em outros costumes devido as escolas 

que frequentei. Por isso, sempre percebia uma diferença na estruturação familiar de 

muitas pessoas em relação à minha. Por sofrer com tendências depressivas desde 

sempre, fui notando todo um mundo na qual eu não fazia parte e muito menos queria 

fazer. 

Por isso, as rebeldias que tive durante a adolescência sempre eram mediadas. 

Sempre recebi apoio das escolas, pois até quando o porteiro não deixava eu entrar 

por ter chegado atrasada, alguma professora permitia e abria as portas para que eu 

entrasse. Mesmo que fosse para dormir em algumas aulas, pois eu não entendia muito 

bem o conteúdo e achava chato. Acabava dormindo na sala e ainda assim nunca fui 

expulsa. Consegui o diploma que todos precisam para subir na vida e aprendi os 

conteúdos necessários para dar continuidade nos meus estudos. Presenciei muitas 

pessoas que estavam em outras instituições educacionais e que não tiveram a mesma 

“sorte”. Foram expulsas, impedidas de se formarem e de continuar suas trajetórias 

escolares. 

Em 2002, o Conselho Federal de Psicologia já aderia a essa necessidade de 

realizar uma crítica sobre a adolescência, pois existe um imaginário de que a “crise da 

adolescência” é uma fase normal. O próprio conselho reconhece que as teorias 

desenvolvimentistas estão reforçando esse pensamento. 

Torna-se necessário inovar e entender que os adolescentes sempre estarão 

respondendo aos processos socioculturais e, portanto, embora estejam se 

‘desenvolvendo’ também estão criando estratégias, vontade de potências e ao mesmo 

tempo sofrem um controle sobre o próprio corpo e ações. 

A rebeldia deve ser observada de outra forma e não como algo que é natural 

perante a idade. Por isso, embora as escolas que educam crianças e adolescentes 

sejam, em sua maioria, voltadas para o olhar sobre o desenvolvimento cognitivo, 

muitos profissionais já se utilizam de formas dialogadas para alcançar essas pessoas 

dentro desses espaços. 

Ultrapassar a noção de disciplinarização e controle se relaciona com a 
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possibilidade de afirmação do poder do falso (conceituado mais abaixo na p.93), como 

por exemplo, no teatro, em que a cena se torna uma realidade. Ainda assim, a função 

psicológica é muito voltada para o campo da análise das condutas e não dá muitas 

condições para trabalhar ativamente com as diferenças de cada um nos aspectos 

socioculturais. Enquanto a psicologia se preocupa muito em teorizar e entender as 

dificuldades de atenção, concentração e de interação social, o teatro surge em todas 

as áreas de nossas vidas. 

O problema é que após o processo criativo da atriz (ator), há uma generalização 

por parte do teatro em oferecer dramaturgias e papéis muito bem condicionados pela 

lógica psicológica que condiciona nossas ações a serem iguais em determinados 

contextos. 

*** 

Existe toda essa má fé no processo educacional brasileiro que controla quem 

pode aprender e ficar nas escolas. O livro A ralé brasileira, de Jessé Sousa (2009),  

foi estudado na disciplina de Processos psicossociais e educacionais com a 

Professora Priscilla Lima, que é doutora em psicologia; Nessas aulas, percebemos 

pelos escritos que a ralé brasileira é a que mais sofre, pois vive em condições de 

exploração e de culpabilidade pela condição de pobreza, não tendo grandes avanços 

na reflexão crítica sobre as instituições governamentais que controlam a economia e 

os poderes e saberes das pessoas pobres. 

Embora Jesse Sousa (2009) aborde sobre a luta de classes e a ascensão de 

pessoas que saíram da ralé para a classe média, outros pensadores observariam essa 

‘classificação’ de outra forma. Deleuze (2010) faria uma crítica a este modelo, 

utilizando o conceito de multidão. Pois pensar em multidão nos faz pensar em 

micropolíticas e em macropolíticas, colocando as pessoas em estado de movimento 

para que possam se fortalecer e sair da cristalização da pobreza, quebrando com os 

dogmas e estereótipos dados a ela. 

Por isso, enquanto a ascensão seria uma movimentação política que coloca os 

grupos em luta para conquista de novos espaços, a multidão seria uma revolta das 

problemáticas sociais, denunciando todo o sistema hierárquico que não pode ser 

consolidado. O problema da política atual está no controle direto do estado através 

das estratégias de poder feitas pela ações governamentais, que não permitem a 

geração de novos fluxos para que essas pessoas, saídas dos becos, consigam se 

tornar multidões. Pois se essas pessoas vierem a se tornar multidões, a economia 
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deveria ser ajustada, anulando a ideia de soberania, hierarquia e de controle social 

para atender as demandas de grupos que não se fecham em classes sociais. 

As políticas públicas, sob  o olhar foucaultiano, seriam táticas de controle para 

que o pensamento seja moldado por determinadas vertentes. Por isso, as instituições 

educacionais podem vir a falhar em determinadas regiões, pois estão atendendo a 

uma educação normatizadora, ignorando a realidade da localidade em que estão 

inseridas. 

 
 
 

Psicologia, tragédia e criação 
 
 

 
Há uma crítica perante as psicologias que se preocupam em descrever e que 

estão enraizadas em teorias desenvolvimentistas. (Foucault, 2002). Por isso a 

psicologia precisa sempre se inovar, pois mesmo após “cem anos ela ainda é uma 

tarefa incompleta a ser preenchida” (Foucault, 1957). 

A psicologia, de acordo com Foucault, sempre captura os modos de vida e vai 

estabelecendo critérios de observação nesses campos, tais como na “educação, 

medicina mental, organização de grupos” (Foucault, 1957, p. 134). O saber que se 

passa na psicologia ultrapassa essa fronteira e se expande até a vida no cotidiano, 

por isso, além de ser a disciplina responsável por lidar com as novas demandas 

sociais, também se apresenta como instrumento de reflexão e de conserto de práticas 

para lidar com os novos modos de vida. Percebe-se que a importância da psicologia 

para a vida humana ultrapassa os consultórios, pois ela atua nas formas de relação 

com as novas existências em grupos. 

O “problema” na psicologia, portanto, sempre estará atrelado com novos 

conflitos sociopolíticos. E esses problemas podem ser forças para que a psicologia 

empondere os novos grupos juntamente com suas memórias políticas de resistência 

e seus processos educacionais alternativos; ou a psicologia pode servir a uma 

proposta enraizada no saber científico positivista, na qual previa que esse ramo não 

podia ser crítico e político socialmente, tendo apenas que obedecer às demandas 

estatais do momento. 

