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RESUMO 

 

 

O trabalho inscreve-se na problematização da política da psicologia em sua articulação com o 

campo do direito. Trata-se de uma abordagem marcada pela perspectiva da Análise 

Institucional, articulando contribuições das perspectivas sócio e esquizoanalítica, e pela noção 

de poder foucaultiana. Pressupondo que saber e política estão imbricados, mas com uma 

relação historicamente marcada pelas tentativas de apartamento, a problematização foca-se na 

investigação dos modos de aparecimento e/ou ocultamento das relações entre saber e política 

no campo de práticas da psicologia jurídica ligados aos discursos de humanização. Consta 

uma descrição do contexto em que se dá o encontro da psicologia com o direito, tendo como 

base a obra de Donzelot (1986). Percorremos os caminhos da genealogia do Social elaborada 

por esse sociólogo a fim de elaborar uma genealogia da psicologia jurídica em sua atualidade 

e historicidade. Articulando a noção de poder foucaltiana e as narrativas dos psicólogos que 

atuavam no campo do poder judiciário do Estado de Sergipe no ano de 2005, colocamos em 

análise as estratégias dos discursos de humanização funcionando como forma de apartar as 

noções de saber e poder que sustentam as práticas desses profissionais. Consta ainda, uma 

discussão acerca da concepção de homem e a psicologia; uma reflexão acerca dos modos de 

subjetivação – tomados como objeto da psicologia – produzidos pelas lógicas binárias 

modernas – público/privado, indivíduo/coletivo, normal/patológico, entre outros. Esse é o 

problema que circula em todo o trabalho. Reafirmamos a impossibilidade de a psicologia 

funcionar necessariamente como uma prática de humanização por excelência: a prática 

psicológica não opera automaticamente um rompimento com a lógica de penalização – 

internação – carceragem, apenas pode assumir outros signos: prevenção - educação - controle. 

É fundamental encarar a estreita e entrecortada relação saber - poder e que, portanto, nossas 

práticas se configuram permanentemente como políticas.   

 

 
Palavras-chaves: Psicologia Jurídica, Discursos de Humanização, Saber, Poder, Instituição. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is part of the questioning of psychology‟s policy in its articulation with the field of 

law. It is an approach designated by the perspective of Institutional Analysis, articulating 

contributions of schizoanalitic and social perspectives, and by Foucault‟s notion of power. 

Presupposing that knowledge and policy are intertwined, but with a relationship historically 

marked by attempts to break up, the questioning focuses on the investigation of the 

appearance kinds or concealment of the relationships between knowledge and policy in the 

field of juridical psychology practices related to the humanization speeches. It‟s evident a 

description of the context in which there is a meeting between psychology and law, based on 

Donzelot‟s work (1986). We searched the paths of the Social genealogy elaborated by that 

sociologist to develop a juridical psychology genealogy in its present time and historicity. 

Articulating Foucault‟s notion of power and psychologists‟ narratives who worked in the field 

of the State of Sergipe‟s Judiciary in 2005, we put into analysis the strategies of the 

humanization speeches as a way of separate the notions of knowledge and power that sustain 

these professionals‟ practices. It‟s also evident a discussion about the conception of man and 

psychology; a reflection on the subjectivity kinds – taken as psychology‟s object – produced 

by modern binary logic – public/private, individual/collective, normal/pathological, among 

others. That is the problem that runs throughout the work. We reaffirm the impossibility of 

psychology necessarily works as a humanization practice by excellence: the psychological 

practice doesn‟t automatically operate a break with the punishment logic – internment – jail, it 

can only assume other signs: prevention – education – control. It is essential to face the close 

and disconnected relation knowledge – power, so our practices are permanently configured as 

policies.  

 

 

KEYWORDS: Juridical Psychology, Humanization Speeches, Knowledge, Power, 

Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pelo tema surgiu durante o processo de pesquisa apresentado como 

monografia de conclusão de curso, sob o tema: Linhas de fuga na prática dos psicólogos no 

campo do poder judiciário do estado de Sergipe: uma análise das práticas.  

O contato com a obra do sociólogo francês Jacques Donzelot (1986), a Polícia das 

famílias, fez com que o interesse pelo tema desenvolvido naquele trabalho se desdobrasse em 

outro projeto de pesquisa com uma questão ainda mais enfaticamente marcada pela 

perspectiva da Análise Institucional – articulando contribuições das perspectivas sócio e 

esquizoanalítica e pela noção de poder foucaultiana. Trata-se do surgimento do trabalho social 

– em específico, do trabalho do psicólogo – como apêndice do aparelho judiciário: o 

vislumbramento de um Poder Judiciário mais humano e menos penal e/ou uma 

extensão/refinamento dos dispositivos de controle.  

De maneira geral, o trabalho pretendia desenvolver o questionamento provocado pelo 

autor acima citado no que diz respeito ao espaço de intersecção que se abriu entre as Ciências 

Humanas e o Poder Judiciário. O questionamento foca-se na euforia da perspectiva de 

humanização das práticas do aparelho judiciário como resultado desse espaço aberto.  

Donzelot (1986) convida, e seria o convite deste projeto: observar de maneira 

criteriosa se essa „abertura‟ resultou efetivamente em práticas mais educativas e menos 

penais, em mais compreensão e menos sanção judiciária. Convidamos ainda a pensar como 

essa abertura pôde viabilizar a extensão da intervenção do Estado nos níveis mais particulares 

da vida das pessoas. 

Com os desdobramentos do processo de pesquisa, percebeu-se que o problema central 

dessa dissertação não se colocava no simples questionamento acerca da efetiva função da 

psicologia como apêndice do aparelho judiciário. Não se despreza aqui a importância de se 

problematizar a inserção das práticas psi e demais práticas dos trabalhadores sociais nessa 

rede de distribuição de sanções como possibilidade de humanização. Entretanto, diante do 

pressuposto que saber e política estão imbricados, não obstante marcados pelas tentativas de 

assepsia do saber de qualquer forma de política – numa perspectiva apresentada por Michel 

Foucault -, o problema foi reformulado para a investigação dos modos de aparecimento e/ou 

ocultamento das relações entre saber e política no campo de práticas da psicologia jurídica 

ligados aos discursos de humanização. 
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O objetivo geral do trabalho inscreve-se na problematização do lugar, ou da política da 

psicologia em sua articulação com o campo do direito. Mais especificamente, propomo-nos 

colocar em análise um modo específico de exercício de poder: a ocupação do cargo de 

psicólogo jurídico no estado de Sergipe, que supomos assumir, necessariamente, determinada 

política. É precisamente esta política que se quer descrever. Pretende-se ainda observar a 

consistência da suposição de que os discursos de humanização colocam-se como estratégias 

de fragmentação das relações entre saber e poder nas articulações das práticas da psicologia 

jurídica no espaço específico do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe. Além disso, refletir 

acerca das relações que se estabelecem em termos de público-privado, individual-social e os 

modos de existir que se produzem nessa articulação, visto que pensamos esses modos de 

existir como suporte da prática profissional do psicólogo. 

Para tanto, elaboramos uma breve discussão acerca do método e procedimentos 

atualizados neste processo, que constitui um primeiro capítulo. No segundo capítulo, O 

aparelho jurídico perpassando as relações... O que a Psicologia tem com isso?, descrevemos 

em que contexto se dá o encontro da psicologia com o direito, tendo como referência base a 

obra de Donzelot (1986). Esse sociólogo faz uma genealogia do Social, como frisa Deleuze 

(1986) em seu prefácio, e percorremos os caminhos trilhados por ele a fim de elaborar uma 

genealogia do encontro que chamamos “psicologia jurídica” em sua atualidade e 

historicidade. 

Em seguida, a partir da noção de poder foucaltiana articulada às narrativas dos 

psicólogos que atuavam no campo do poder judiciário do Estado de Sergipe no ano de 2005, 

construímos o terceiro capítulo, sob o título As práticas psi e os discursos de humanização: 

estratégias de ocultamento das relações entre saber e poder. Nesse tópico, observamos as 

estratégias dos discursos de humanização funcionando como forma de apartar as noções de 

saber e poder nas articulações das práticas da psicologia jurídica. Introduzimos a noção de 

Biopoder, desenvolvida por Foucault em seus últimos cursos e trabalhos, como conceito 

ferramenta para pensar a prática desses profissionais. Reflexões que podem ser estendidas a 

qualquer prática especialista e a produção de saber. 

Consta ainda uma discussão acerca da concepção de homem e a psicologia; ou da 

invenção de determinado homem psicológico.  Trata-se de uma reflexão acerca dos modos de 

subjetivação
2
 tomados como objeto da psicologia produzidos pelas lógicas binárias modernas 

– público/privado, indivíduo/coletivo, normal/patológico – em articulações de práticas 

                                                   
2
 Noção inventada por Deleuze (2001), a partir de Foucault, que usamos para enfatizar o entendimento não 

reificado dos modos de existir humanos. 
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institucionais que sustentam o modo de organização do Estado. Pensamos que esse é o 

problema que circula em todo o trabalho. Frequentemente nos deparamos com a questão do 

que subsidiaria determinadas práticas psi, a partir de que ou qual noção serve como 

pressuposto de determinados posicionamentos. Diante desses impasses, não se pode abrir 

mão, portanto, de pensar a concepção de homem forjada pelas práticas e discursos da 

psicologia. Este é o tema do último capítulo: A questão do Estado e a constituição do objeto 

de estudo para a psicologia. 

 

 

      1.1 Um Pequeno Exercício de Análise de Implicações  

 

 

Os temas ligados aos Direitos Humanos sempre me apareceram como “incômodo”. 

Prefiro chamar incômodo, pois não se trata de uma mera curiosidade que move uma pesquisa 

acadêmica – ressaltando que não acreditamos na máxima neutra de que são meras 

curiosidades que movem pesquisas acadêmicas. 

Mesmo antes de entrar para academia, defendia posturas muito mal vistas por uma 

sociedade que acredita tanto no poder educativo da punição. Por um tempo minhas escolhas 

para graduação giraram em torno do direito e da psicologia. Abandonei a ideia do curso de 

direito justamente por acreditar nos discursos de humanização oferecidos pela psicologia. 

Acreditei que haveria mais possibilidades (ou talvez fosse a única possibilidade) de trabalhar 

em favor das pessoas no campo da psicologia.  

O percurso acadêmico aliado à experiência de pesquisa no Tribunal de Justiça do 

Estado de Sergipe, concomitante à inserção como pesquisadora discente do GEPEC-UFS no 

campo do sistema prisional, aliada ainda a uma pequena participação no trabalho de 

consultoria deste grupo de pesquisa encomendado pela Secretaria de Segurança Pública de 

Sergipe proporcionaram experimentar um funcionamento institucional específico e suas 

contradições.  

Rodrigues (2005) aprecia essa contradição na relação dialética instituinte/instituído: o 

instituinte gera
3
 ou transforma a instituição, ao passo que o instituído remete ao já fixado, já 

organizado. A sociedade emerge na união/tensão entre instituinte e instituído que Lourau 

                                                   
3
 É importante destacar que as instituições surgem/originam-se em movimentos instituintes e que se passam a 

funcionar como instituídas no momento seguinte. Esses modos de funcionamentos antagônicos fazem parte do 

mesmo processo de institucionalização. 
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chamava Processo de Institucionalização.  

Pensando a psicologia como um processo dessa natureza, passa por concebê-la 

empreendendo práticas que visam à manutenção de determinado funcionamento, mas 

também, e ao mesmo tempo, como sendo um campo de práticas em que é possível criação de 

brechas dando passagem a práticas transformadoras – inscrevendo-as num movimento 

instituinte. Mais que experimentar esse processo como uma contradição, compreendê-lo com 

essas dimensões nos alerta para pensar a psicologia para além de apêndices enxertados em 

Instituições pré-existentes e que, portanto, não necessariamente promoverão um melhor 

funcionamento ou um funcionamento mais humanizado destas. 

O consenso de que a psicologia é um saber capaz de promover uma suavidade na 

prática dos demais profissionais e que, portanto, um estabelecimento “antenado” com as 

últimas tendências do mercado deve possuir em seu quadro de funcionários um psicólogo, não 

é uma crença exclusiva do senso comum: é produzida e reproduzida nas academias, pelos 

profissionais formados e em formação.  

E qual o perigo da disseminação das práticas psi? Talvez não houvesse tantos perigos 

se promover uma suavidade nas demais práticas e no funcionamento institucional passasse 

por colocá-los em questão. No entanto, faz parte do meu incômodo especialmente essa 

imagem do psicólogo missionário, que ditará boas práticas de bem viver, e acaba por 

reproduzir modelos desiguais e discriminatórios, ao tempo que se percebe fazendo um „bem à 

humanidade‟. Essa é uma dentre tantas imagens produzidas pelas práticas hegemônicas que se 

pretende aqui combater. Baptista (2000) descreve bem essa imagem: 

 

 

Somos profissionais da liberdade, não da ordem. Este é o discurso que tentam nos 

fazer acreditar. Este mesmo discurso nos envia ao Olimpo, junto aos deuses, nos 

fazendo crer que somos os únicos intelectuais capazes, solitariamente, de pensar e 

transformar a realidade. Aos outros, aos não-intelectuais, é reservado o coro, o 

rebanho, que dirigiremos atentamente em direção à felicidade dentro da Ordem e da 

Razão. (BAPTISTA, 2000, p. 16) 

 

 

Pensamos que a constante análise das próprias implicações e da postura política diante 

do discurso e das práticas que se pretende assumir é indispensável para o rompimento com 

qualquer funcionamento que promova desigualdades e exclusão. É preciso estar atento para o 

lugar de poder que assumem os experts – termo usado por Baremblit (1998) para se referir aos 

especialistas.  
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Como nos alerta Foucault (1987), o exercício de poder e suas técnicas de controle (que 

podem ser ilustrados pelo saber e prática profissional psi) não possuem um efeito negativo 

apenas - de repressão – mas estão sempre produzindo algo. A questão colocada neste trabalho 

parte do pressuposto de que as articulações das práticas cotidianas - especialmente a dos 

experts - produzem modos de subjetivação que sustentam determinados modos de existência. 

A importância desse tema está, portanto, no convite a se perguntar constantemente como se 

articulam essas práticas? Que modos de subjetivação estão se produzindo? Que tipo de 

práticas se quer perpetuar e que tipo de práticas se quer combater? E, principalmente, a quem 

ou a que se quer servir com as essas articulações?  