Foucault entendeu muito bem essa ‘contradição’ na psicologia, pois esta diz 

muito sobre os momentos políticos atuais que movimentam esse tipo de tensão: 
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A psicologia, em contrapartida, nasce nesse ponto no qual a prática do homem 

encontra sua própria contradição; a psicologia do desenvolvimento nasceu 

como uma reflexão sobre as interrupções do desenvolvimento; a psicologia da 

adaptação, como uma análise dos fenômenos de inadaptação; a da memória, 

da consciência, do sentimento surgiu, primeiro, como uma psicologia do 

esquecimento, do inconsciente e das perturbações afetivas. Sem forçar uma 

exatidão, pode-se dizer que a psicologia contemporânea é, em sua origem, uma 

análise do anormal, do patológico, do conflituoso, uma reflexão sobre as 

contradições do homem consigo mesmo (Foucault, 1957. p. 134) 

 

Embora a psicologia já tenha várias ramificações teóricas, a crítica de Foucault 

ainda é pertinente para nos alertar sobre a ideia desenvolvimentista do ser que tanto 

ocupou a psicologia em seus primeiros momentos, e que segundo sua história, foi 

graças ao trabalho de Piaget que houve um grande avanço da Psicologia com seu tão 

almejado status de ciência. 

Pois se antigamente, no início das teorias psicológicas, a preocupação estava 

em fundamentar um pensamento acadêmico e cientifico que deu a base para a 

psicologia se constituir, tendo como parâmetro a noção de desenvolvimento humano 

enraizadas no biológico e no social sem considerar muitas questões culturais; depois 

que isso começou a ser ultrapassado, as academias de psicologia começaram a se 

atentar para a importância do biopsicossocial, considerando os contextos 

socioculturais. 

A atualidade carrega todos esses códigos acerca da psicologia e hoje em dia 

ela se constitui por práticas de diagnosticar as anormalidades, como uma polícia das 

condutas; como se todas as identidades já estivessem passiveis de observação pelo 

olhar das ‘estruturas de personalidade’ ou pelos atos falhos ou determinados 

comportamentos sociais. 

Para pensarmos em uma vida além da perspectiva psicológica da 

modernidade, trazemos o conceito de tragédia em Nietzsche. Nietzsche (2006) 

criticou o pensamento cristão e kantiano que tanto influenciou as teorias psicológicas, 

pois busca-se nesse pensamento uma “vida descendente”, contrário à proposta de se 

lançar na tragédia dos acontecimentos e que seria a fonte de criação para a 

experiência. Para criticar essa questão, ele apontou que existem algumas proposições 
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para serem pensadas. 

A primeira proposição está em captar que o mundo nos foi dado através do 

conceito das “aparências” e isso já representa como vemos a realidade. Não é 

possível representar outra realidade, pois as coisas já estão demonstradas, 

representadas e estratificadas. Não existem táticas ou estratégias para demonstração 

de outras realidades que estejam fora do que a política do momento consolida. Por 

isso, tudo que não está consolidado, fica à margem. 

Nietzsche, na segunda proposição, compreendemos a realidade dada, captando 

a essência das coisas (Nietzsche, 2006, p. 11). E isso vai conceituando um “mundo 

verdade” que representa os modos de vida. Mas para Nietzsche, isso não deixa de 

ser uma “ilusão moral” que nos coloca em contradição o tempo todo (Nietzsche, 2006, 

p. 11) já que essa moral verdade é uma invenção de determinado grupo social. 

A terceira proposição está em ter condições de avaliar os movimentos da vida 

como o grande triunfo e que já possuem os recursos para a busca de uma vida 

potente, não necessitando recorrer as outras verdades (dogmas cristãos e científicos) 

para se conectar com o sentido da sua própria vida ao se conectar com a sua vontade 

de potência, pois recorrer a esses dogmas seria suspeitar das próprias condições que 

a vida lhe oferece. 

A quarta proposição está na cisão que ocorre entre “mundo real e mundo de 

aparências”. Por isso, Nietzsche (2006) abordou sobre as características da vida do 

‘artista’, na qual o artista convencional, busca na representação das coisas a realidade 

selecionada, corrigida e melhorada; e enquanto isso, existe um outro tipo de artista, o 

“artista trágico que não é um pessimista, ele diz sim a tudo que é problemático e 

terrível, é dionisíaco”. (Nietzsche, 2006, p. 12) 

Pensando nessas quatro proposições, vale destacar a quarta proposição. 

Nietzsche exemplifica a criação do artista que para fazer o seu trabalho, precisa criar 

uma ‘aparência’ corrigida e selecionada, não fugindo da lógica de representatividade. 

Apenas o artista trágico consegue mostrar a sua tragédia. Só assim consegue-se sair 

da lógica kantiana embasada na representatividade para se lançar na tragédia dos 

acontecimentos, como Nietzsche comentara. 

Para Nietzsche (2006), o artista trágico é um artista dionisíaco que busca se 

jogar no desconhecido, na dor e no sofrimento. Nietzsche comentou também sobre 

como o “mundo-verdade” tornou-se enfim uma fábula, portanto um erro, na qual o 

pensamento platônico parece ter sido capturado e parece bastar para apreender o 
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campo do conhecimento, tornando-se como fonte única para conhecer o mundo e 

todas as suas linguagens. 

Pensar no “mundo de aparências” já pressupunha uma realidade e por isso 

Nietzsche pontuou que enquanto os sábios se preocupam em construir uma moral e 

significados para dizer sobre o mundo, o não dito, o “não-ser” está se mostrando sem 

necessitar de uma linguagem para representá-lo. 

 
 
 

Psicologia cultural versus psicologia científica 
 
 
 

Pensamos assim a psicologia cientificista e normatizadora como um dispositivo 

que produz o sujeito psicológico. Assim como a igreja produz o sujeito ‘religioso’ e 

‘pecador’; O direito que estabelece o sujeito ‘moral ou amoral’; a medicina que 

categoriza o ‘normal e o patológico’ e assim, essas conexões moralistas vão 

reforçando os dispositivos de controle que ditam as verdades, que são as regras que 

nos dá fundamentação para viver a vida na sociedade pensada por Nietzsche (2006) 

e também na atual. 

Dessa busca pela verdade, nossas ideias buscam um “progresso” e disso “nos 

tornamos alguma coisa” que pode ser verificada, iluminada e representada; Nisso, 

Nietzsche (2006) já propõe uma formulação crítica necessária para pensar a 

representação do ser humano. Há um rompimento com o positivismo e com a razão 

científica. Pois Nietzsche notou que o desconhecido não precisa ser preenchido, o 

nosso campo imaginário não precisa de uma descoberta, de um sentido ou de uma 

existência sobre- humana. 

O inconsciente, portanto, é apenas um caminho para a criação, o que não 

necessariamente diz sobre a rememoração do passado. 

Nietzsche pontuou que o “mundo imaginário” não é possível de ser capturado, 

muito menos representado pelas aparências. O “mundo desconhecido” seria então 

algo que se atrela com o imaginário e que o provoca, mas ainda assim não dá as 

condições de fundamentar alguma verdade sobre o mundo das novas ideias. Pois 

Nietzsche propõe um fluxo no campo do pensamento que ‘reconhece e desconhece 

o mundo’ através das relações entre conhecido e desconhecido. 