Pode parecer uma conclusão óbvia que a psicologia deve estar sempre em favor da 

vida. Entretanto, é possível que a história desse saber e da constituição de suas práticas 

contrarie essa obviedade.  

A essa altura, cabe situar que esse Projeto insere-se na linha de pesquisa que tem como 

norte processos de subjetivação e política. Especialmente, vinculado a estudos sobre os modos 

de subjetivação na contemporaneidade, partindo da análise de tensão conceitual entre as 

noções de indivíduo e sociedade, ao mesmo tempo em que considera as circunstâncias sócio-

históricas e as diferentes formas de ação política.  

Mais especificamente, alia-se a pesquisas voltadas para temática da exclusão
4
 na 

sociedade brasileira, a partir da ação de organizações estatais e sua repercussão no debate 

acerca dos direitos humanos e da cidadania. O foco de partida desses trabalhos privilegia a 

questão do exercício das funções públicas e da produção da violência institucional
5
, nas 

esferas públicas relativas à segurança, justiça, educação, saúde, assistência social, bem como 

as relações entre tais processos institucionais e as dinâmicas comunitárias e de movimentos 

sociais. Para essa linha de pesquisa, a exclusão não se manifesta apenas no domínio das 

condições sócio-econômicas e políticas, mas também no plano simbólico, objetivados em 

torno dos debates da inserção nas relações de produção e condição de acesso aos dispositivos 

de exercício de poder. 

 

                                                   
4
 Ver mais adiante noção de exclusão apresentada a partir de Agamben (2002), em que a perspectiva de exclusão 

passa necessariamente por certo processo de inclusão. 
5
 Expressão de Mendonça Filho (2009), que marca uma posição política frente à possibilidade de se lhe lidar 

com a noção de violência substancializada – A Violência. Contrariando uma perspectiva que parte de categorias 

universais, o termo violência pode ser associado a um excesso, mas os excessos não possuem uma natureza em 

comum. No caso da „Violência Institucional‟, sua produção e reprodução está associada à manutenção do 

controle das relações cotidianas, apartado de qualquer compromisso humanista com a vida, pelo modo de 

funcionamento do modelo de Estado do capitalismo financeiro. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

 

 

Diante das propostas presentes neste trabalho, que incluem perspectivas genealógicas 

e históricas – na apreciação do encontro das práticas psi com as do direito, no entendimento 

do funcionamento institucional, das relações saber-poder, entre outras noções 

costumeiramente naturalizadas -, além de ser completamente perpassado pela analítica de 

poder foucaltiana, pensamos que se faz necessário uma apreciação quanto aos procedimentos 

metodológicos atualizados aqui. 

Seria minimamente complicado, senão inviável ou ao menos incompatível pensar e 

escrever acerca desse tema, acompanhados desses pesquisadores, numa perspectiva que 

preservasse os ideais positivistas. Ao mesmo tempo, é preciso observar de que lugar 

pesquisamos, de onde dizemos. Trata-se de uma escrita acadêmica, trata-se de uma pesquisa 

financiada por organismos de fomento estatais, trata-se de uma restituição ao campo 

investigado, bem como às funções que as pessoas assumiram nesse processo e também às 

instâncias burocráticas institucionais. Trata-se, resumidamente, do uso desse espaço 

institucional para estabelecimento de uma política que o convoca a se colocar em análise. 

Nesse sentido, apresentaremos neste tópico nossas alianças que permitem “resolver” o 

impasse tema – método positivista acadêmico. Vale ressaltar que não se trata de resolução no 

sentido estrito do termo, tampouco da busca de um fundamento para nosso posicionamento, 

mas da busca de um diálogo, de parcerias ou ressonâncias diante de uma questão que é 

aparentemente solitária. Solitária na medida em que se fala do lugar que falamos. Desse lugar 

já está previsto um modo específico de organizar o pensamento e de fazer circular os 

discursos. Foucault (1996) afirma que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos números de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

Nesse sentido, é preciso observar o perigo que corremos: a captura e consequente 

despotencialização das nossas falas, pensamentos e políticas. Lidamos com o paradoxo 

permanente de nos colocarmos no lugar de poder necessariamente implicado a uma produção 

de saber e ao mesmo tempo colocá-lo em análise, não nos deixar capturar por ele, pelas suas 

seduções. Lidamos com um modo de funcionamento bem peculiar na medida em que não se 

trata mais de interditar discursos non gratos, mas de fazê-los funcionar de acordo com 
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determinada norma. Encontramos, portanto, os espaços para nos colocarmos e a questão é: 

como e para que nos colocamos? A não interdição sugere uma liberdade de circulação das 

falas, livre circulação dos pensamentos, dos posicionamentos. Aqui reside a grande potência 

desse modo de funcionamento do poder analisado por Foucault: quando não nos deparamos 

com o modo mais familiar e evidentemente modo de dominação, julgamo-nos livres. 

Entendemos, portanto, que nossa produção não é livre. Está inscrita num 

funcionamento institucional, apesar de nossa proposta passar por colocá-lo em análise. 

Entendemos que estamos constantemente lidando com perigo de ativar a escrita do instituído 

pelas nossas mãos, mas também nos articulando por uma consistência entre pesquisa, escrita e 

política. Nesse sentido, alguns pesquisadores nos dão pistas, ou como expressa a professora 

de filosofia Gagnebin (2006): oferece-nos “um descanso à sombra.” Ela sugere pensar numa 

possibilidade que nos articulamos: a nossa questão problema não requer uma resposta, mas 

reflexão, desdobramentos, problematizações. Trata-se de 

 

 

Resistir, portanto, à tentação do professor e do “intelectual” em geral de ter que 

encontrar uma saída, uma solução, uma lei, uma verdade, um programa de partido 

ou não. Agüentar a angústia. Adorno dizia que essa dimensão era uma dimensão de 

resistência não só ao sistema dominante do mundo administrado, mas também aos 

sonhos de administração do pensamento. Não querer colocar uma ordem necessária 

onde há primeiro, desordem, não confundir “taxinomia”, arranjo em várias gavetas 

com pensamento – pois pensar é, antes de mais nada, duvidar, criar caminhos, 

perder-se na floresta e procurar outro caminho, talvez inventar um atalho.
6
 

(GAGNEBIN, 2006, p. 1). 

 

 

Não ignoramos que uma proposta metodológica dessa natureza nos traga dificuldades, 

problemas, alguns impasses e até certa inconsistência. Como recusar a procura da Verdade e 

ao mesmo tempo percorrer caminhos de produções acadêmicas outras, enunciar articulações 

que produzam sentido, reivindicando um espaço de exercício de poder na enunciação e ao 

mesmo tempo recusando-o? 

Ainda para a filósofa acima citada, é possível “compreender o „real‟ sem violentá-lo” e 

que isso não significa abandonar a exigência das diferenciações e dos exercícios conceituais, 

que para essa professora são imprescindíveis. Trata-se de uma oposição tanto às demandas de 

produtividade institucionais impostas com uma exigência de prazos que se colocam como 

prioritários quanto aos “achismos” muito comuns aos meios de comunicação atuais. De 

                                                   
6
 Terceira regra do que Gagnebin chamou Método Desviante, baseada numa afirmação de Walter Benjamin: 

“Método é desvio”. 
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acordo com a nossa perspectiva de produção de outras possibilidades, impossível sem 

ocupação dos espaços institucionais, ela nos brinda:  

 

 

Podemos exercer, treinar, mesmo numa sala de aula, sim, pequenas táticas de 

solapamento, exercícios de invenção séria e alegre, exercícios de paciência, de 

lentidão, gratuidade, de atenção, de angústia assumida, de dúvida, enfim, de 

exercícios de solidariedade e resistência. (GAGNEBIN, 2006, P.2) 

 

 

Quanto às possibilidades de compreensão das articulações de práticas propostas aqui, 

encontramos na perspectiva socioanalítica alguma inspiração. Lourau (2004) nos chama 

atenção para o método da Análise Institucional. Trata-se de entender as diferenciações que 

esse termo implica. Para ele, a análise, em termos freudianos, transforma-se em uma espécie 

de hermenêutica
7
, que se propõe em fazer aparecer o que está escondido, estabelecer relações 

entre o que estava aparentemente cindido, reconstruindo a totalidade de uma unidade que 

havia se desfeito. Marx também utiliza o termo atrelado a relações que não são imediatamente 

visíveis e que precisam ganhar visibilidade. “Descobrir o não-dito, o censurado, foi obra de 

Marx e Freud, os dois grandes desmascaradores.” (Lourau, 2004, p. 4. doc.). 

Em nosso projeto não pretendemos desvelar algo, nem interpretar dados, tampouco 

correlacionar variáveis ou procurar relações de causa e efeito. Trata-se de um exercício 

eminentemente descritivo. Pensamos que a descrição, numa perspectiva genealógica, 

evidencia articulações de práticas antes tomadas como composições naturalizadas de 

determinada essência do fenômeno/objeto. Pensamos que percorrer essas articulações por si 

só já convoca a refletir quanto à natureza das coisas, ou pelo menos torna visível alguma 

contradição referente a essa natureza. Como mostra Lourau (2004), as manifestações de não 

conformidade com o instituído são, elas mesmas, reveladoras da natureza do instituído. Não 

se trataria, portanto, de construir um discurso explicativo, mas romper com as articulações 

que compõem determinado conjunto. 

Nesse sentido, demarcarmos aqui o propósito dos usos das falas coletadas no campo: 

não se trata de elaborar uma representação ou imagem da categoria - psicólogo jurídico a 

respeito de sua própria prática. O foco se coloca nas descrições de como as práticas se 

configuram, do que pulsa como possibilidade de fuga do funcionamento hegemônico e 

produção de outras práticas. Desse modo, não utilizamos um quantitativo de falas 

                                                   
7
 Como interpretação do que está oculto. 
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convergentes para legitimação da ideia aí presente como Verdade, como também não 

desqualificaremos falas solitárias. Essas últimas se colocariam no nível dos particulares do 

funcionamento institucional e, portanto, não podemos ignorar sua potência de transformação.  

A inserção no campo e o consumo das falas coletadas têm a direção de se atentar para 

o que se produz como conhecimento no cotidiano. Pensamos que o lugar do especialista fica 

problematizado quando se estabelece a valorização daquele conhecimento que é vulgar, 

factual e ainda ignorado como científico. Pretendemos tornar relevante o que Santos (2002) 

afirma e que habitualmente a ciência toma como irrelevante: esse conhecimento dito ordinário 

que nós, sujeitos individuais e coletivos, criamos e usamos para dar sentido as nossas práticas. 

Nossa inserção, enquanto pesquisador visava criar certa intimidade com o funcionamento do 

campo ao tempo que pretendia diluir as fronteiras forjadas entre teoria e prática. Além disso, 

pretende desarticular-se das perspectivas em que o pesquisador, esse estranho ao campo, 

esteja investido de autoridade para revelar seus problemas. Trata-se de uma prática que 

desiste/resiste da/à procura da Verdade em prol de produção de assertivas parciais e 

circunstacializadas. 

Afirmamos, nesse contexto, a noção de discurso tomada aqui: o discurso como prática 

discursiva e estratégia de exercício de poder. Ele não é, como mostrava a psicanálise, 

simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo. Visto que, isto a história não cessa 

de nos ensinar, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 

(Foucault, 2006). Nesse sentido, assumir o lugar de especialista, tornar-se um pesquisador, 

passa por assumir um exercício de poder específico. Significa colocar-se num lugar 

estratégico que requer o reconhecimento dele. A livre circulação das idéias não funciona de 

maneira tão ingênua e despolitizada como costumamos imaginar. Há uma ordenação dos 

discursos que os fazem funcionar numa modulação específica. 

Aquele filósofo examina duas estratégias de organização dos discursos com as quais 

temos que lidar cotidianamente em contato com a produção de saber acadêmico: a disciplina e 

a doutrina. A primeira é um princípio de controle da produção do discurso: ela lhe fixa os 

limites pelo jogo de uma identidade sob a forma de uma ritualização permanente das regras. 

Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de 

início, qualificado para fazê-lo. Essa é a ordem dos especialistas. Assumir esse lugar é 

“reativar uma polícia discursiva em cada um nossos discursos” (Foucault, 2006, p. 35). 

Desse modo, importa estar atento aos discursos que se articulam em nossas práticas. 

No jogo de forças das relações de poder nada escapa. Estamos expostos todos, cada um de seu 
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modo, em seu tempo e do seu lugar específico. Ao assumir o lugar de especialista 

frequentemente enunciamos verdades que submetem os outros e às quais nos submetemos 

também. Segundo Foucault (2006), a doutrina realiza uma dupla sujeição: dos sujeitos que 

falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que falam. Ele 

pensa a educação como maneira política de se manter ou modificar a apropriação dos 

discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. E é especificamente desse 

lugar que estamos enunciando. 

Constatar de onde falamos não nos afasta necessariamente dele, mas nos alerta para os 

perigos que corremos. Nesse contexto, de acordo com Foucault (2006), o discurso ganha 

conotação de reverberação da verdade, se anula, inscreve-se na ordem do significado. É uma 

redução no menor espaço entre o pensamento e a palavra. Estaríamos aderindo ao 

“dogmatismo hipócrita dos racionalistas („esses funcionários públicos do pensamento‟)” 

(Feyerabend, 2001, p. 167).  

Conhecer os perigos do lugar que habitamos oferece possibilidades de operacionalizar 

políticas a que nos propomos. Quando ignoramos as relações saber-poder pensamos estar 

alheios à ativação de políticas quando produzimos saberes. A proposta de Foucault (2006) e 

que podemos tomar como sugestão metodológica é a restituição do caráter de acontecimento 

ao discurso, questionar a vontade de verdade e suspender a soberania do significante. 

Todas essas reflexões acerca do lugar onde situamos nossa pesquisa justificam-se 

quando pensamos a que ordenamento nos submetemos. Santos (2002) nos lembra do modelo 

de racionalidade das ciências naturais que se estende às ciências sociais a partir do século 

XIX. É a partir daí, para esse autor, que se pode falar num modelo global de racionalidade 

científica que admite variedade interna, mas que se distingue e se defende, de maneira 

ostensiva e policiada, de duas formas de conhecimento não científico que se colocavam como 

potencialmente intrusas e perturbadoras: o senso comum e as chamadas humanidades ou 

estudos humanísticos. Sendo essa „nova‟ racionalidade científica um modelo universal é 

também um modelo totalitário que exclui da categoria de racional todo conhecimento que não 

segue seus princípios epistemológicos e suas regras metodológicas. 

Aqui estamos nós. Estamos longe de seguir aqueles princípios e regras metodológicas. 

Entretanto, assumimos um lugar de produção que é, por excelência, o seu lugar, a saber, a 

academia. Nossa questão de método se coloca exatamente em como fazer movimentar 

práticas discursivas que não se pautam pelas regras que lhes ofereceriam automaticamente 

alguma visibilidade pelo simples fato de estar investido de legitimidade científica. O impasse 

estaria em como recusar esse lugar automático, institucional, de discurso de verdade e, ao 
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mesmo tempo, fazê-lo ativar alguma potência para que não caia no fundo do baú das coisas 

esquecidas e despotencializadas pela Ordem dos Discursos.   

Estabelecer redes político-afetivas talvez seja uma possibilidade. Esse parece um 

movimento revolucionário, mas corre frequentemente o perigo de captura e engessamento. O 

movimento revolucionário tende a se tornar instituído, já que ambos se constituem como 

momentos do processo de institucionalização. Atentemo-nos para que nossas práticas não 

estejam funcionando no sentido de manutenção de um funcionamento instituído atualizadas 

em práticas aparentemente instituintes, transformadoras.  

Feyerabend (1985) nos alerta para o que atualmente referimo-nos como modelo 

totalitário das ciências naturais e que em determinado momento histórico funcionou como 

resistência ao pensamento dominante da época. A ciência surge como um sistema de 

pensamento, tendo a razão como critério e contribui para que o pensamento se liberte de uma 

tradição mística. Ela não só funciona como força revolucionária, como também se articula e 

cria o espaço para uma das mais importantes revoluções de nossa história: a industrial. 

Entretanto, como bem destaca esse filósofo, a ciência já ultrapassou esse momento. 

Precisamos nos atentar para esses modos e momentos de funcionamento das forças 

instituídas e das forças instituintes. Não polarizá-las ou atribuí-las qualidades maniqueístas é 

fundamental para não cairmos nas armadilhas das buscas da Verdade que eventualmente se 

pretende combater. Um ponto importante a se destacar a essa altura são os efeitos dessas 

procuras por Verdade. A tendência de simplificar o mundo. A complexidade dos fenômenos 

não é bem-vinda para os procedimentos metodológicos do modo de produção de 

conhecimento da ciência moderna.  

 

 

A natureza teórica do conhecimento científico decorre dos pressupostos 

epistemológicos e das regras metodológicas já referidas. É um conhecimento causal 

que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vistas a 

prever o comportamento futuro dos fenômenos. (SANTOS, 2002, p. 16) 

 

 

Nossas propostas se afastam das perspectivas de redução e simplificação. Trata-se 

constantemente de operar desdobramentos, desestabilizar o que está aparentemente estável, 

provocar fissuras no que parece homogêneo, enfim, desnaturalizar: furtar a natureza factual 

das coisas e não legitimá-las num processo de categorização. Essas propostas se inscrevem 

num processo que Santos (2002) chama de crise da racionalidade do modelo científico e um 
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período de revolução científica, que segundo ele, inicia-se com Einstein e a mecânica 

quântica. 

Podemos estabelecer uma relação entre as proposições concernentes a essas produções 

de saber inscritas nas quais o pesquisador acima citado chama de revolução científica e nossas 

abordagens sobre o tema proposto. A descrição feita abaixo não parece nada distante das 

apreciações elaboradas neste trabalho: 

 

 

O caráter local das medições e, portanto, do rigor do conhecimento que com base 

nelas se obtém vai inspirar o surgimento da segunda condição teórica da crise do 

paradigma dominante, a mecânica quântica. Se Einstein relativizou o rigor das leis 

de Newton no domínio da astrofísica, a mecânica quântica fê-lo no domínio da 

microfísica. Heisenberg e Bohr demonstram que não é possível observar ou medir 

um objeto sem interferir nele, sem o alterar, e a tal ponto que o objeto que sai de um 

processo de medição não é o mesmo que lá entrou. (SANTOS, 2002, p. 25) 

 

 

Situamo-nos nesse movimento. Especialmente na relação pouco demarcada, ou de 

demarcação pouco contínua entre sujeito que observa e objeto investigado. Talvez aqui esteja 

uma das premissas mais importantes que nos afasta do método das ciências naturais: uma das 

condições para a aplicação do conjunto de regras metodológicas desse modo de investigação 

trata-se exatamente de estabelecer um distanciamento claro entre sujeito e objeto. Em se 

tratando do modo como construímos nosso objeto, e ousamos lançar uma dúvida quanto a 

esse distanciamento mesmo em se tratando de outros objetos mais “naturalmente 

distanciados”, afirmamos a impossibilidade do cumprimento dessa condição básica. Nesse 

sentido, tornou-se salutar a invenção de outras regras, o que implica outros paradigmas 

científicos para as humanidades, com os quais nos articulamos. 

 

 

      2.1 A Inserção no Campo 

 

 

As narrativas usadas como ferramentas de análise mais adiante foram produzidas 

durante um trabalho de campo em 2005. Conforme ilustramos na apresentação desta 

dissertação, o interesse pelo tema surgiu durante o processo de pesquisa apresentado como 

monografia de conclusão de curso de graduação, sob o tema: Linhas de fuga na prática dos 

psicólogos no campo do poder judiciário do estado de Sergipe: uma análise das práticas. Foi 



21 

 

elaborada uma revisão bibliográfica acerca da história da psicologia jurídica, da constituição 

das práticas do psicólogo nesse campo e do conceito de linhas de fuga
8
, em seguida foi 

construído um roteiro de entrevista, definida como uma entrevista semi-estruturada
9
 

(Apêndice). A construção desse roteiro foi realizada tendo em vista os objetivos presentes 

naquela pesquisa: observar quais eram as práticas instituídas como atribuição do psicólogo no 

campo do poder judiciário do estado de Sergipe, se era possível a criação de linhas de fuga e 

de que forma elas se configuravam nessas práticas em um campo tão cristalizado. 

As questões abordadas no roteiro giram em torno de como se caracterizam as práticas 

instituídas nesse campo de atuação; a percepção da implicação dos psicólogos em sua prática 

cotidiana do contexto judiciário; se esses profissionais operam ou suprimem uma reflexão 

sobre suas práticas. Pretendia-se definir ainda, através da análise das narrativas desses 

psicólogos jurídicos do estado, quais práticas poderiam ser consideradas como linhas de fuga. 

Inicialmente foi realizado um levantamento, junto ao Tribunal de Justiça, do quadro de 

Psicólogos que se encontravam em exercício. Constatou-se a existência de três psicólogas na 

16ª Vara (da Infância e da Juventude), duas na 17ª Vara (Criminal), uma na 7ª Vara (de 

execuções penais), cinco na Gerência de Perícia, e três na VEMPA (Vara de Execuções e 

Medidas e Penas alternativas), totalizando 13 profissionais.  

As visitas pretendiam abarcar todas essas unidades e as entrevistas eram realizadas 

com os profissionais que se mostravam interessados e disponíveis. Inicialmente foi realizada 

uma entrevista piloto para testagem do esquema de questões elaboradas, que se mostrou 

satisfatório. Foram realizadas entrevistadas com duas psicólogas da 16ª Vara, a psicóloga da 

7ª Vara, três dos cinco psicólogos da perícia e duas psicólogas da VEMPA. Quanto às 

psicólogas da 17ª Vara, uma não demonstrou interesse em conceder a entrevista e outra se 

encontrava de férias no período em que foi procurada. Foram realizadas, portanto, oito 

entrevistas. Todas foram realizadas nos locais de trabalho dos profissionais, gravadas e 

transcritas posteriormente. As entrevistas foram realizadas individualmente, com exceção de 

                                                   
8
 Conceito introduzido por Deleuze e Guattari (1996). Estes Filósofos definem linha de fuga estabelecendo uma 

distinção entre linha de segmentos e fluxo de quanta. Este último, também definido fluxo mutante, é sempre algo 

que tende a escapar aos códigos não sendo, pois, capturado. E se capturado, tende sempre a evadir-se. Os quanta 

são precisamente signos ou graus de desterritorialização no fluxo descodificado. Já a linha dura implica uma 

sobrecodificação que substitui os códigos desgastados, e os segmentos são como que reterritorializações na linha 

sobrecodificante ou sobrecodificada. 

 
9
 O uso desse instrumento metodológico justifica-se pela posição política do pesquisador em se inserir num 

campo de práticas aberto as possibilidades de construção do objeto. Não acreditamos que um objeto se define 

num projeto de pesquisa. A inserção no campo, o encontro com as práticas e as articulações possibilitadas pelo 

encontro da prática de pesquisa com as do campo colocado em análise são o terreno para o aparecimento da 

nossa questão. E o que nos move até o campo, até o possível problema? Um incômodo. Mas como ir? para onde? 

Não interessa, o fato é que o lugar onde estamos não nos interessa mais. 
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duas das entrevistas, que foram feitas simultaneamente, por sugestão das próprias 

profissionais. 

As narrativas produzidas durante as entrevistas foram categorizadas e analisadas 

inicialmente com fins de atender os objetivos propostos por esse trabalho anterior. A 

construção das categorias procurou atender tanto aos objetivos propostos a priori, como a 

questões que surgiram no decorrer do trabalho de campo, foram descritos e colocados em 

análise: 1. A natureza do vínculo, 2. O tempo de trabalho e a origem do interesse nesse 

campo; 3. As atividades desenvolvidas à época, separadas por locações dos profissionais; 4. 

Da possibilidade de melhorar o trabalho nesses locais, apresentado os problemas mais citados, 

as melhorias que podem ser empreendidas e as melhoras que já estariam em construção. 

Descrevemos ainda: 5. O incômodo em ter que assumir atividades conflitantes e das 

estratégias para recusá-las e/ou modificá-las; 6. Da encomenda do judiciário; 7. Da 

possibilidade de construção de um trabalho outro e de como seria possível empreender linhas 

de fuga. 

 

 

      2.2 Um Outro Olhar sobre “Velhas” Falas 

 

 

Nossa questão redefine-se no trabalho atual tomando como foco as estratégias de 

ocultação e aparecimento das relações entre saber e política nos fazeres desses psicólogos sob 

forma de discursos de humanização. Além das narrativas produzidas nessa pesquisa anterior, 

recorreremos às regulamentações do Conselho Federal de Psicologia, bem como discussões 

contemporâneas a nosso processo de pesquisa que consideramos pertinentes, tais como o 

crescimento, em número, da aplicação das penas alternativas e o projeto de Depoimento Sem 

Dano.   

É importante salientar o consumo que se faz atualmente dessas narrativas. Pensamos 

que o uso que se faz delas produz outras narrativas. Talvez esse tenha sido um dos principais 

motivos da elaboração de outro projeto de pesquisa: a possibilidade de fazer outros consumos 

daquelas falas. Retomamos as categorias elaboradas anteriormente, colocando-as em análise, 

bem como recuperamos as transcrições integrais. Garimpamos nestas falas antes desprezadas 

pelo recorte elaborado anteriormente. O atual foi elaborado atentando-se para as descrições 

das práticas hegemônicas, criando como categoria de análise “O Judiciário solicitante do Psi”; 
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para a possibilidade da implicação ou sobreimplicação
10

 impedir a análise dessa encomenda, 

configurando a categoria “O Psi aderido ao Judiciário”. 

Atentamo-nos também para o aparecimento, nas narrativas, da psicologia como 

legitimadora do processo de humanização do aparelho penal, colocando-se no prolongamento 

de medidas como a pena privativa de liberdade, configurando a categoria “O Jurídico 

sustentado pelo Psi”. Assim como as práticas da psicologia Jurídica que fornecem 

fundamentações para constituição do objeto de estudo legítimo da psicologia, a saber, a 

interioridade humana, constituindo a categoria “O Psi sustentado pelo Jurídico”. E ainda 

evidenciar práticas discursivas que articulam alguma forma de resistência à encomenda do 

Judiciário, estabelecendo certo rompimento com o modelo de trabalho estabelecido como do 

psicólogo jurídico, configurando a categoria “O Psi resistindo ao Jurídico”. 

Além dessas, algumas falas ganharam visibilidade a partir de discussões decorrentes 

do próprio processo de pós-graduação, como o abismo criado entre o lugar legítimo de 

produção de saber da psicologia, a academia, e o campo de práticas profissional, evidenciando 

como categoria de análise “A psicologia da prática e a psicologia da teoria”. 

Quanto à natureza de nossos dados, tratamo-nos como segmentos de discursos ou atos 

de enunciação, enunciados por funções institucionais. Alertamos para nosso entendimento de 

que o conhecimento não é produzido por sujeitos, nem individuais, nem coletivizados, mas 

por funções-sujeitos
11

. Pensar em termos de fala de indivíduo estabelece uma 

incompatibilidade para a concepção de um campo de dispersão de fragmentos de enunciados 

que se articulam segundo lógicas político-afetivas constitutivas de certas funções, que 

fomentam nossas categorias de análise.  

Considerando as propostas metodológicas aqui apresentadas, afirmamos nosso 

compromisso com certa política de pensamento, e o uso do espaço acadêmico como meio de 

ativa-lá. Nesse sentido, nossa pesquisa não se coloca como uma forma de especialização e 

domínio de um campo específico da psicologia como forma de aquisição de autoridade para 

                                                   
10

 Trata-se de implicação sem análise. Segundo Rodrigues (2005), a implicação constitui um nódulo de relações 

inevitavelmente presente  estamos sempre implicados em instituições, queiramos ou não. Nesse sentido, 

sobreimplicação constituiria um mandato social destinado a gerar o “sobretrabalho exigido para a produção 

de uma mais-valia, de uma rentabilidade suplementar (...), „exploração da subjetividade‟ que sucede à 

exploração da objetividade do homem no trabalho alienado”. (Lourau, 1990/2004: 189 apud Rodrigues, 

2005). Compreende-se, portanto, como a sobrecarga de trabalho e o grau de afinidade do trabalhador com seu 

trabalho produzido pelos funcionamentos organizacionais impedem a colocação das ações cotidianas em 

análise. Lourau ilustra bem essa noção associando-o a um ato de linguagem: “Implique-se, reimplique-se, 

porém não analise suas implicações!” (ibid.). 