Para a ciência, o mundo desconhecido surge como algo que precisa ser 
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justificado através das ideias, por isso estratificam-se saberes que deem base para 

esse campo do pensamento, que não pode ficar sem linguagem ou sem 

representação. Disso, surge uma lógica do sentido, uma busca pelo sentido, tornando- 

se uma ideia presente na forma que vivemos para justificar nossas ações e vontades 

no mundo. 

Por não ser possível representar o mundo e dar sentido para tudo, avança-se 

rumo ao desejo de romper com essa proposta: “O Mundo-verdade acabou abolido, 

que mundo nos ficou? O mundo das aparências? Mas não; com o Mundo-verdade 

abolimos o mundo das aparências! ” (Nietzsche, 2006, p. 27). 

Nietzsche tinha como proposta ir além do fundamento jurídico ao propor o 

filósofo como a fonte da crítica ao poder. Portanto, abandonando a teoria de Kant que 

propõe o método jurídico, abandonando também o pensamento mecanicista, tem-se 

“o sentimento de diferença ou de distância (...): 

 

 
A crítica não é uma reação do ressentimento, mas a expressão ativa de um 

modo de existência ativo: o ataque e não a vingança, a agressividade natural 

de uma maneira de ser, a maldade divina sem a qual não se poderia imaginar 

a perfeição. Esta maneira de ser é a do filósofo porque ele se propõe 

precisamente a manejar o elemento diferencial como crítico e criador, portanto, 

como um martelo. Eles pensam "baixamente", diz Nietzsche sobre seus 

adversários. Nietzsche espera muitas coisas dessa concepção de genealogia: 

uma nova organização das ciências, uma nova organização da filosofia, uma 

determinação dos valores do futuro. (Deleuze, 2001, p.8) 

 

Ao pensar na noção de “eu”, Nietzsche retratou que estamos imersos em um 

“jogo de palavras” e que, portanto, não existe um eu, mas sim um leque de 

informações que constitui a noção de sujeito, não temos a liberdade de “pensar, sentir 

e querer” (Nietzsche, 2006). Nietzsche diz que projetamos “para fora (...) três “fatos 

internos”, os objetos de sua crença mais firme: a vontade, o espírito, o Eu. (Nietzsche, 

2006, p. 16). 

A vontade perpassa pelo campo da cultura. A cultura, ao ser entendida como 

representatividade, se quebra e fica presa no campo das línguas. Embora os ritos 

sejam importantes, a ideia é que a cultura seja sempre de expansão. Por isso, quando 

um sistema de política, que prega a cultura da democracia, mas não institui saberes 
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para que a população desassistida tenha conhecimento de todos os processos 

políticos e educacionais, estamos apenas reproduzindo sujeit( )s muito bem-educadas 

e educados por um regime disciplinar e de controle. 

 

 
Psicologia e teorias teatrais 

 
 
 

Apresentaremos algumas teorias teatrais Stanislavsky (2006) e Grotowski 

(1987), e como o segundo se afasta das concepções psicologizadas do primeiro. 

Segundo Stanislavsky (2006), os conceitos de memória, sentimentos, emoções são a 

base para as ações físicas, por exemplo, ele fez várias analogias com esses conceitos 

para representar o pensamento imagético. Para ele, a cena verdadeira surge quando 

as representações do pensamento passam na mente como se fosse um filme. 

É o que ele diz na frase “Possuímos a faculdade de ver coisas que não existem, 

imaginando-as.  ” (Stanislavsky, 2006, p.156) então, aguçar a  imaginação criativa 

através do registro das emoções pelas imagens, é uma maneira de fixar e registrar 

com mais autenticidade todos esses afetos evocados. 

A interpretação, para Stanislavsky só é possível de ser realizada com sucesso 

se houver uma resposta para as perguntas da personagem: “Quando? Onde? 

Porque? Como? ”. É uma entrega que propõe uma ação através do corpo: Como se 

não bastasse toda a participação ativa, “é preciso que sinta a necessidade de 

responder pela ação, tanto física como intelectualmente, porque a imaginação, que 

não tem substância, pode, em troca, afetar a nossa natureza física e levá-la a ação” 

(Stanislavsky, 2006, p. 171) E ainda enfatiza que esta capacidade é a “faculdade de 

maior importância para a técnica da emoção” (Stanislavsky, 2006, p. 172) 

Para abordar sobre os movimentos, Stanislavsky (2006) reforçou a importância 

dessas ações físicas, mas também disse que ao estar em cena o que importa são os 

sentimentos e as verdades internas presentes na vida da personagem. Então, essa 

forma de experimentação de interpretação é possível de acontecer quando as 

memórias afetivas são canalizadas para a forma exterior, como se fosse uma catarse. 

E é isso o que dá primazia para as ações da interpretação: os movimentos e gestos 

que são condicionados pela experiência da memória afetiva. (Stanislavsky, 2006, 

p.364). Assim como o imprevisto é, por vezes, um excelente meio para provocar 
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o trabalho criador (Stanislavsky, 2006, p. 366). ” 

Para abordar mais a fundo, parece que Stanislavsky (2006) reforça a 

experimentação em relação ao uso das próprias emoções e sentimentos. Mas enfatiza 

que não pode ser uma memória imatura, com capacidade de abalar as estruturas 

cotidianas de quem atua. É preciso que seja uma memória de excelência, mecanismo 

que é raro e de pouco acesso. É algo que se trabalha, que se busca através da 

representação, e em seguida, leva-se para a busca dos sentimentos internos que 

guiarão as ações em seguida. “Seria uma memória afetiva excepcional (Stanislavsky, 

2006, p. 368). ” 

Devido a sua teoria da memória afetiva, propôs um “ajustamento 

semiconsciente”, na qual é possível utilizar de uma ‘psicotécnica’. “Essa ‘psicotécnica’ 

tem como elemento buscar os sentimentos que estão desacordados, se isso for 

possível acontecerá um “impulso para o exterior” na qual as ações se regularão 

através de verdadeiros estímulos”. (Stanislavsky, 2006, p. 511). 

Vejo uma diferença enorme entre os ensaios e a montagem para um espetáculo 

teatral. Pois nos ensaios existe uma possibilidade de criar e inovar, nunca capturando 

signos ou códigos. Já na montagem acontece um processo criativo totalmente voltado 

para o gosto de quem dirige. 

Pensando na técnica da memória criativa, durante os ensaios que eu participei 

como atriz, notei que diferentemente do que acontece em uma peça, durante esses 

ensaios, os modos de subjetivação de quem atuavam emergiam e eram destruídos 

constantemente. Não havia uma unidade de representação, pois a criação era o 

processo que estava guiando os ensaios. 

Os ensaios teatrais que aderem à técnica da liberdade criativa proporcionam 

maior alcance para novas propostas. O método de Stanislavsky busca capturar uma 

memória afetiva de grande impacto na vida do ator-atriz e a partir disso cria uma 

personagem a fim de integrá-la em comportamentos e reações fazendo um registro 

dos afetos e das potências sentimentais. Stanislavsky comenta sobre a “fusão de 

elementos, que faz nascer um estado interior muito importante: O estado criador” 

(Stanislavsky, 2006, p. 554). 