 
11

 Afirmando o entendimento que, uma vez atuando em determinados espaços institucionais, o que interessa 

ser colocado em análise não são falas de sujeitos, entendidos como atores enunciadores, mas enunciações 

articuladas a determinadas funções assumidas por sujeitos, tomados de modo genérico. 
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falar dele, mas a inserção nesse campo configura-se como um diálogo com as funções 

institucionais ali assumidas. É a construção de um olhar de „quem‟ ainda permanece estranho, 

mas já construiu certa intimidade. 

Se não se trata de uma aproximação maior da Verdade, não se trata também de uma 

missão de distribuição de recomendações mais verdadeiras aqueles desprovidos dessa suposta 

iluminação científica. Ao contrário, a pesquisa e as intervenções no campo, as atuações 

técnicas ou em sala de aula nos aparecem como possibilidade de enfrentamento político, na 

medida em que suspeitamos da potência dos modos de ações macro-sociais organizadas. 
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3 O APARELHO JURÍDICO PERPASSANDO AS RELAÇÕES... O QUE 

A PSICOLOGIA TEM COM ISSO? 

 

 

Retomando nosso problema inicial, que passava por questionar o trabalho social 

acerca de seu mérito: humanização das penas ou extensão refinada da intervenção do Estado 

numa esfera mais privada da vida das pessoas – o meio familiar. Inscreve-se aqui um tema 

mais específico a ser problematizado nesse trabalho: a questão da esfera pública e privada. Ou 

a respeito ainda da noção de social para além das oposições social – individual
12

. 

Gilles Deleuze situa-nos acerca do termo social tal como é trabalhado por Donzelot 

(1986): o social como um setor particular em que se classificam problemas bastante diversos, 

casos especiais, instituições específicas, todo um pessoal qualificado. Para Deleuze, a obra 

desse sociólogo é uma gênese deste „estranho setor‟ – o social – que tem formação recente, 

mas que tem importância crescente. 

O momento histórico e o contexto social que interessa a este trabalho posto por 

Donzelot (1986) é o que o Estado, por um lado, tende a se livrar dos encargos mais pesados, 

incitando investimentos privados como a poupança, enquanto por outro lado é levado a 

interferir diretamente, fazendo da esfera industrial uma “civilização dos costumes”. Trata-se 

de uma redução do papel de provedor do Estado, ao mesmo tempo em que aumenta seu 

controle social.  

O momento que esse sociólogo descreve é aquele em que se esboça um Complexo 

Tutelar e onde são firmadas novas alianças para operacionalizar tecnologias de controle. 

Deleuze (1986) destaca uma aliança, também caracterizada por uma hibridização, observada 

por Donzelot (1986) - entre a medicina e o Estado. Ao tempo que a medicina mantém um 

caráter liberal, privado, o Estado intervém necessariamente por meio de ações públicas e 

estatutárias (tutela). Faz ainda uma relação entre essa aliança e a bio-política, esse poder de 

gerir a vida, apresentado por Foucault. 

                                                   
12

 Podemos pensar a diluição dessa oposição usando como ferramenta a proposta de Bakhtin (1997), que propõe 

essas dimensões articuladas no sentido de que não há uma consciência individual fundante. A consciência 

individual deve ser explicada a partir do meio ideológico e social e não o contrário. Constitui-se no espaço da 

interação entre essas mesmas consciências individuais. Cabe ressaltar ainda, que esse espaço de interação, 

tomado como uma unidade social, não é mera reunião de consciências individuais, para esse autor, os indivíduos 

precisam estar socialmente organizados, que formem um grupo. O terreno interindividual não é, portanto, 

natural. 
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Agamben (2002), sobre o Biopoder, destaca que nos limiares da idade moderna, a vida 

natural começa a ser incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal e a política se 

transforma em biopolítica. Para esse autor, o triunfo do capitalismo, bem como as categorias 

produzidas para sustentá-lo, não teria sido possível sem o controle disciplinar por esse modo 

de gestão. 

 

 

Somente em um horizonte biopolítico, de fato, será possível decidir se as categorias 

sobre as quais se fundou a política moderna (direita/esquerda; privado/público; 

absolutismo/democracia etc), e que se foram progressivamente esfumando a ponto 

de entrarem hoje numa verdadeira e própria zona de indiscernibilidade. 

(AGAMBEN, 2002, p. 12) 
 

  

Para o filósofo italiano, a biopolítica é tão antiga quanto à exceção soberana, 

colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o Estado Moderno não faz mais, 

portanto, que reconduzir à luz do vínculo secreto que une o poder à vida nua
13

. 

Nesse sentido, Castel (1978) descreve uma transformação da assistência, em que a 

questão da assistência deixa de ser uma obrigação meramente moral e passa a ser dever do 

Estado. De acordo com esse sociólogo, a segunda metade do século XVIII fora marcada por 

uma descoberta decisiva: a relação entre riqueza e trabalho. A riqueza não seria mais um dom 

que é dado, livremente redistribuída pela esmola. Ela é produto de uma troca e sua fonte está 

no trabalho.  

 

 

      3.1 A Psicologia como Política Inscrita numa Rede de Relações de Poder 

 

 

Frequentemente, as noções de poder e política serão usadas nesse trabalho. Seriam 

sinônimas? O poder, substancializado, tomando numa forma, não existe. Não é possível, 

portanto, deter o poder, como frequentemente se expressa nas falas militantes de esquerda das 

                                                   
13

 Vida nua como vida matável e insacrificável do Homo-Sacer.  Na exceção soberana, a lei se aplica de fato ao 

caso excepcional desaplicando-se, retirando-se deste. O homo sacer pertence a Deus na forma da 

insacrificabilidade e é incluído na comunidade na forma da matabilidade. A posição de abandono é de 

irreparável exposição da vida, capturada na esfera soberana. Sacer – excede a regra do direito e do sacrifício. 

Dupla exceção. A ambivalência do sacer está em ser matável e insacrificável. Com o puro se faz o impuro e 

vice-versa, a ambiguidade do sacro consiste na possibilidade dessa transmutação.  Para um maior 

aprofundamento dessas noções, ver Agamben, 2002. 
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organizações macro-políticas
14

. O exercício de poder instaura as relações. Nenhuma relação 

pode prescindir disso. Assinalamos assim a positividade do poder. O exercício de poder 

sempre produz algo, não meramente impede determinados funcionamentos. Há sempre uma 

produção: não se pode pensar em situações de dominação total e anulação de algo como uma 

relação de poder.  Há sempre um jogo de forças nas relações. Para qualquer tentativa de 

dominação, como uma modalidade de exercício de poder, há uma prática de resistência 

correspondente. E nesse jogo algo é produzido.  Encaramos, portanto, a noção de poder, 

tomado em relação à política, como uma noção mais geral. 

Política diz de um fazer. Ou o que orienta um fazer. Qualquer prática guarda uma 

política. Guarda, mas não oculta. A política aparece na própria prática, está na superfície 

desta, mas nem sempre parece óbvia. Ou de tão óbvia, esconde-se. Paul Veyne (1998) discute 

com maestria essa relação de superfície e profundidade dos acontecimentos e processos na 

obra do Foucault, mas queremos retomar a maneira peculiar de um poeta gaúcho ilustrar essa 

característica oculta da obviedade:  

 

 

Da Felicidade  
 

Quantas vezes a gente, em busca de aventura, 

Procede tal e qual o avozinho infeliz: 

Em vão, por toda parte, os óculos procura, 

Tendo-os na ponta do nariz!  
 

Mario Quintana 

 

 

Acreditamos que a potência de manutenção de muitos funcionamentos hegemônicos 

está nessa obviedade produzida pela naturalização deles. Frequentemente nos tornamos 

curiosos por questões que parecem ocultas. O mistério nos atrai e negligenciamos o que 

funciona bem diante de nossos olhos, porque o que funciona assim parece natural.  

O que queremos marcar aqui é que a noção de política pode ser entendida como um 

modo específico de particularização dos exercícios do poder. Insere-se como modo de 

funcionar; estratégia de uma rede geral de exercícios de poder. Dessa forma, nosso título 

justifica-se pelo fato de estarmos colocando em análise uma forma específica de prática, 

                                                   
14

 Tomamos como organizações macro-políticas toda e qualquer organização militante de resistência a 

funcionamentos hegemônicos, mas que se configuram sob uma forma instituída, com perspectivas reformistas, 

tais como a maioria dos movimentos sociais e os partidos de esquerda. A expressão macro justifica-se pelo fato 

de consideramos as ações dessas organizações como tendo uma visibilidade facilmente capturável pelos 

aparelhos que se quer combater. Quer-se marcar uma diferença, ou até mesmo uma oposição à potência inerente 

às ações micro. 
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orientada por um saber. Configura-se, portanto, como uma política. Dito de outro modo, 

estamos colocando aqui a inserção das práticas psi no judiciário como uma política de 

humanização. E que assumir esse lugar de „humanizador‟ deve estar apoiado em práticas 

discursivas, que chamamos aqui discursos de humanização. São práticas que giram em torno 

da naturalização do papel de psicólogo como um pacificador. 

Apesar de nossa discussão inserir-se na questão trabalhada por Foucault do 

ocultamento das relações entre saber e poder, devemos tomar essa relação como mais geral, e 

a política como estratégia particular. Pensamos que determinados modos de exercício de 

poder configuram-se como políticas específicas, e que no caso da psicologia jurídica – nosso 

campo de análise em questão – pode operar uma ocultação das relações entre saber e poder e, 

consequentemente, entre saber e política, ou ainda mais especificamente, entre o saber e o 

fazer das práticas da psicologia no „poder judiciário‟. Mas como funciona esse ocultamento? 

Onde estará a potência de uma estratégia que oculta, ou em determinados momentos, faz 

aparecer essas relações? As interrupções e os cortes nos fios que podem nos conduzir a um 

exercício genealógico ou cartográfico são extremamente desarticuladores e naturalizantes. 

Talvez aí more a potência dessa estratégia: interrompendo a modulação específica pela qual se 

constitui determinado processo, encaramos apenas a forma final ou inicial e instantaneamente 

as tomamos como verdades.  

A psicologia, tal como se desenvolveu, só poderia produzir verdades acerca de 

subjetividades reificadas, não de processos. Esse entre não pode ser colocado em questão sem 

a percepção da implicação entre o fazer e uma política, entre a política e um saber e entre um 

saber e determinado modo de exercício de poder. Os possíveis e estratégicos ocultamentos 

dessas relações são os pontos escuros – os nós – que nos fazem produzir verdades, e o mais 

importante, crê-las como naturais. 

Pensando acerca da hipótese levantada anteriormente, de que a paralisação do 

processo é uma estratégia de naturalização dos objetos a serem investigados, é preciso pensar 

também essa questão por um lado que é fundamental ao nosso problema: o modelo de ciência 

que atravessa a constituição da psicologia. Acompanhando a arqueologia empreendida por 

Foucault (2006) quanto ao nascimento da clínica, observamos (parecendo irônico) que a 

investigação da verdade de um corpo vivo deve estar condicionada a sua morte. A vida joga 

uma cortina de fumaça sobre a verdade. Ora, se o método clínico implica uma simplificação 

no sentido reducionista da abordagem dos processos da doença trata-se de parar o processo. 

Por isso, a vida não pode ser bem-vinda. 
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O que oculta e envolve, o véu da noiva sobre a verdade, é paradoxalmente a vida; a 

morte, ao contrário, abre à luz do dia o negro cofre dos corpos: vida obscura, morte 

límpida, os mais antigos valores imaginários do mundo ocidental aí se cruzam em 

estranho contra-senso, que é o próprio sentido da anatomia patológica. 

(FOUCAULT, 2006, p.184) 

 

 

 Trazendo essa discussão para as ciências humanas, pensamos que o modelo do método 

clínico reproduz-se analogamente nas práticas da psicologia. Em nossa pesquisa, nos 

propomos pensar como e por que (ou o que sustenta) a perícia como técnica essencial das 

práticas psi inscritas no campo do judiciário. A emissão de documento que se propõe a revelar 

uma verdade acerca de um indivíduo é também uma maneira reducionista de abordagem da 

esfera psi e está também postulado na morte de um processo: o processo de subjetivação. 

 

 

A linguagem e a morte atuaram, em cada nível dessa experiência e segundo toda a 

sua espessura, para finalmente oferecer a uma percepção científica o que durante 

muito tempo tinha permanecido como o invisível visível – proibição e iminente 

segredo: o saber sobre o indivíduo. (FOUCAULT, 2006, p.188). 

 

 

Voltando o foco ao problema dessa pesquisa, inserimo-nos, de maneira mais geral, no 

tema acerca dos modos de aparecimento e ocultação das relações entre poder e saber operados 

pela psicologia em suas práticas e produções discursivas. Mais especificamente, em termos da 

descrição das políticas assumidas no exercício profissional dos psicólogos jurídicos do estado 

de Sergipe. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que as práticas apoiam-se em 

premissas de que esses profissionais, assim como tantos outros especialistas, detêm um saber 

asséptico, e que, portanto, seu fazer cotidiano não se configura efetivamente como uma 

política. No caso da psicologia, supomos que os discursos de humanização constituem a 

principal estratégia para esfumaçar as relações entre o saber – política - fazer. 

Parece-nos, portanto, que aquela lógica de gestão dos corpos pensada por Foucault e 

assinalada por Agamben, segue a mesma lógica, e não poderia ser diferente, do 

funcionamento do exercício de poder, que será discutido com mais cuidado posteriormente. 

Cabe destacar aqui o caráter micro; sutil dessa lógica de funcionamento. Não se trata mais de 

trancar os corpos, mas de fazê-los funcionar de uma determinada maneira. Articulamos essa 

perspectiva a algumas discussões de Foucault (1988) que rejeitam a hipótese repressiva em 

favor da tese de que as práticas e os discursos acerca da sexualidade são „liberadas‟ e até 
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„incitadas‟ a funcionar de determinado modo. Não há, para Foucault (1996), uma censura no 

sentido de uma rarefação/repressão dos discursos, mas uma multiplicação, uma incitação de 

determinado discurso. Quer se fazer ouvir? Ou, em outras palavras, exercer o poder? Entre na 

Ordem do discurso. 