Sobre isso, dá ênfase em relação as forças motoras interiores que se combinam 

com os fatores externos, sendo estes fatores algo que diz sobre a carga emocional, o 

talento, as qualidades e habilidades que cada atriz ou ator já possui foram 

desenvolvidas dentro deu seus processos psicossociais. 
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Piaget (1999) afirmou que o desenvolvimento humano depende do biológico, o 

corpo, e o ambiente. Seu pensamento ficou conhecido como interacionista e 

estabeleceu critérios para avaliação do desenvolvimento humano e das emoções 

durante as fases do desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Por isso, sua técnica de 

observação está em se atentar para as fases psicomotoras do desenvolvimento e a 

partir disso estabelecer critérios para ensino e aprendizagem. 

Teóricos como Piaget (1999) acabam ficando para trás em seus pressupostos 

teóricos, pois embora seja importante observar os aspectos psicomotores e 

biológicos, é preciso avançar e realizar uma crítica sobre os espaços socioculturais 

em que as pessoas estão inseridas, como as condições de segurança, saúde, 

trabalho, inclusão social. 

Vygotsky (2010) criou sua teoria histórico cultural para abordar sobre a 

importância da cultura para compreender o desenvolvimento humano inserido no 

contexto da luta de classe, embora também olhasse para a parte biopsiquíca. 

Distanciando de uma proposta dialética, embora todo o texto seja cheio de 

contradições, a intenção não é propor antíteses e sínteses. Apenas discutir e refletir 

sobre alguns posicionamentos teóricos que enraízam a psicologia em determinadas 

teorias. 

Pensemos, por exemplo, no tempo através do campo da imaginação, via 

Stanislavsky (2006): Imagine um metrônomo, um instrumento que mede o tempo da 

música, como se fosse um relógio musical que marca o tempo e o orienta. Isso é 

possível, pois este aparelho possui um compasso com todos os grupos existentes de 

sons, assim, esses sons compõem uma canção e são marcados dentro de cada 

duração e de cada som na música, é como se o metrônomo buscasse o ritmo com 

harmonia e sincronicidade, visando compreender todas as batidas da música. 

Stanislavsky e Tórtsov (2006) utilizaram-se dessa metáfora para elaborar uma 

proposta sobre a representação. 

Como se todas as funções de uma atuação só fossem possíveis através da 

medida mentalizada do tempo em suas “variedades de movimentos, alternados com 

pausas de inatividades” (Stanislavsky, 2001, p. 255). Assim, enquanto acontece uma 

relação de movimentos nos exercícios cênicos e as pausas para descanso, é o desafio 

de quem atua entender toda a confusão relacionada a construção coletiva de cenas e 

se utilizar dessas confusões para obter o tempo-ritmo necessário, organizando e 

entrando em harmonia com as “próprias linhas de velocidade ou compassos de fala, 
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de movimentos, de experiência emocional, independentes e individuais” (Stanislavsky, 

2001, p. 255) 

Portanto, para encontrar esse ritmo próprio em relação ao tempo 

desorganizado que é enquanto se está em construção de espetáculo ou cenas, propõe 

que é necessário procurar o próprio ritmo dentro do caos e organizá-lo através das 

necessidades de velocidade e lentidão para que flua o desenvolvimento da 

interpretação. (Stanislavsky, 2001, p. 256) 

Embora pareça ser simples, para alcançar o tempo-ritmo, só é possível através 

das imagens que temos guardadas das lembranças, de cargas emocionais e que 

sejam evocadas através dos exercícios cênicos que possibilitam a relação com as 

emoções e com as memórias que surgem, estas precisam ser úteis para os objetivos 

e ações da cena. Através desses estímulos e cuidados com as memórias interiores 

após se alcançar o próprio tempo-ritmo, este pode ser buscado posteriormente para 

potencializar a criação. (Stanislavsky, 2001, p. 266) 

É como se essa teoria providenciasse uma técnica de cuidado com os próprios 

registros das emoções. Utilizando dessas cargas sentimentais do ator/atriz e através 

dessa técnica, tem-se, para Stanislavsky, a vontade de viver a personagem, pois todos 

os sentimentos da personagem são sentimentos verdadeiros de quem atua, sendo 

então uma vivência criativa em outros tempos e modos de subjetivação através das 

próprias emoções. Então, o tempo-ritmo possui vasta importância para a criação da 

psicotécnica. (Stanislavsky, 2006, p. 322) 

Enquanto Stanislavsky (2001) pensou no cuidado de si e das emoções para 

utilizar esses recursos na interpretação, evidenciando assim um teatro psicológico e 

interiorizado, Grotowski (1987) se atentou aos exercícios físicos para a dilatação do 

corpo, para potencializar as ações físicas. Se preocupou em criar um espaço 

denominado ‘laboratório’ para que os atores passem por treinamentos físicos, 

explorando as potencialidades do corpo, não sendo necessária a criação de uma 

personagem de forma que se conhece o passado, presente e futuro, pois as ações 

físicas geram gestos extra cotidianos, o que se torna veículo artístico para uma 

interpretação, não sendo então eficaz a criação de uma personagem ou a exploração 

dos sentimentos/memórias afetivas. 

Ainda assim, se preocupou com as “associações”, algo que se assemelha com 

a teoria das memórias afetivas em Stanislavsky. Para falar sobre uma estética pobre 

de teatro, Grotowski (1987) falou sobre a importância de trabalhar as habilidades e 
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em promover o amadurecimento de quem atua. Por isso é necessário criar uma 

“tensão” para que o esgotamento aconteça, dando luz para o desnudamento da alma. 

Grotowski propôs em seus textos uma “transiluminação”, algo que se alcança 

quando todas as potências psíquicas e corpóreas do ator/atriz são postas ao limite, 

na qual o instintivo procura se mostrar com toda força e energia que emana de si. 

(Grotowski, 1987) 

É como se no laboratório de Grotowski, todos os exercícios físicos e os 

desgastes relacionados aos limites do próprio corpo oferecessem o amparo para 

realizar uma vivência que ultrapassa os movimentos do cotidiano: as barreiras do 

ator/atriz são quebradas e então tem-se novas posturas, novos gestos, novas formas 

de utilizar o próprio corpo como condição de criação artística. 

Assim, quebrando a resistência corporal, é como se, para Grotowski, 

tivéssemos novos reflexos e novas interações com nosso corpo. Por isso, muitos 

impulsos novos são vistos nesse tipo de cena: “Nosso caminho é uma via negativa, 

não uma junção de técnicas, e sim uma erradicação de bloqueios” (Grotowski, 1987, 

p. 14). Então, de acordo com esse teórico, a técnica de atuação seria algo que 

possibilita a criação dentro de um determinado ‘período de tempo e de um momento 

preciso’. Não é possível apenas achar que possui talento ou que o talento surgirá de 

um dia para o outro, é preciso conhecer os limites da própria interpretação e se 

despertar para as novas potências desse corpo artístico, na qual quem atua é apenas 

um veículo para a arte de interpretar. 