 

 

      3.2  A   Instauração    do    Complexo    Tutelar    Articulada    ao   Aparecimento   da  

 Psicologia Jurídica 

 

 

Donzelot (1986) observa que em determinado momento histórico, mais 

especificamente no séc. XIX, volta-se para a família um interesse que vem de alguns lados 

bem diversos. Mais obviamente quem se identifica com a família são os conservadores, 

partidários da restauração de uma ordem estabelecida, de um retorno aos antigos regimes 

idealizados. Mas também se identificam com a família os liberais, que nela vêm a garantia da 

propriedade privada, da ética burguesa da acumulação e, igualmente a preservação de uma 

barreira contra as intervenções do Estado. Segundo esse sociólogo, até nas organizações de 

massa, a família passa a constituir um obstáculo contra o qual as críticas se apagam, ponto de 

apoio a partir do qual se lançam as reivindicações para a defesa e melhoria do nível de vida. 

Como intervir nesse pequeno grupo de maneira a fazê-lo contribuir para a 

prosperidade dos ideais liberais? Torna-se fundamental o aparecimento de um aparelho 

policial. Donzelot (1986) define cuidadosamente polícia (diferente do sentido restritivamente 

repressivo atribuído atualmente): um pólo de unificação de técnicas que incluem a bio-política 

anunciada por Foucault, que evita uma clivagem entre a psicologia (não por acaso!)
15

 e a 

política. Seria uma proliferação de tecnologias políticas que irão investir sobre o corpo, a 

saúde, as formas de se alimentar e de morar, as condições de vida, o espaço completo da 

existência, a partir do séc. XVIII, nos países europeus (Qualquer semelhança com nossa 

realidade atual, não é mera coincidência). 

Intervir no seio familiar, no sentido eminentemente administrativo e não apenas 

puramente repressivo, implica uma noção de prevenção. Colocar-se num lugar em que ainda 

há uma possibilidade de promover o funcionamento normal. Daí não só um interesse pela 

                                                   
15

 grifo meu. 
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infância, como a produção de determinada infância, partindo da noção de uma imagem de 

adulto em franco desenvolvimento. (DONZELOT, 1986)  

Cabe destacar que o movimento de privatização acontece ao tempo em que o Estado 

passa a intervir de maneira mais incisiva no funcionamento familiar. A privatização parece 

funcionar no sentido de diminuir o peso da responsabilidade social do Estado, e a estatização 

parece funcionar no sentido de um aumento do controle das famílias, do desenvolvimento 

infantil, das condutas. Aqui, se desenha uma aparente contradição. 

A coincidência entre liberalismo econômico e aumento do controle social é assinalada 

por Castel (1987) como um paradoxo do liberalismo: a liberdade da circulação de bens e dos 

homens lhe é necessária para obtenção dos lucros máximos. Mas, destruindo as 

territorializações naturais e as relações sociais orgânicas, ela exige, para sua própria 

sobrevivência, regulações que contradizem seus princípios. “(...) enquadrar, vigiar e 

domesticar as próprias populações “liberadas” e, em primeiro lugar, esse exército de pobres 

que o progresso aumenta através de seu próprio desenvolvimento.” (CASTEL, 1987. p. 128). 

A estratégia empreendida no investimento de conservação das crianças foca-se num 

processo de normalização, de evitar possíveis desvios ou descaminhos no percorrer no 

desenvolvimento infantil, mas também num sentido de uma potencialização de suas possíveis 

forças produtivas. Para instaurar esse aparato de prevenção, que estabelecesse uma vigilância 

ininterrupta, que alcance a criança antes do desvio, um aliado torna-se fundamental: a mãe. 

Donzelot (1986) nos mostra como a mãe se torna esse aliado do médico de plantão, única 

capaz de conter cotidianamente o obscurantismo da criadagem e de impor seu poder à criança.  

Castel (1987) observa outras alianças fundamentais que se estabelece nesse momento 

histórico em que instaura uma forma tão peculiar de controle social, colocando em análise a 

“Idade de Ouro do Alienismo”. No aparecimento da medicina mental, como nova 

especialidade, um código médico já superado e um velho devaneio político se encontram. A 

vitória histórica do alienismo, para esse sociólogo, se deve a que ele soube juntar – ou melhor, 

não dissociar – uma trama médica, garantida pela respeitabilidade científica, e uma trama 

social, a dos filantropos e dos reformadores do período pós-revolucionário à procura de novas 

técnicas assistenciais. Irão aparecer os missi dominici
16

 de um novo serviço público, que nos 

faz pensar no surgimento do trabalho social, proposto por Donzelot. 

Não se pode deixar de observar na genealogia empreendida por este último o 

nascimento de algumas instituições que nos atravessam na contemporaneidade, a saber, o 

                                                   
16

 Em latim: os enviados do Senhor. [grifo do autor] 
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papel de mãe – com seu tão fadado instinto maternal, que não cessa de fornecer subsídios de 

naturalização deste papel -, como também a família nuclear burguesa – nessa organização 

específica. Consideramos exercícios fundamentais a uma perspectiva que se alia à análise 

institucional: os de desnaturalização. Acompanhar o momento em que essas “verdades 

irrepreensíveis” nascem dissolvem todas as certezas em relação a elas. Percebemos de onde 

vem todo repertório de prescrições que é considerado normal e/ou natural em relação aos 

cuidados com a criança, com a dinâmica familiar, ao perfil de mãe, que encontrou na 

psicologia uma forte aliada de legitimação e sustentação. Podemos afirmar também no sentido 

oposto: a psicologia aparece e se sustenta nessas prescrições. 

Mas por que o Estado e a família teriam interesses comuns se estão em movimentos 

aparentemente divergentes? Donzelot (1986) atenta-se para o fato de que os interesses estatais 

e da família, em relação ao cuidado com as crianças, não são completamente coincidentes, 

mas há entre eles um ponto de convergência, uma „conivência tática‟. Enquanto o que 

perturba as famílias são os filhos adulterinos, os menores rebeldes, as moças de má reputação 

e sua posição (de ordem moral), o que inquieta o Estado é o desperdício de forças vivas, são 

os indivíduos inutilizáveis ou inúteis (de ordem econômica). 

Esboça-se aqui o foco do nosso interesse nesse contexto, a saber, a invenção de um 

modo de gestão das pessoas pelo Estado, forjada em discursos de humanização. Ou, dizendo 

de outro modo, nosso foco está no processo de criminalização do cotidiano que justifica uma 

judicialização da vida. E qual seria o alvo desse aparato? De acordo com Donzelot (1986), 

duas coisas poderiam ameaçar uma definição liberal do Estado: o aumento da pobreza e os 

conflitos gerados entre uma minoria burguesa e um povo bárbaro que geraram clivagens 

profundas no interior do corpo social tanto do ponto de vista das condições de vida como dos 

costumes. A família – instituição destacada por esse autor – mostra-se como um dispositivo 

de um projeto civilizatório
17

.  

Donzelot (1986) se pergunta que modalidade de organização poderia garantir o 

desenvolvimento de práticas de conservação e de formação da população dissociando-as de 

qualquer atribuição diretamente política a fim de lastreá-las, mas com uma missão de 

dominação, de pacificação e de integração social. Ou seja, como tocar um projeto 

civilizatório, de medidas eminentemente inclusivas sem que isso pareça um projeto de 

governo, uma medida estatal. Em outras palavras, como fazer as pessoas assumirem esse 
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 VEIGA (2002) trata da escolarização como projeto de civilização num artigo que propõe pensar a 

escolarização como dispositivo e situa o surgimento da escola como articulada a um processo civilizatório 

moderno. 
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projeto como seu? Como criar um grau de afinidade que faz com que as pessoas o 

experimentem como instituído, natural?  

Uma das respostas possíveis apresentadas pelo autor e que é uma articulação também 

observada por Castel é por meio da filantropia. De maneira bem perspicaz, Donzelot (1986) 

não considera a filantropia uma fórmula ingenuamente política de intervenção privada na 

esfera dos problemas ditos sociais, mas sim como estratégia deliberadamente pseudo-

despolitizante face à instauração dos equipamentos coletivos, ocupando uma posição 

confortável entre a iniciativa privada e o Estado. Propomos pensar nessas formas de 

organização colocadas como automaticamente politicamente corretas e sua potência diante 

desse processo civilizatório; de normalização dos costumes.  

A contemporaneidade convive com iniciativas filantrópicas, projetos estatais e ainda o 

frisson das Organizações Não Governamentais. Guardadas as singularidades de suas 

intervenções e alvos, as argumentações de Donzelot (1986) nos incentivam a colocar em 

análise suas políticas. Ao menos, tornando o convite um pouco mais modesto, a proposta 

incluída neste trabalho é não percebê-las – especialmente a filantropia e algumas ONGs – 

como apolíticas, nem como despolitizadas, mas como articuladas a uma estratégia específica 

de dominação que as fazem parecer assim. 

Esse pesquisador nos aponta dois pólos de investimento filantrópico: um que chama 

pólo assistencial, que utiliza o Estado como meio formal de divulgar certo número de 

conselhos e preceitos de comportamento a fim de transformar uma questão de direito político 

em questão de moralidade econômica. Neste sentido, apoia-se numa definição liberal de 

Estado, remetendo para a esfera privada as demandas que lhe são formuladas em termos de 

direito ao trabalho e à assistência. Outro pólo seria o médico-higienista, em que não há uma 

preocupação em amenizar a demanda inflacionista do papel do Estado, mas utilizá-lo como 

instrumento direto. Aqui, incita-se o Estado a intervir em nome da preservação da sociedade. 

Donzelot (1986) se pergunta como se instaurou essa intervenção. Ele nos mostra que 

dois eixos da estratégia filantrópica substituem formas de poder positivo no antigo estilo do 

poder da soberania: norma preservadora em lugar de repressão destruidora. 

 

 

Num certo sentido, a família passa ser, pela poupança, ponto de apoio para fazer 

refluir para ela indivíduos levados, por seu desregramento, a interpelarem o 

Estado como instância responsável politicamente por sua subsistência e por seu 

bem-estar. (DONZELOT, 1986, p.58) 
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É preciso destacar, a essa altura, um forte componente moralizador na política 

intervencionista de conservação da família – havia condições para que esta obtivesse uma 

proteção do Estado. Há, portanto, uma especificidade na modalidade de assistência social que 

precisa ser sublinhada. Donzelot (1986) destaca a condição para obter essa proteção: era para 

os que tinham profissão e que não tinham moralidade duvidosa. Era uma assistência a uma 

 “pobreza envergonhada”. Castel (1987) também observa esse caráter moral e em 

concordância com Donzelot, marca: “Sendo a concessão de assistência medida pela 

docilidade dos pobres, toda ajuda entretém e reproduz o processo de sujeição.” (CASTEL, 

1987, p. 129) 

A família se torna, dessa forma, um dispositivo eficaz de moralização, normalização e 

controle social.  Mas uma questão ainda parecia pendente para a instauração dessa tecnologia. 

Donzelot (1986) coloca a questão de como vai se difundir essa norma na totalidade do corpo 

social, como generalizar essa observância? Mais uma vez encontramos na sua resposta um 

atravessamento foucaultiano: a escola. 

A imposição de certa norma à família e o surgimento da escola podiam não ser 

suficientes para um processo de tutela inserido num projeto de civilização. Conforme nos 

mostra Donzelot (1986), havia um ponto de resistência intransponível que era o poder 

paterno. A família mantinha uma soberania que poderia intervir na educação dispensada nos 

centros. O lar ainda era, segundo este autor, um santuário inviolável. Entretanto, a norma 

estatal e filantrópica, apoiando-se uma na outra, colocam a família diante da obrigação de 

reter e vigiar seus filhos se não quiser, ser ela própria, objeto de uma vigilância e 

disciplinarização. Daí que no último terço do séc. XIX, os magistrados e filantropos partem 

em guerra contra as medidas de correção paterna. 

Inicia-se, segundo esse sociólogo, um processo de redução da autonomia familiar 

baseado numa suposta imoralidade (onde a pobreza passa a ser associada imediatamente ao 

desrespeito às regras sociais). A suspensão do poder patriarcal permitirá o estabelecimento de 

um processo de tutela que alia objetivos sanitários e educacionais. A iniciativa privada, que se 

desenvolvera para limitar o papel do Estado, deve unir-se a este, com sua experiência da 

gestão dos pobres, em nome de regras que raramente respeitam. 

 

Em nome de um prejuízo suposto que atinge seus membros através de uma ou outra 

dessas carências, a família é objeto de um governo direto. Apoiando-se na defesa dos 

interesses de seus membros mais frágeis (crianças e mulheres), a tutela permite uma 

intervenção estatal corretiva e salvadora, mas às custas de uma despossessão quase 

total dos direitos privados.” (DONZELOT, 1986, p. 87) 
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Cria-se, portanto, todas as condições do aparecimento do que o sociólogo chamará 

Complexo Tutelar. Inicialmente se estabelece um governo dos corpos através das famílias, em 

seguida, instaura-se um governo das famílias. O indivíduo está enredado numa teia de 

controle em duas instâncias. Mas ainda há de se estabelecer outra: a técnica. O autor destaca 

que é a partir do final do séc. XIX que aparece uma „nova‟ série de profissões – assistentes 

sociais, os educadores especializados, os orientadores – reunidas em torno do que chama de 

Trabalho Social. Para ele, e para Deleuze (1986) este é um campo em plena expansão 

atualmente.  

Percebe-se, nos escritos de Donzelot (1986), o início da intersecção do saber psi com o 

campo do direito no momento em que afirma que o trabalho social se apoiará também num 

saber psiquiátrico, sociológico e psicanalítico para reduzir o recurso ao judiciário, ao penal. 

 

 

      3.3  A  Prática  de  Perícia  e  a  Constituição  da  Psicologia  Aplicada  ao  Direito  no 

 Contexto Brasileiro 

 

 

Sônia Altoé (2001) mostra que a primeira aproximação da psicologia com o direito 

ocorreu ainda no final do século XIX, fazendo surgir, assim, o que se denominou Psicologia 

do Testemunho. O objetivo desta psicologia era verificar, através do estudo experimental dos 

processos psicológicos, a fidedignidade do relato do sujeito envolvido em um processo 

jurídico. A autora destaca que essa fase inicial da psicologia jurídica foi muito influenciada 

pelo ideário positivista, importante nessa época, que privilegiava o método científico 

empregado pelas ciências naturais.   