Sabe-se que Stanislavsky (2006) não atuava com a psicologia, mas suas 

propostas têm muitas questões relacionadas ao campo da psique. Enquanto isso, em 

Grotowski (1987) é possível observar uma glorificação do corpo como algo que busca 

ultrapassar os gestos cotidianos e os próprios limites de expressividade. Todas essas 

características dizem sobre o amadurecimento de atores, pessoas com poucas ou 

com muitas habilidades. Mas que precisam passar por um processo de 

autoconhecimento de si (interiorizado) e do corpo para dar continuidade nas 

expressões teatrais. 

Pensando em superar essa função psicológica nos processos de criação de 

personagens no teatro, trazemos à tona o conceito de “potência do falso”, como 

entendemos pela concepção trágica de Nietzsche. Segundo Deleuze: 

 
Em primeiro lugar, a arte é o oposto de uma operação ‘desinteressada’, ela não 
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cura, não acalma, não sublima, não compensa, não “suspende” o desejo, o 

instinto e a vontade. A arte, ao contrário, é “estimulante da vontade de poder”, 

“excitante do querer”. Compreende-se facilmente o sentido crítico desse 

princípio: ele denuncia toda concepção reativa da arte. O segundo princípio (...) 

consiste no seguinte: a arte é o mais alto poder do falso, (...), esse poder 

afirmativo mais alto (...) Aparência, para o artista, não significa mais a negação 

do real nesse mundo, e sim seleção, reduplicação, formação. Então, verdade 

adquire talvez uma nova significação. Verdade é aparência. Verdade significa 

efetuação do poder, elevação ao mais alto poder. Em Nietzsche, nós os artistasֱ 

nós os procuradores de conhecimento ou de verdade = nós os inventores de 

novas possibilidades de vida. (Deleuze,1976, p.84) 

 
Entendemos que Stanislavsky (2006) possui uma forte verdade psicológica em 

suas propostas de criação de personagens. Enquanto Grotowski (1987) categorizou o 

amadurecimento pessoal através de exercícios em laboratórios para que a partir disso 

possa chegar na verdade da expressão, da interpretação e na construção de 

performances. 

Por fim, trazemos a crítica a respeito da cultura. 

 
 

A crítica sobre o conceito de cultura entendida como unidade 
 
 

 
Embora haja toda uma preocupação em ter bom desempenho artístico por parte 

do ator ou atriz, sabemos que a representatividade é algo que emerge em todos os 

campos. No teatro não é diferente. Há uma preocupação, por parte de quem atua, em 

oferecer aquele papel muito bem representado e construído. 

Até mesmo em caso de montagens de performances, na qual se tem bastante 

liberdade para criação, ainda assim ocorre uma captura do teatral em relação com as 

normas políticas. Sabemos também que o teatro é fortemente influenciado pelas 

políticas públicas, embora existam grupos independentes, mas até mesmo estes 

podem vir a depender de um fomento público para montar seus espetáculos. 

Esse fluxo governamental condiciona o teatro a ser demonstrado pela lógica do 

saber da época, por isso muitas vezes não existe ruptura nas interpretações, estando 

os atores presos em seus personagens ou em suas representações montadas. 
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Essas práticas apoiadas pelo fluxo governamental, são sistemas que regem a vida e 

podem impedir o deslocamento de subjetividades para os modos singulares pela 

vertente artística. 

Até mesmo as ações físicas e os gestos cotidianos são uma maneira de 

responder aos movimentos psicopolíticos da época. E ainda, o teatro depende de 

financiamento para que suas práticas aconteçam e normalmente quem oferece esse 

suporte é o governo com suas políticas públicas. Em casos de patrocínios, sabe-se 

que também existe uma tendência a realizar papéis de acordo com o desejo da 

indústria. Salvo os casos em que existe realmente liberdade de expressão artística. 

Questiona-se então, ao mesmo tempo em que tentamos formular a seguinte 

questão: 

Como a psicologia poderia se utilizar de seus recursos teóricos de intervenção 

psicopolítica, para provocar intervenções no campo da educação e cultura aberta? 

Sabendo que a educação e cultura aberta é uma ideia que ultrapassa a noção de 

educação institucionalizada, pois o foco é atingir as redes, as tecnologias, as 

programações da internet, pactuando e criando novas redes de conexão entre o 

pensamento político para com a população.  

A estratégia é utilizar a psicologia como ponto de intervenção que dissemina 

conteúdos contra a “alienação mental e política” e que seja a favor da educação e da 

cultura pública. Reforçando, assim, a importância do ensino federal em todas as 

esferas do país, sendo também uma proposta para valorização das universidades 

federais. (diário) 

Se no período da monarquia existia um poder moderador, atualmente (2020), 

compreendendo o caos político brasileiro atual sem moderador, considera-se que as 

universidades públicas e federais possuem tratados filosóficos, políticos e 

argumentativos para estarem nesse lugar de mediação e moderação do poder público 

para com as culturas da população. (diário) 

Essa articulação política, moderada pelas universidades federais de cada 

estado, seria uma proposta inicial para retirarmos a lógica de sermos regidos 

juridicamente, legislamente e executivamente por uma constituição federal fechada e 

sistematizada no campo republicano; e colocaria a política na esfera socioeducativa e 

preocupada em disseminar assuntos para que a população tenha acesso e possa usar 

esses acessos a favor da própria vida em sociedade/redes. 

A cultura política atual estabelece um vínculo - através das imprensas e das 
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industrias culturais -, estabelece um vínculo de competitividade, inimizade e de 

heroificação dos sujeit( )s políticos. E o ataque da mídia, embora seja uma ótima 

estratégia para repasse das informações, acaba disseminando conteúdos táticos para 

que a população tenha dificuldades em discernir a veracidade dos fatos políticos. Ou 

seja, a política e a indústria cultural não estão a favor da população. E é dentro desse 

conflito de interesses que encontramos as universidades públicas como moderadoras 

desses conflitos. E a psicologia atua conjuntamente como âncora para 

instrumentalizar esses poderes, reformulando os saberes psicológicos em sua própria 

teoria e propondo mecanismos atuais de intervenção psicopolítica através das redes 

de comunicação e de educação/instituições. (diário) 

 

**** 
 

Antonin Artaud (2006) revolucionou a noção de cultura ao pensar nesta como 

algo que se separa da proposta civilizatória, pois ele vivenciou uma realidade muito 

diferente das pessoas de sua época, por ter sido hospitalizado, internado e 

fragmentado suas próprias visões sobre o mundo devido ao seu pensamento crítico, 

amparado nas teorias teatrais, que lhe proporcionava algum tipo de refúgio para refletir 

sobre sua condição de vida e das pessoas que estavam internados com ele. 

Ele disse o seguinte sobre a cultura: “Protesto contra a ideia separada que se 

faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida; e como se a 

verdadeira cultura não fosse um meio refinado de compreender e de exercer a vida. ” 

(Artaud, 2006, p. 3). 

Artaud (2006) propôs uma adoração a vida bárbara, pois essa selvageria seria 

uma maneira de buscar uma cultura de si muito diferente da cultura civilizatória que 

vivemos socialmente e politicamente. Além dessa separação, também separou a 

noção entre arte e cultura, pois viu que existe uma estratificação no modo de pensar 

sobre as modalidades artísticas, como se estas pudessem dar conta do conceito de 

cultura: 

 
E toda verdadeira cultura apoia-se nos meios bárbaros e primitivos do 

totemismo, cuja vida selvagem, isto é, inteiramente espontânea, quero adorar. 

O que nos fez perder a cultura foi nossa ideia ocidental da arte e o proveito que 

tiramos dela. Arte e cultura não podem andar juntas, contrariamente ao uso que 

se faz delas universalmente! ” (Artaud, 2006, p .5) 
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O que ele estava querendo dizer é que nem a arte, nem a civilização, tampouco 

a tradição, conseguem nomear o que é cultura, pois cada pessoa possui um leque de 

cultura que pode ser acessada e, portanto, transmitida, nesse caso através do teatro 

da crueldade. 

Artaud propôs que devemos criar um “hieróglifo apropriado” no teatro para 

buscar em nosso próprio corpo as condições para uma expressão cultural mágica. Ao 

invés de buscar na linguagem, gestos, ações, formas e comportamentos, deveríamos 

procurar um novo tipo de teatro, que consiga acompanhar a nossa cultura corporal: 

 
O teatro que não está em nada, mas que se serve de todas as linguagens - 

gestos, sons, palavras, fogo, gritos - encontra-se exatamente no ponto em que  

o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações. E a 

fixação do teatro numa linguagem - palavras escritas, música, luzes, sons - 

indica sua perdição a curto prazo, sendo que a escolha de uma determinada 

linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades  dessa linguagem; 

e o ressecamento da linguagem acompanha sua limitação. (Artaud, 2006, p. 

08) 

 

Para falar sobre a ‘cultura corporal’, Artaud analisou as doenças, as pestes que 

fazem os corpos saírem de um equilíbrio e expressam toda uma “força espiritual que 

começa sua trajetória na sensível e dispensa a realidade” (Artaud, 2006, p. 20). Por 

isso, um teatro que se ocupa dos “extremos também toma gestos e os esgota: assim 

como a peste, o teatro refaz o elo entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do 

possível e o que existe na natureza imaterializada” (Artaud, 2006, P. 23). 

Há toda uma relação de forças que se tornam essenciais para dar conta do 

corpo, dos gestos extra cotidianos e não ritualísticos. Artaud fala de uma não 

idealização no teatro, pois “o ator é como um atleta do coração (Artaud, 2006, p. 51), 

por isso o hieróglifo dá as condições para que o ator/atriz consiga entender sua 

organicidade através dos “movimentos musculares do esforço [...] Enquanto o atleta 

se apoia para correr, o ator se apoia para lançar uma imprecação espasmódica, mas 

cujo curso é jogado para o interior. (Artaud, 2006, p. 151).  

Pela vivência que Artaud teve, por ter sido colocado em hospitais psiquiátricos 

e por ter viajado para vários lugares com contextos diferentes, passou a entender que 
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o ator precisa buscar suas paixões, pois é preciso “conhecer o segredo do tempo das 

paixões, dessa espécie de tempo musical que rege seu batimento harmônico, é um 

aspecto do teatro em que nosso teatro psicológico moderno há muito não pensa. 

(Artaud, 2006, p. 154). ” 

Por isso, recorre a respiração novamente para entendê-la como o melhor 

mecanismo para ativar as ações corporais, pois “toda respiração, seja qual for, tem 

três tempos, assim como na base de toda criação existem três princípios que, mesmo 

na respiração, podem encontrar a figura que lhes corresponde. (Artaud, 2006, p. 154). 

”. 

Lendo Antonin Artaud (2006) em O teatro e o seu duplo ataca diretamente o 

conceito de cultura e civilização, pois para ele não é possível que os dois caminhem 

juntos, a cultura é algo muito maior que qualquer tipo de tradição, costume ou rito. 

Antonin Artaud ataca os filósofos e intelectuais, pois estamos muito preocupados em 

dar formas para as coisas e para que a linguagem tenha um sentido que todos possam 

entender. 

A linguagem é outra ferramenta criticada por Artaud, pois este percebe que 

para chegar em uma verdade cênica é necessário buscar a cultura espiritual de si, 

abandonar as linguagens estereotipadas e ir em busca de novos signos, novas 

formas. Portanto há uma exigência para que o teatro se torne físico, pois as ações e 

expressões são ferramentas que condicionam o ator para uma verdade cênica, e o 

texto seria apenas uma forma de trazer à tona aquilo que fosse necessário. 

Pensamento semelhante ao de Grotowski (1987), embora este diga que: 
 
 

Artaud era um sonhador extraordinário, mas seus escritos têm pouco 

significado metodológico porque não são frutos de longa pesquisa prática. São 

uma profecia espantosa, não um programa. Quando falo de "raízes" e de' "alma 

mítica", perguntam-me sobre Nietzsche; se falo de "imaginação de grupo", vem 

logo à tona Durkheim; se de "arquétipos", Jung. Mas as minhas formulações 

não são derivadas das ciências humanas, embora eu as use para análise. 

Quando falo da expressão simbólica do ator, inquirem-me sobre o teatro 

oriental, particularmente o teatro clássico chinês (especialmente quando sabem 

que estudei ali). Mas os símbolos hieroglíficos do teatro oriental são inflexíveis, 

como o alfabeto, enquanto os símbolos que usamos são formas esqueléticas 

da ação humana, cristalização de um papel, articulação da psicofisiologia 
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particular do ator. (Grotowski, 1987, p. 21) 

 

Percebe-se, portanto, uma diferença teórica e na crítica que Grotowski faz a 

Artaud, mas uma questão que Grotowski não conseguiu perceber foi que ambos 

fogem de uma lógica científica ou humanista e também acreditam no texto como algo 

que precisa ser elaborado por último, embora tenham recursos diferentes para a 

interpretação teatral. 

Assim, para Artaud (2006), o texto jamais é o mais importante para uma 

atuação e sim é a última ferramenta que aparece de maneira natural e às vezes 

desconhecida, pois cada ser possui uma linguagem única e que pode ser acessada 

através do teatro da crueldade. 

**** 

Enquanto Stanislavsky (2006) elaborou sua teoria da memória afetiva, durante 

um processo teatral que participei, não vi tanta necessidade de criar uma personagem, 

pois meus próprios afetos me levaram para a ação de uma personagem. A memória 

afetiva parece ser um mecanismo para explorar as condições de quem atua, pois é 

preciso ter um bom amadurecimento das emoções para chegar na representação 

artística. 