Brito (1993) considera que o modelo de atuação baseado em premissas originadas do 

positivismo não é um problema exclusivo da psicologia aplicada à justiça, mas da psicologia 

em geral. A autora ressalta ainda que, atualmente, o Conselho Federal de Psicologia vem 

demonstrando preocupações quanto às tarefas atribuídas aos psicólogos. Discussões vêm 

sendo levantadas quanto à limitação das atividades dos psicólogos no campo do trabalho, por 

exemplo, a elaboração e aplicação de instrumentos de mensuração e testes de seleção de 

pessoal. 

Altoé (2001), em articulação com Brito (1993), postula que a psicologia oferece à 

justiça a possibilidade de aplicação de seus conhecimentos basicamente através da perícia. A 

palavra perícia origina-se do latim peritia, que significa destreza ou habilidade. As perícias 
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judiciais, juntamente com outras provas processuais, têm como objetivo fornecer ao julgador 

dados que possam melhor decidir as questões jurídicas. As legislações prevêem as perícias 

como provas judiciais, utilizando-se o conhecimento de profissionais das diversas 

especialidades no assessoramento à justiça.  

Vemos assim, a legitimação também por parte das instituições que encomendam esse 

assessoramento e provas judiciais da crença de que os profissionais capacitados para 

elaboração de laudos e perícias estão de fato habilitados a se aproximar com mais 

fidedignidade da verdade dos sujeitos, e mais, de que essa verdade existe como um dado 

natural. 

O profissional é considerado perito na matéria quando sua habilitação é reconhecida 

perante órgão fiscalizador da respectiva profissão, desde que esteja regulamentada por lei. 

Esses profissionais são vistos como auxiliares da justiça. Porém, o magistrado não é obrigado 

a concordar com a conclusão do laudo técnico, podendo dar um encaminhamento diferente do 

sugerido pelo perito (BRITO, 1993). Parece surgir, portanto, com esse encontro de saberes – 

psi e o direito -, técnicas mais eficazes de prevenção da delinqüência, de acordo com as 

afirmações analisadas. 

Castel (1987) propõe um entendimento de Perícia que coloca em análise a definição 

técnica proposta até então. Trata-se, como ele próprio descreve: uma auto-superação da 

competência técnica. Não é possível assumir essa atribuição técnica sem assumir seu correlato 

exercício de poder. Segundo esse sociólogo, na base de seus conhecimentos, de suas práticas, 

o especialista é chamado a decidir entre opções que engajam valores fundamentais da 

existência. A delegação de poder faz parte da própria definição de perícia. Através de um 

raciocínio de estilo técnico e científico, toma-se uma decisão, que diz respeito a um terceiro e 

que irá doravante selar seu destino. Observamos, nesse sentido, que se trata da produção de 

determinado modo de existir, não de mero desvelamento de uma verdade individual. 

 

 

Assim, os peritos definem a realidade para a sociedade global e, particularmente, 

para aqueles que vivem, na carne, suas contradições. A partir do momento que o 

diagnóstico define o doente mental no seu status completo, transforma seu 

julgamento em realidade social. (CASTEL, 1987, p.144) 

 

 

Nessa mesma direção, em relação ao relatório dos peritos: 
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Não são provas legais no sentido em o direito clássico as entendia ainda no fim do 

século XVIII, mas são enunciados judiciários privilegiados que comportam 

presunções estatutárias de verdade, presunções que lhe são inerentes, em função dos 

que as enunciam. Em suma, são enunciados com efeitos de verdade e de poder que 

lhes são específicos: uma espécie de supralegalidade de certos enunciados na 

produção da verdade judiciária. (FOUCAULT, 2001, p.14) 

 

 

Essa produção de saber, já na forma de um diagnóstico, ou avaliação psicossocial, vai 

incidir também, ou principalmente, numa perspectiva preventiva, sobre a infância. Para 

Donzelot (1986), a incidência é principalmente na infância como forma de se instaurar uma 

„infra-estrutura‟ da prevenção. Produz-se um perfil padrão do futuro delinquente, que se torna 

um objeto de intervenção e, ao mesmo tempo, objeto de saber. Ele descreve tal prática: 

 

 

[...] o saber criminológico se debruça, detecta no passado dos menores delinqüentes, 

na organização de suas famílias, os signos que possuem em comum, os invariantes 

de suas situações, os pródromos de suas más ações [...]. Estudar-se-á com 

refinamento o clima familiar, o contexto social que faz com que determinada criança 

se transforme numa criança “de risco”. (DONZELOT, 1986, p.92) 

 

 

Altoé (2001) destaca a criação, em 1927, da primeira lei que trata dos direitos e 

deveres da criança e do adolescente. Tal lei foi reformulada em 1979, mas foi somente em 

1990 que as crianças e jovens foram contempladas com uma lei inspirada na demanda de 

Doutrina da Proteção Integral. Pioneiramente no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 

nos anos 80, intensificou-se uma discussão importante sobre cidadania e os direitos humanos 

impulsionada pela votação da nova Constituição Brasileira. Para essa pesquisadora, as leis 

que tratam dos direitos e deveres da criança e do adolescente são as mudanças que mais 

interessam para tratar do surgimento desse novo campo de práticas do psicólogo. 

Para a Equipe do PIVETES (2004), na história dos direitos da infância e da juventude 

deve-se destacar a criação, no ano de 1923, no Rio de Janeiro (à época, capital da República), 

do Juizado de Menores enquanto instância de poder destinada especificamente ao controle da 

população infanto-juvenil pauperizada. Para essa equipe de pesquisadores, a criação de um 

estabelecimento direcionado à infância, assim como de uma legislação específica (Código de 

Menores, 1927), visava poder “cuidar” melhor dessa população, controlando-a, a fim de que 

não se desviasse dos valores impostos pela burguesia européia.        

Ainda segundo Altoé (2001), a lei que veio substituir os Códigos de Menores (1927-

1979) é denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi promulgada em 1990, 
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marcando uma diferença fundamental: as inovações do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

por força de lei, impulsionaram mudanças na prática profissional do psicólogo no âmbito da 

justiça na 1ª e 2ª Vara da Infância e da Juventude, exercendo também forte influência nas 

outras áreas de trabalho do psicólogo junto ao poder judiciário, ou seja, na Vara de Família e 

junto ao sistema penal. Essa professora de psicologia destaca o surgimento de um rico debate 

e novos posicionamentos dos psicólogos que questionavam uma prática prioritariamente 

voltada à elaboração de psicodiagnóstico. 

COIMBRA (2003) destaca que antes mesmo (desde a década de 50) da lei que 

regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil, esses profissionais eram frequentemente 

chamados para fornecer pareceres técnicos sobre “perfis psicológicos” demandados pelo 

judiciário. No Brasil, o encontro da psicologia com o direito antecipa-se a própria criação 

oficial do cargo. Pensamos que esse é um dado relevante para pensar toda a produção da 

psicologia, como já assinalamos em relação a nossa marca positivista. 

Com relação à perícia como prática a ser realizada por psicólogos, BRITO (1993) cita 

a Lei 53664, de 21 de janeiro de 1964, que regulamenta a Lei 4119, de 27 de agosto de 1962. 

Aquela Lei afirma que cabe ao psicólogo, entre outras atribuições, “realizar perícias e emitir 

pareceres sobre matéria de Psicologia”. 

O Código de Ética Profissional também vem tratar mais tarde, em 1987, das relações 

do psicólogo com a justiça: 

 

 

Art. 17 – O Psicólogo colocará o seu conhecimento à disposição da Justiça, no 

sentido de promover e aprofundar uma maior compreensão entre a lei e o agir 

humano, entre a liberdade e as instituições judiciais. 

Art. 18 – O Psicólogo se escusará de funcionar em perícia que escape à sua 

competência profissional. 

Art. 19 – Nas perícias, o Psicólogo agirá com absoluta isenção, limitando-se à 

exposição do que tiver conhecimento através do seu trabalho e não ultrapassando, 

nos laudos, o limite das informações necessárias à tomada de decisão. 
   

 

Apesar dessa demarcação - que circula em torno de estudos e emissões de documentos 

acerca de indivíduos - da atuação do psicólogo junto à justiça, as discussões levantadas na 

década de 80, bem como as inovações trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

impulsionaram a busca de novas formas de atuação junto ao poder judiciário.  

Para Altoé (2001) essa conjuntura influenciou também o ensino universitário: diante 

dessa realidade, os professores da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 
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reformularam a área de concentração (criada em 1980, pela primeira vez) denominada 

“Psicodiagnóstico para Fins Jurídicos”, dentro do curso de especialização em psicologia 

clínica. O curso passou a constituir um curso de especialização em “Psicologia Jurídica”, não 

sendo mais área de concentração dentro do departamento de clínica, ligando-se então ao 

departamento de psicologia social. A professora Leila Maria Torraca de Brito esteve à frente 

desse curso entre 1986 e 1996, sendo um dos primeiros cursos no país a formar especialistas. 

A presente pesquisa não se ocupa da psicologia jurídica em particular por entender que 

é especificidade desta a produção de um modo de subjetivação individualizado; de produção 

de um saber acerca de indivíduos; de práticas instituídas, cristalizadas e hegemônicas. 

Entende-se que a psicologia, como qualquer outra instituição
18

, está entrecortada por todos 

esses perigos. Mas, levando em consideração o recorte operado para esse trabalho, pensamos 

que o Judiciário é uma instituição que ocupa uma posição estratégica no modelo de 

organização social contemporânea, em que o Trabalho Social – e a psicologia inclui-se nessa 

nova série de profissões – insere-se politicamente com vistas a humanização das práticas 

penais.  

 

 

      3.4 A Produção dos Especialismos e os Discursos de Humanização 

 

 

Supomos que existe uma crença fortemente difundida de que a aquisição de uma 

formação no campo das Ciências Humanas ou Sociais está associada a um ganho de 

habilidade (como uma espécie de passe mágico, ou um plus) de empatia com o sofrimento do 

outro e daí o desenvolvimento de uma capacidade altamente especializada de resolver 

questões ligadas ao sofrimento humano. A diferença sutil entre as duas áreas acima citadas 

estaria na natureza desse sofrimento: na área de Humanas ocupa-se com o sofrimento mais 
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 Instituição aqui se refere, de acordo com Lourau (2004), às normas. Nesse sentido, inclui-se também a 

maneira como os indivíduos concordam, ou não, em participar dessas mesmas normas. Fazem parte ainda desse 

conceito as relações sociais reais, bem como as normas sociais. Seu conteúdo comporta a contradição de 

articular a ação histórica de indivíduos, grupos, coletividades e as normas sociais já existentes.  Destacamos 

também que instituição não se confunde com um nível da organização social, mas atravessa todos os níveis dos 

conjuntos humanos e faz parte da estrutura simbólica do grupo, do indivíduo.  
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pessoal, individual. Na área Social ocupa-se com sofrimentos de ordem estrutural, questões de 

ordem econômica. 

Entretanto, é preciso pensar quais as possibilidades de humanização de determinados 

espaços. Como humanizar uma escola? Um hospital? Uma prisão? Para além de pensar essas 

possibilidades - porque definitivamente não aderimos a essa crença – é preciso pensar no que 

estamos chamando de humanização. Em que sentido iriam medidas ditas humanizadoras? 

Tomando o surgimento da prisão como campo de análise, podemos compreendê-lo como uma 

estratégia de humanização da pena de suplício. Mas não nos arriscamos a fazer avaliações se 

essas transformações resultaram numa melhoria da vida das pessoas. O que podemos afirmar 

é que são transformações categoricamente inscritas num projeto de humanização.  

O aparecimento e a inserção dos trabalhadores sociais que estamos pondo em análise 

especificamente não parecem estar associados a alguma projeto específico de política pública 

organizada enquanto um movimento que objetiva operar mudanças em curto e médio prazo o 

funcionamento das instituições que abriram esse espaço, ou fizeram suas encomendas, tal 

como ocorre com a reforma psiquiátrica. Entretanto, inscreve-se inequivocamente como uma 

política de Estado. Donzelot (1986) destaca uma particularidade do trabalho social: não se 

vinculam a um único estabelecimento, mas se enxertam como apêndices nos aparelhos pré-

existentes: judiciário, assistencial, educativo. Essa é uma particularidade fundamental a nossa 

discussão. Parece tratar-se de uma inserção um tanto mais sutil.  

Refletindo acerca do aparecimento dessa modalidade de trabalho como a ocasião do 

surgimento da psicologia jurídica e da psicologia como ciência, trata-se de uma possibilidade 

de análise desse contexto e demanda específica que possibilita o aparecimento desse campo 

de saber e práticas. A psicologia é constituída, portanto, por um modelo de ciência, por uma 

concepção de homem e ainda por uma política de Estado. Partindo desse pressuposto é que se 

sustenta a impossibilidade da psicologia vinculada ao judiciário se colocar enquanto ciência 

neutra, despolitizada e automaticamente humanizadora do aparelho penal. Desse modo, e de 

acordo, propomos “pensar no trabalho que nós, psicólogos temos desenvolvido, é pensar neste 

lugar instituído e naturalizado, percebido como ahistórico, neutro, objetivo, eu nós, muitas 

vezes temos ocupado e fortalecido: o do saber-poder.” (COIMBRA & LEITÃO, 2009, p. 148) 

A quem serve ou quem seriam os alvos da humanização das práticas penais? E a quem 

serve ou quem seriam os alvos privilegiados dessa extensão do controle do Estado? Pensamos 

em se tratar de uma realidade social em que as desigualdades são uma forte marca, não se 

pode lançar mão da crença, no mínimo ingênua, de que as transformações ocorridas com o 



41 

 

aparecimento dessa nova modalidade de trabalho, o social, assumem a mesma modulação seja 

lá em que posição for que se observe. 

De acordo com Lourau (2004), desde suas origens, a corrente institucionalista pôs 

ênfase na relação antagonista entre o instituinte e o instituído e nos processos ativos da 

institucionalização. Nesses termos, a alienação social significa a autonomização institucional, 

a dominação do instituído fundada no esquecimento de suas origens, na naturalização das 

instituições. Produzidas pela história, elas acabam por aparecer como fixas e eternas, como 

algo dado, condição necessária e trans-histórica da vida das sociedades. Este esquecimento, 

que Lourau (2004) chama “efeito Weber” (a ignorância institucional e instituída), este não-

dito que fundamenta os discursos analíticos sobre o silêncio em lugar de fazê-lo sobre o que 

os institui. 