O problema é que Stanislavsky (2006) se preocupou com a formação dos 

atores com uma proposta teórica que conseguisse dar pistas psicológicas para esses 

sujeit( )s se lançarem em seus papeis. Enquanto na psicologia também existiu essa 

preocupação de domesticação dos afetos para inclusão social ou cura, o início das 

teorias teatrais parece ter buscado o mesmo. Grotowski se preocupou em buscar as 

ações físicas extra cotidianas que viessem à tona durante os laboratórios cênicos e 

por isso enfatizou a sua ideia de que não é necessário criar a representação de uma 

personagem estereotipada como o fez Stanislavsky, mas sim sair da condição de 

pessoa para buscar novos modos de ação social. 

Quando nos preocupamos profundamente com nossa sobrevivência civil, nos 

cegamos frente a nossa própria cultura. Artaud percebe, de acordo com a sua vivência 

em hospícios, e também com a sua época, uma “ruptura entre as coisas e as palavras, 

as ideias, os signos que são a representação dessas coisas. O que falta, certamente, 

não são sistemas de pensamento; ”  (Artaud, 2006, p. 2) e aí continuou criticando a 

filosofia como se ela fosse necessária para nos guiar. “É preciso insistir na ideia da 

cultura de ação e que se torna em nós como um novo órgão” (Artaud, 2006, p.2) , pois 



99 
 

 
 
 

 
 

o sistema político que vivemos, em qualquer lugar do mundo, sempre nos coloca 

frente a frente com as duas ideias “cultura e civilização” como se estes fossem 

sinônimos. 

Artaud critica os intelectuais, pois estes são apenas reprodutores de signos que 

“extrai pensamentos de nossos atos em vez de identificar nossos atos com nossos 

pensamentos” (Artaud, 2006, p.3). A cultura, como conceito, é muito discutida na 

antropologia, sociologia, história. A psicologia não articula filosoficamente com esse 

conceito, ficando apenas como reprodutora desses saberes.  

Tendo como inspiração o conceito de cultura de Artaud, propomos pensar uma 

psicologia a partir dos rituais e liturgias culturais já presentes em nossa sociedade, 

assim como os rituais folclóricos e quiçá religiosos. Então, o instinto seria manifestado 

sob rituais de forma direcionada e coletiva e não como algo psicologizado a partir de 

um déficit de desenvolvimento ou como algo que precise ser vigiado ou 

punido/institucionalizado. 
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Considerações finais 

 

 

As curiosidades e incompreensões fazem parte do ser humano em busca das 

descobertas sobre o mundo. Sempre gostei de acompanhar a política, mesmo que eu 

não entendesse muito, mas sempre sabia de alguma situação que estava 

acontecendo no Brasil. 

Venho de uma graduação em psicologia, feita em uma universidade particular, 

portanto todo o viés teórico esteve mais voltado para o campo da prática profissional, 

considerando que as universidades particulares têm como foco inserir os sujeit( )s no 

mercado de trabalho. 

A lógica institucional das universidades particulares é muito diferente da lógica 

de uma universidade pública, portanto, como eu sempre fui muito crítica em relação 

aos conceitos filosóficos que dão embasamento para as criações de outros conceitos, 

no período da graduação, tive que me amansar como um gato arredio para dar conta 

das demandas profissionais que o curso exigia. 

E então o conhecimento prático da psicologia, durante os estágios 

extracurriculares, me levou à uma crise filosófica, pois eu já não concordava, mesmo 

não tendo o conhecimento teórico totalmente embasado, mas eu já não concordava 

com a maneira de olhar para esses sujeit( )s, achava desumano realizar um processo 

seletivo com muitas pessoas para escolher uma e descartar as outras. 

Embora a assistência social brasileira tenha muitos defeitos devido à sua 

dependência governamental e que muitas vezes se torna assistencialista por não 

deslocar novos códigos sociais, vejo que foi muito importante ter um conhecimento 

prático dessa área, pois meus olhos se abriram para muitas questões que antes não 

aconteciam. Enquanto eu estava no estágio, sempre durante as tardes, eu 

acompanhava juntamente com a equipe alguns adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas que estavam na instituição para “pagar” 

pelos seus atos antijurídicos. 

Por ser estagiária e atuar com visitas domiciliares, projetos de escuta ativa, 

preenchimento de fichas socioeconômicas e também por ser subordinada a outras 

pessoas, não vi espaço para trabalhar com isso e não tinha experiência suficiente para 

atuar de alguma forma com esses jovens. 
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Ao adentrar no mundo da pós-graduação, na disciplina Psicologia e docência, 

as professoras falavam fortemente sobre a importância das universidades públicas 

para a “emancipação” dos sujeit( )s. Principalmente no Brasil, que pela sua 

historicidade possui uma vulnerabilidade social que coloca as universidades públicas 

como diretamente engajadas com essas causas. 

Embora as universidades públicas também sejam instituições, estas não 

buscam responder ao viés mercadológico, pois há um interesse sociopolítico maior 

em oferecer conteúdos formativos e capacitar pessoas para agir em sociedade. 

Portanto, as professoras diziam muito, junto com suas teorias, durante suas aulas 

sobre as universidades públicas: é o principal local de debate, argumentação e com 

capacidade de discussão pacífica para articular interesses socioeducativos. E todo 

esse processo educativo ultrapassa a ideia de adquirir um diploma apenas para 

exercer uma função. 

Muitas teóricas brasileiras (os) perceberam que existe uma necessidade de 

capacitar profissionais na atualidade que consigam superar a “visão instrumentalista 

ou tecnicista do conhecimento, rejeitando os reducionismos inerentes à linearidade e 

fragmentação do saber(...) Por isso, este compromisso com a educação precisa ser 

“interdisciplinar e engajados de processos educativo, cultural e científico”. (Mello; 

Filho; Ribeiro, p. 3). Há um interesse muito maior por parte da educação nas 

universidades federais brasileiras, pois existe uma “ética da causa pública (...) e nesta 

fórmula repousa o segredo de todo e qualquer salto civilizatório” (Mello; Filho; Ribeiro, 

p. 3). 

Foucault e Deleuze, ambos com os pensamentos baseados em Nietzsche 

realizaram uma crítica as instituições e as normas institucionais, até mesmo em 

relação ao conceito de família que nada mais é do que um manejo político para 

trabalhar as questões individualistas e acompanhar o mercado capitalista, atualmente 

neoliberal, hierárquico e competitivo que vivemos. 

Até mesmo dentro da própria casa, já possuímos uma construção ideológica na 

forma de regular a própria vida, criamos núcleos familiares, controlamos os papeis 

sociais, as denominações (pai, mãe, filho, primo, tio, avô, avó, etc.). 