Essa característica de esquecimento do que institui assinalada aqui, auxilia no 

entendimento dessa lógica de perpetuação das desigualdades sociais. Se nos propusermos 

pensar a pauperização que cresce assustadoramente no processo de desenvolvimento da 

sociedade burguesa, como uma ameaça à ordem social, iremos pensá-la como uma força 

instituinte. Pensá-la como essa força presente que ameaça constantemente o funcionamento 

instituído dos processos de institucionalização – que nesse caso estaria perpassado por crenças 

como naturalização da condição de pobreza, da associação pobreza-periculosidade, 

inferioridade cultural, cognitiva da pobreza, entre tantas outras.  

Nesse sentido, torna-se fundamental um projeto de civilização, entendido como 

processo de inclusão e normalização dos que não estavam, ou não estão incluídos nessa nova 

classe ascendente, a fim de diluir essa ameaça. Não se pode mais manter os bárbaros fora do 

muro, é economicamente inviável manter sempre os portões fechados. Será em nome dessa 

economia de custos e de forças que se mudam as medidas em direção a um processo 

inclusivo.  

Mas como desenvolver tal projeto? Como não parecer uma guerra declarada? Como 

acreditar num processo de democratização com desigualdades sociais sempre tão presentes e 

enfáticas? Chega-se então ao ponto da proliferação dos discursos de humanização. Todas as 

transformações ocorridas ou medidas que seguem numa direção de humanização de práticas, 

seja lá em que campo for, pode nos levar a pensá-las como medidas de despotencialização das 

forças produtoras e inovadoras dessas práticas. É uma forma de manter um funcionamento 

antigo atualizado em „novas‟ medidas 

As forças produtoras, eis o que a análise institucional faz aparecer, interrogando o ato 

de instituir que definiu a instituição. Os processos históricos de crise, de mudança e de 
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revolução são o laboratório da sociedade instituinte. Assim, na revolução, as novas 

instituições (contra-instituições) aparecem e se desenvolvem, para depois regredir e 

desaparecer com a subida do novo poder, para passar a um inconsciente coletivo que é o 

inconsciente político das sociedades. (Lourau, 2004) 

Vale ressaltar nesse sentido, que todo o esforço das sociedades ocidentais para apartar 

saber-poder inscreve-se nesse processo de produção de especialistas supostamente 

despolitizados que ocupam um lugar inquestionável nessa produção de saber. Disseminar 

discursos de humanização não é uma tarefa simples. E o que pulsa nesse sentido é a quem (ou 

a que) servem nossas práticas. E em que sentido as práticas ditas humanizadoras estão 

atuando. Em se tratando de um momento histórico, descrito por Donzelot (1986), em que as 

sanções devem ser substituídas por compreensão, num questionamento das antigas atitudes, 

serão encomendadas técnicas mais eficazes e, para tanto, especialistas mais adequados. Daí 

depreende-se a fertilidade para o florescimento desse novo campo. 

Destacamos o alerta feito por Foucault (2001) quanto à peculiaridade dos discursos 

dos especialistas (especificamente os que assessoram a justiça). Para ele, são discursos que 

possuem de uma só vez três propriedades: de poder determinar direta ou indiretamente uma 

decisão de justiça, que diz respeito, portanto, à liberdade ou à detenção de um homem. Trata-

se de discursos de verdade assegurada pelo seu estatuto de cientificidade e, finalmente, 

discursos que fazem rir
19

. Para esse pesquisador, discursos de verdade que fazem rir e que tem 

o poder institucional de matar merecem alguma atenção. 

A questão central do nosso trabalho pode ser situada no aparecimento desses saberes 

sobre os “indivíduos”, em específico, o psi. Há uma promessa na produção desses saberes de 

diminuição das sanções na medida em que se sabe melhor como lidar com as crianças 

indóceis; que medidas educativas aplicar. “O saber anularia o poder repressivo, abrindo 

caminho para educação libertadora.” (DONZELOT, 1986, p. 93). Mas ainda há que se 

perguntar em que medida o recurso a estratégias educativas rompem com a lógica punitiva ou, 

se observando bem, elas não se colocariam no prolongamento das sanções. 

Entretanto, esse questionamento fica comprometido quando se estabelece um alto grau 

de identificação ou de afinidade com essas medidas educativas, quando se acredita que elas 

são resultado de uma produção de saber neutra e despolitizada. Aqui está um dos perigos que 

queremos marcar: a produção de saber que se quer apartada de uma política; que se propõe 

asséptica de exercício de poder, não se coloca em análise. Trata-se, como coloca Rodrigues 
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 Nesta última propriedade Foucault refere-se ao conteúdo inerente aos próprios exames psiquiátricos. 
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(2005), apreciando noções atribuídas a Lourau, de uma implicação sem análise, ou 

sobreimplicação
20

. 

Corre-se o risco, portanto, de afirmar uma transformação, reivindicar iniciativas de 

humanização, mas não ter rompido com as sanções, com a dominação - apenas modificado 

seus modos de atuação. Como aponta Donzelot (1986), o modelo judiciário é o inicial e todos 

os outros, cópias envolventes. As medidas educativas podem ser vistas como extensão do 

judiciário; aperfeiçoamento de seus procedimentos; ramificação infinita de seus poderes. 

Com a proposta de deslocar a questão da “real finalidade” do trabalho social dos 

debates acadêmicos, em que se circula entre os problemas sobre o que seria esse trabalho, 

qual sua natureza, Donzelot (1986) propõe pensar a questão do trabalho social no sentido de 

interrogá-lo sobre o que ele faz; considerar o regime de suas transformações em sua relação 

com o estabelecimento de seus alvos efetivos; observar a relação de saber-poder rompendo 

com concepções de que este par mantém relações de contaminações e desvirtuamentos:  

 

  

[...] de um lado essas generosas ciências humanas que levariam, por meio de seus 

conceitos, a um quase desaparecimento da opressão do homem, em proveito de uma 

administração racional das coisas; de outro esse abominável poder que desviaria os 

saberes em seu proveito e anularia a pureza das intenções, em benefício de uma cega 

e extensiva dominação. (DONZELOT, 1986, p. 94) 

 

 

Tal como esse sociólogo francês, pensa-se que a questão fundamental aqui não é 

perguntar o que é a psicologia jurídica; qual a natureza de seu saber e suas práticas, mas 

descrever o que ela faz, como contorna seus alvos e situá-la num entre desse par saber-poder. 

Assinalamos anteriormente que a liberalização da família foi acompanhada de uma maior 

intervenção estatal. Donzelot (1986) também enfatiza essa nova situação familiar como um 

paradoxo: na medida em que houve uma liberalização dessa família, a emergência de um 

direito da criança, um reequilíbrio da relação homem-mulher, a família aparece também 

colonizada por uma dupla rede de tutores sociais e técnicos. Em relação à criança não há mais 

um embate entre duas instâncias, a família e o Estado, mas há círculos concêntricos: o da 

família, dos técnicos e dos tutores sociais. “Quanto mais esses direitos são proclamados, mais 

se fecha em torno da família pobre a opressão de uma potência tutelar.” (DONZELOT, 1986, 

p. 98) 
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 Ver nota 10. 
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O autor bem observou – em torno da família pobre. Partindo da concepção de poder 

circunscrita neste trabalho, não se poderia pensar que as famílias mais abastadas escapariam 

dessa lógica de controle e normalização. Não se escapa mesmo. Observamos que o poder da 

norma está ramificado, funciona de maneira diluída no tecido social, acredita-se nas mesmas 

regras de higiene, saúde, bem e mal, certo e errado, independente do poder econômico.  

Mas porque a ênfase em torno da família pobre? Duas observações nos ocorrem de 

serem feitas diante dessa questão. Uma é que, obviamente, a norma vem de um determinado 

modelo, é ditada numa lógica de tentativa de dominação. Outra é que os exercícios de poder 

não se confundem necessariamente com essa lógica, mas denotam sempre uma atividade de 

força e resistência. A pobreza, nesse contexto, tomada comumente em termos do par 

oprimido-opressor
21

, será sempre uma ameaça, pois não se congela essa relação de 

dominação. Representará constantemente uma força impressa no sentido oposto do da 

normalização.  

Importa destacar que o aparecimento desse novo campo - o trabalho social -, além 

de aparecer enquanto aliança com o aparelho jurídico, montando uma infra-estrutura 

estatal, movimenta a iniciativa privada. Donzelot (1986) observa uma forte infra-estrutura 

psi no setor privado que ele chama de casas discretas, tais como internatos educativos, 

“fábricas de diploma” e clínicas privadas. Amplia-se, portanto, o mercado da infância 

desadaptada, encomendando a multiplicação dos especialismos que darão conta do aparato 

preventivo. 

“A ação preventiva visa cercar o corpo delituoso em vez de estigmatizá-lo 

ostensivamente.” (DONZELOT, 1986 p.102). Dessa maneira, parece que a pena não é 

meramente substituída por medidas educativas ou preventivas, mas tomam outras formas, 

talvez mais suaves ou discretas, com a inserção dos trabalhadores sociais como apêndices do 

jurídico. Uma forma diluída, análoga à forma de exercício de poder do Estado num regime 

democrático, liberal. Análoga ou adequada. Por isso, pode-se compreender o aparecimento 

desse novo campo de saber/práticas como uma demanda própria dessa nova forma de gestão 

estatal. Não se trata de um paradoxo, portanto, a liberalização da família e maior intervenção 

do aparelho de Estado em detrimento da diminuição do poder paterno. 

                                                   
21

 Apesar da suposta clareza com que acreditamos estar discutindo a noção de poder neste trabalho, queremos 

enfatizar que não acreditamos num par oprimido-opressor tal como os movimentos sociais o tratam. Não há um 

opressor que detém o poder e um oprimido, vítima dessa relação. Faz parte de nosso projeto pulverizar todas as 

noções identitárias que tomam as relações como se elas tivessem uma natureza dada. Assim como a noção de 

vítima é uma produção de determinado jogo de forças, a relação oprimido-opressor só pode ser pensada num 

contexto em que há possibilidade tanto do exercício de poder quanto da resistência à dominação. 
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O sociólogo chama a atenção para essas duas faces da origem penal das medidas 

educativas já que habitualmente observa-se apenas como uma oportunidade oferecida ao 

menor culpado. A outra face está nessa permeabilidade das fronteiras entre o assistencial e o 

penal, “que amplia a órbita do judiciário para todas as medidas de correção.” (DONZELOT, 

1986, p. 102). 

Outro aparente paradoxo que vai se desenhando como faces ou níveis implicados e 

bastante pertinentes: na medida em que se desresponsabiliza o menor, ou o considera 

inimputável, numa linguagem mais adequada, sua pena é aberta. O que obviamente parece um 

processo de humanização, ou suavização do dispositivo penal pode e será usado como um 

aumento no rigor da aplicação da pena, bem como na adoção de uma determinada tonalidade 

na distribuição dos direitos - baseada na distribuição de renda. Isso só é possível a partir de 

uma “abertura” ou flexibilização
22

. 

Uma situação parecida com a da criança e adolescente que comete um crime para o 

sistema penal é a do louco- criminoso. Deste é destituída a culpa ou responsabilidade pelo ato 

criminoso, na medida em que é acometido por um transtorno mental. Ele também é destituído 

de uma pena fechada. O que parece um tratamento diferenciado porque respeitaria a condição 

singular da pessoa que sofre de um transtorno, pode ser também (e será, observando o 

contexto brasileiro) a perpetuação de sua pena. Não se sabe quanto tempo alguém que se 

enquadre nessa definição “cumprirá de pena” – ou, respeitando a linguagem mais adequada, 

cumprirá uma medida de segurança - pois isso depende de relatórios médicos, sociais e 

psicológicos - quase sempre vagos, inconclusivos e carentes de posicionamentos políticos.  

Enfatizamos a importância de perceber que não se trata de estudos apenas; pareceres 

técnicos, mas de políticas. “O tribunal de menores não julga, efetivamente, delitos, mas 

examina indivíduos. É a desmaterialização do delito, que coloca o menor num dispositivo de 

instrução penal interminável e de julgamento perpétuo.” (DONZELOT, 1986, p.104) 

Percebemos, em determinado momento, um deslocamento da sanção que recai sobre 

um ato delituoso para a avaliação de um sujeito que comete o delito. Ora, será necessária uma 

ciência que incida efetivamente sobre esse „novo‟ alvo proposto – a personalidade humana. 

Pode-se pensar não somente no surgimento da psicologia vinculada ao judiciário enquanto 
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 Fazendo uma alusão à flexibilização da CLT discutida recentemente no Brasil. O que o termo flexibilização 

denota, ou tenta denotar, é a melhor possibilidade de negociações entre patrões e empregados, valorizando e 

ampliando as oportunidades de trabalho. Mas o que este termo, tomado desta forma, não evidencia são as 

posições desiguais nessa relação de negociação, que inevitavelmente destitui o lado mais frágil de direitos 

anteriormente assegurados pelo caráter supostamente fechado do código de leis do trabalhador. 
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campo de atuação específico como uma demanda desse momento histórico, mas na psicologia 

enquanto ciência emergente, de maneira mais geral.  

Foucault (1987) discutirá como a mudança da pena, ocorrida no fim do século XVIII e 

início do século XIX, a tornará mais “pudica” e distanciada do corpo. A justiça deixará de 

assumir a parte de violência ligada a seu exercício e demandará um exército de técnicos que 

substitua a figura do carrasco. A justiça só poderá tocar o corpo dos que entram em contato 

com sua intervenção à distância. Aquele deslocamento sinalizado da punição do ato delituoso 

para o delinquente está associado a essa mudança da punição. Pois à medida que o corpo vai 

deixando de ser o alvo, vai se desenhando um processo de interiorização da punição, ela 

precisa alcançar o indivíduo – entendido como modo de subjetivação produzido nas 

articulações das práticas psi. 

Vemos em Foucault (1987) como se inicia um processo de procura pela origem do 

crime no autor. A justiça não mais procura sancionar a infração, mas controlar as pessoas. As 

discussões acerca do delito deixam de existir a partir de uma exterioridade: “que lei sanciona 

esta infração?” e passam a ser discutidas em torno do autor do ato: “instinto, inconsciente, 

meio ambiente, hereditariedade?”. Daí a necessidade daquele exército de técnicos. O sistema 

penal acolherá toda uma produção de julgamentos apreciativos – diagnósticos, prognósticos, 

normativos, concernentes ao indivíduo criminoso. Observamos, assim, uma passagem da 

importância dada do ato para a intenção criminosa. 