Foucault aponta em suas obras as características que nos fazem criticar a 

construção do conceito de identidade dentro da própria psicologia e na sociedade, 

como também critica a sexualidade que existe dentre do poder familiar, que é o caso 

da sexualidade infantil, na qual na sociedade em que vivemos, não é possível de ser 
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elaborada através do discurso e portanto existe um tabu e uma ocultação a respeito 

desse tema, prejudicando as crianças na adaptação dos corpos em sociedade, pois 

todos os anseios, as curiosidades e perguntas sobre a sexualidade infantil tendem a 

ser silenciadas pela própria mãe ou pai devido ao discurso incidente sobre a não 

necessidade de falar sobre o tema sexualidade com crianças, “como se as crianças 

não tivessem sexo”: 

 

O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, 

nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado 

e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e à 

menor manifestação fá-lo-ão desaparecer — sejam atos ou palavras. (...) isso 

seria próprio da repressão e é o que a distingue das interdições mantidas pela 

simples lei penal: a repressão funciona, decerto, como condenação ao 

desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de 

inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há 

nada para dizer, nem para ver, nem para saber. ” (Foucault, 1999, p. 10) 

 

Como se falar sobre o tema fosse despertar algo que a criança não está 

preparada para elaborar. Foucault critica diretamente essa questão, pois o 

desenvolvimento humano foi muito pesquisado através de teorias que pensam nos 

sujeit( )s por condições pré-conceituais e que já dizem como esses sujeit( )s serão 

colocados socialmente. 

Aí surge uma noção de repressão, como algo que “acontece desde a época 

clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade (Foucault, 

1999, p. 11). E isso categoriza como vão ser estabelecidas as formas de normatização 

dos saberes e quais serão os discursos que validam a verdade dos acontecimentos. 

Essa representação do poder, perpassada pelos afetos que envolvem saberes e 

sexualidades, estão presentes também no teatro. 

A arte assim como o teatro não é a afirmação do bom senso como um sentido 

determinável; mas é a afirmação do imprevisível, daquilo que não se tem controle nem 

forma. Há a possibilidade de a arte criar uma inversão neste cotidiano e produzir outros 

modos de existência, que não se fixem em identidades. Todas estas inversões têm 

uma mesma conseqüência: a contestação do sujeito, em uma aventura que se repete 

através do teatro. Assim como a disciplina maquina suas táticas, ao mesmo tempo, as 
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formas culturais insistem e resistem. 

Uma proposta mais ambiciosa para a psicologia seria indagar até que ponto 

suas práticas suportariam os deslizamentos das identidades instituídas na filosofia e 

nos processos de criação da arte. 
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contemporâneo, 

 

E eu acredito que nossos ancestrais de terra brasileira também devem estar 

chamando pelo nosso acordar 

Nós estamos reproduzindo o sofrimento social através do consumo exagerado 

Estamos nos enchendo de coisas e pensando que somos brasileiros desenvolvidos 

Desenvolvido só se for no mundo da hipocrisia. Quero poupar a minha energia e me 

transbordar de coisas positivas. 

Amor. Sabedoria. Minhas ancestrais clamaram e agora estou aqui para viver, 

buscando sempre a alegria. 

3 

Ferida de Maria (Em andamento) 
 
 

Já cuidei de tantas feridas, socorri muitas meninas que por caras estavam chorando, 

como se o mundo fosse desabar 

Ajudei a levantar, aprendi que muita gente só precisa de um ombro amigo, de uma 

conversa e de um lugar para falar 

Para gritar, para sorrir, para ser livre e sorrir. Aí muita gente conhece a maconha, erva 

daninha, danada 

Muita gente acha que, muita gente acha que, fumando um baseado, o crime solto 

estará 

Sabia que tem autista que fuma para se acalmar? Sabia que a maconha é SEMPRE 

medicinal? 

Enquanto muitos médicos lotam os pacientes com rivotril ou diazepam, me contento 

com essa maria 

Maria Juana, Marijuana, um prazer te conhecer. Depois de ti, qualidade de vida 

passei a ter. 

.... 
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Anexo I   

(Escritos artísticos)  
 

 
GUERRILHA FEMININA 

As cicatrizes de uma infância, porra, eu era menina de tudo, 

Pensei que não iria resistir a esse absurdo, mas sigo resistindo 

Sem paciência para brincadeirinhas eu fiquei por muito tempo 

Não tive tempo de ser menininha, eu não sou dessas menininhas 

 
O mundo está sujo, usado, gastado e descartado 

Revivi traumas, lembranças, fiquei sem esperanças 

Rolou um insight. Foda-se. Tô cansada. 

Não quero ficar lembrando o que eu vi e vivi 
 
 

Mas hoje sou mulher com sangue de favela, 

Criada na tragédia, sobrevivendo e respirando fundo. 

Hoje sou mulher com sangue de favela 

Criada na tragédia, sobrevivendo e respirando fundo. 

Sou do gueto, por isso exijo respeito. 

Não perco mais tempo com o que não me acrescenta. 
 

 
Demência, violência, quero paz enquanto os caras 

Pensam em liberar suas armas, pois querem guerra 

E enquanto isso, buscamos paz enquanto eles pensam... 

Pensam em liberar suas armas OU (É muita violência, é muita demência. Buscamos 

paz enquanto os caras pensam em liberar armas.) 

 
Temos que nos armar também, mas através das nossas palavras. 

Sei que nem sempre adianta, pois tem mina morrendo 

Algumas pessoas não percebem que tem mina sofrendo 

Algumas pessoas não suportam esse sofrimento, 

 
Eu represento o gueto, sou o preto, sou o gay, sou o drogado 
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Sou a filha da puta, sou a puta que você não quer ouvir. 

A minha guerrilha está pronta e vou meter o pé 

Tô cansada dessa porra, quero muito mais que apenas ter fé 
 
 

Tem mina morrendo e não adianta ficar rezando 

Essas coisas vão desanimando, mas não podemos desistir 

Eu não posso desistir, 

Enquanto o mundo clama pelo meu devir. 
 
 

Hoje sou mulher com sangue de favela, criada na tragédia, 

Sobrevivendo e respirando fundo 

2 

ENERGIA ANCESTRAL 
 

Fui criada em ninho de mulheres, minhas ancestrais estão clamando, elas me 

colocam na vigília 

O meu sangue fervilha, borbulha, é uma chama, o meu sangue está me preparando 

para uma guerrilha 

Não que eu seja gangster, mas não acharia ruim se eu fosse, é que estou sendo 

chamada para uma guerra, 

Preciso montar a minha estratégia, não tenho pressa, conheço os meus inimigos e 

suas táticas para provocar conflitos 

Sempre estou atenta aos conselhos que me dão, mas sigo apenas com o que eu 

acredito, gosto de dar uma filosofada, 

Pois só assim parece ser possível gerar novos conceitos, a paz política está longe de 

ser alcançada. 

Vamos criar novos movimentos, fazer da nossa voz a mídia do povo, enquanto esses 

telejornais querem tacar mentira na nossa goela 

Enquanto muitos reproduzem uma performance meritíssima, não lutam e não erguem 

suas vozes 

Acha mesmo que os políticos são mais fortes que toda uma multidão? Acha mesmo 

que não podemos ter voz não? 

Eu acredito que podemos sempre, que vamos sempre para frente, esse é o tal mundo 
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