Entretanto, esse saber chamado a funcionar como apêndice do aparelho judiciário, o 

produzido pelo trabalho social, assume uma forma de exercício de poder que tende a ser tão 

dominante quanto o da instituição pré-existente a qual ele foi enxertado. Num trabalho 

anterior (2006), percebemos o quanto o documento produzido pelo psicólogo, como resultado 

do estudo acerca de um modo de subjetivação em questão, assume a função de definição da 

decisão do juiz. Jamais se decide renunciando às conclusões dos estudos 

médico/psico/sociais.  

O juiz já não assume mais o risco de decidir sozinho, tampouco de contestar esses 

saberes. O que por um lado pode parecer assustador – tais técnicos que serviriam para 

humanizar as sanções, assumem também o lugar dos censores -, por outro, pode ser uma 

possibilidade de criação de linhas de fuga. 

Observamos também nessa pesquisa (2006) que é se apoiando no exercício de poder 

atribuído ao psicólogo (o caso em questão: que atua junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe) que alguns profissionais ensaiam práticas que foram consideradas linhas de fuga na 

ocasião. Como exemplo, o uso do seu lugar estratégico dentro da organização jurídica para 
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empreender práticas que estivessem, efetivamente, em favor das pessoas, em detrimento da 

mera manutenção do equilíbrio organizacional. É preciso enfatizar que esses ensaios foram 

observados em uma pequena minoria das práticas descritas.
23

 

Vemos, portanto, que essas profissões inicialmente chamadas a funcionar como 

apêndices de estabelecimentos pré-estabelecidos passam a funcionar de maneira autônoma. 

Mais que isso, tornam-se indispensáveis ao funcionamento dito humanizado desses espaços. 

Tal como uma escola usa como marketing o fato de contar com psicólogos no seu quadro de 

funcionários, qualquer autoridade judicial sente-se mais tranqüilo quando pode consultar um 

profissional qualificado na hora de elaborar uma sentença e tomar uma decisão.  

Trata-se de instituições que se atravessam; práticas discursivas e não discursivas que 

se articulam produzindo algo nesses pontos de encontro. Não são, de maneira nenhuma, 

apêndices. Longe de exaltar aqui sua indispensabilidade na vida das pessoas, o que se quer, 

por outro lado, é marcar a importância de se perceber nesse lugar – representando mais uma 

instituição - e de se colocar em análise sua própria atuação com as implicações que ela traz 

consigo. 

Importa essa sinalização na medida em que nosso trabalho anterior (2006) mostrou o 

quanto os profissionais inseridos no judiciário mantêm uma postura crítica, mas distanciada 

do próprio estabelecimento em que atuam. Mais distanciada ainda da instituição que 

representa. A psicologia e sua missão humanizadora jamais foram colocadas em questão pelos 

psicólogos que participaram do processo de pesquisa, salvo uma exceção. O judiciário sim, 

esse censor, monstro arcaico e careta, que exige perícias, hierarquiza funções e suga 

informações preciosas, esse é facilmente atacado. Isso pode ser explicado pela manutenção 

desse olhar inicial, como se funcionasse como um anexo, sob forma de consultoria sem 

assumir efetivamente a responsabilidade pelas decisões tomadas. 

Abandonada a noção de apêndice e tomada como instituição e campo de saber, que 

engendra práticas com uma positividade importante, fica clara a importância dos assim 

chamados técnicos das humanidades se perceberem num lugar de exercício de poder. Não se 

pode mais acreditar numa produção de saber despolitizada e continuar na cômoda situação de 

fornecer subsídios a um juiz que tomará sua decisão. Há uma posição clara aqui: não há 

cientista que não seja político, não se acredita na pureza da produção do saber. 
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 Essa ênfase não objetiva despotencializar esses ensaios de criação de linhas de fuga por não serem adotados 

em larga escala. Como a própria noção já nos ensina, trata-se do que escapa do funcionamento hegemônico. Não 

poderia se observar com grande freqüência, mas guarda sua potência micro, como um corpo canceroso de difícil 

captura. Nas nossas apreciações, a ênfase nessa pequena ocorrência serve muito mais para ilustrar a dureza do 

funcionamento institucional que está em questão. 
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4 AS PRÁTICAS PSI E OS DISCURSOS DE HUMANIZAÇÃO: 

Estratégias de Ocultação das Relações entre Saber e Poder 

 

 

4.1 Delimitando as Noções Saber e Poder 

 

 

Diante dos objetivos propostos no trabalho, faz-se necessário delimitar de qual noção 

de poder está se tratando aqui. Tal proposta está alicerçada num princípio de que poder e 

saber estão imbricados. A operação de tornar toda produção de conhecimento asséptica, 

apartada de uma prática política é um movimento datado com uma demanda forjada, mas 

dotada de materialidade e passível de mapeamento. Trata-se, portanto, de uma falsa 

dicotomia, mas não sem força, pois ela se faz movimentar e movimenta.  

O objetivo deste capítulo é problematizar as práticas psi enquanto política de 

humanização do aparelho jurídico. Tomamos a psicologia como uma instituição entre tantas 

que pode funcionar tanto para fazer com que as práticas cotidianas movimentem-se de 

maneira automática, reproduzindo e perpetuando determinada ordem, fornecendo ainda 

subsídios para legitimá-la, como também com possibilidades de produção de outras práticas 

rompendo com um funcionamento hegemônico, questionando valores que parecem naturais, 

engendrando articulações que possibilitam outras formas de existir.  

Pensar a articulação da psicologia com o campo do direito como mera evolução das 

práticas jurídicas no sentido do vislumbramento de uma redução da política penal e uma 

humanização do judiciário é, no nosso entendimento, contribuir para o ocultamento das 

relações entre saber e poder tão potentemente atualizadas nessa articulação de práticas. 

Tendo em vista essa proposta, faz-se necessário demarcar a noção de poder tratada 

neste trabalho: trata-se da noção produzida por Michel Foucault, acompanhada de suas 

implicações com a produção de saber – verdades. Pretende-se ainda delinear um dos objetivos 

mais gerais do trabalho: delimitar as práticas e/ou estratégias que operaram e continuam a 

operar a falsa separação entre saber e poder.  

De acordo com Agamben (2002), somente porque em nosso tempo a política se tornou 

integralmente biopolítica, ela pôde se constituir em uma proporção antes desconhecida como 

política totalitária. A transformação da política em biopolítica legitimou e tornou necessário o 

domínio total. Podemos pensar, portanto, a biopolítica como dispositivo de aumento do 
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controle estatal. Mas que articulações tornaram possível essa transformação da gestão dos 

corpos? Pensamos que essa transformação não seria possível sem a figura, já sinalizada aqui, 

dos especialistas. 

A biopolítica é uma linha em movimento que se desloca para zonas sempre mais 

amplas da vida social, na qual o soberano entra em simbiose cada vez mais íntima, não só 

com o jurista, mas também com o médico, o cientista, o perito, o sacerdote. (AGAMBEM, 

2002). A figura do cientista tornou-se indispensável nessa nova forma de gestão; tornou-se 

uma condição para o exercício do biopoder.  

Segundo Agamben, competia ao soberano decidir sobre qual vida merece viver e qual 

deveria ser morta. Na idade da biopolítica, este poder tende a se emancipar do estado de 

exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto em que a vida cessa de ser 

politicamente relevante. Daí a necessidade dos especialistas para definir o que é um corpo 

matável. Desse modo, podemos pensar a Ciência como o soberano da modernidade. “O que 

aqui nos interessa especialmente, porém, é que no horizonte biopolítico que caracteriza a 

modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela terra de ninguém onde, outrora, 

somente o soberano podia penetrar.” (AGAMBEN, 2002, p.166) 

Uma particularidade que podemos destacar nessas apreciações é que estava bastante 

clara a finalidade do movimento do soberano nesse terreno – um exercício de poder 

implicando dominação. Entretanto, no caso do médico e do especialista. Outra 

particularidade, essa mais importante e que talvez possamos considerar o motor dessas 

pesquisas: é o entusiasmo e a falta de receio e hesitações com que esses profissionais 

assumem o lugar de „soberano‟. Desconfiamos que esse entusiasmo deve-se muito a certo 

esquecimento da imbricação entre as relações de saber e poder. Fica-se confortavelmente 

resguardado, colocando-se num lugar confortável de um saber (ou suposto saber) que 

assessora um determinado exercício de poder. 

A proposta desenha-se, mais especificamente, em pensar a noção de poder, sua 

implicação com o saber e as estratégias de separação dessas práticas a partir do campo desse 

encontro – psicologia e direito. Em Microfísica do Poder (1979) estão reunidos textos com 

temáticas em torno do eixo central do funcionamento do poder. Já na introdução – Por uma 

genealogia do poder - Roberto Machado marca uma inovação metodológica em Foucault, que 

não será explorada aqui, mas apresenta duas características fundamentais da noção de poder 

que são salutares a este trabalho: sua positividade e sua natureza não essencial, ou ausência de 

natureza.   
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A partir dessas observações iniciais, esboçamos critérios de como pensar a noção de 

poder: o poder não é algo, não tem homogeneidade, está na ordem das ações, do seu exercício 

e este exercício não se inscreve apenas nas vias de limitação, repressão, extinção, enfim, da 

dominação. Produz algo. Seu exercício não objetiva fundamentalmente conter, mas fazer algo 

aparecer. Esses aspectos destacados por Machado no pensamento foucaultiano nos aponta 

para uma abordagem que assume uma contramão das tradicionais abordagens de poder.  

O próprio Foucault (2005) já havia assinalado num dos seus cursos essa abordagem 

tradicional, ou em termos do autor, abordagem mais imediata da noção de poder e que ele 

descarta diante de suas análises: o poder como sendo essencialmente o que reprime. Essa 

posição toma ênfase no primeiro volume da História da Sexualidade - A Vontade de Saber 

(1988) – em que Foucault nos mostra que o sexo reprimido é uma forma de fazer falar do 

sexo como uma busca pela Verdade; de fazer funcionar o dispositivo sexualidade 

movimentando seus saberes e estratégias de poder.  

Interessa-nos bastante esse posicionamento de se colocar o exercício de poder inserido 

numa apreciação que entra em confronto com as abordagens mais tradicionais. Principalmente 

porque se trata de articular a discussão num campo de práticas bem específico que envolve 

modos de funcionamento de sujeitos tutelados pelo Estado desde seus confrontos mais 

particulares (inscritos numa esfera social mais micro), desde conflitos que ameacem um 

contrato social e a tão fadada segurança pública (colocando aí em movimento um dispositivo 

penal mais ostensivo). O destaque dado ao caráter positivo do poder pretende colocar em 

questão todas essas práticas de intervenção do Estado nesse campo particular.  

Foucault (1988) enfatiza frequentemente o funcionamento de positividade do poder, 

deixa-nos claro, portanto, que se trata de uma política e não de meras reafirmações 

conceituais. Ele observa um problema em formular a questão do sexo e poder, por exemplo, 

em termos de repressão. Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 

mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui um ar de transgressão 

deliberada. Falar de sexo implica, portanto, nesse sentido, um escape aos efeitos do poder, 

uma liberdade. Para Foucault, vem daí a solenidade com que atualmente se fala sobre sexo. E 

é aqui que se delineia a estratégia do dispositivo da sexualidade explorada por ele. 

Em determinado momento histórico, cala-se em torno do sexo. O casal legítimo e 

procriador dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o 

direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. O mutismo em torno do sexo ou da 

sexualidade e essa experiência de uma liberdade ao se fazer falar fazem parte de um mesmo 
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procedimento inscrito num problema mais geral posto em diversas sociedades – a 

delimitação/produção/valoração da Verdade (FOUCAULT, 1988). 

Evidencia-se, portanto, a partir de uma análise mais cuidadosa – sendo coerente com a 

postura metodológica do referencial tomando nesse trabalho – que a gestão retórica dos 

discursos insere-se numa estratégia de produção de saber. Cabe destacar que noção demarca-

se quando nos referimos ao termo discurso. Não de trata de uma enunciação em oposição à 

ação, nem um jogo de palavras que orienta práticas. Não pensamos discursos como oposição a 

práticas, mas em práticas discursivas. Não há aqui uma preocupação com o discurso no 

sentido de prezar por uma consistência lógica interna dos enunciados. A questão do discurso 

será inscrita na delimitação do conceito de discurso e dos discursos de humanização como 

estratégias de ocultação de dispositivos de controle do Estado, sob a forma de certa produção 

do saber e suposta evolução de mecanismos penais.  

Diante dessa perspectiva vai se esboçando outro problema que será discutido mais 

adiante: uma concepção específica de homem. Se não se trata de um simples enunciado, não 

se trata de vinculá-lo necessariamente a um sujeito enunciador. Discutiremos mais 

cuidadosamente como a psicologia se articula com essa produção de modos de subjetivação 

individualizados. Voltando à noção de discurso, Foucault nos esclarece numa de suas 

conferências: 

 

 

Teria chegado então o momento de considerar esses fatos de discurso, não mais 

simplesmente sob seu aspecto linguístico, mas, de certa forma - e aqui me inspiro 

nas pesquisas realizadas pelos anglo-americanos - como nos jogos ("games"), jogos 

estratégicos de ação e reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de esquiva, 

como também de luta. O discurso é esse conjunto regular de fatos lingüísticos em 

determinado nível, e polêmicos e estratégicos em outro. (FOUCAULT, 2003, p.9) 

 

 

Ainda seguindo o dispositivo da sexualidade como viés de reflexão acerca do modo de 

funcionar o poder e entendendo a noção de discurso em Foucault (1988), ele nos mostra que a 

ideia de sexo reprimido não é somente objeto de teoria. A afirmação de uma sexualidade que 

nunca fora dominada com tanto rigor como nos tempos de um funcionamento capitalístico é 

acompanhada pela ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo, a 

modificar sua economia real, a subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. E daí se pode 

entender a produção de uma encomenda por profissionais com a escuta treinada.  
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Ainda com relação à questão da ênfase dada à positividade do poder em sua obra, o 

filósofo, acompanhado pelo dispositivo da sexualidade, estabelece uma estratégia para 

abordar esse calar do sexo, que ele chama hipótese repressiva. A hipótese repressiva nos 

indica o caráter mais aparente e óbvio do exercício do poder: como a própria nomenclatura 

nos indica - a repressão, a interdição, a barreira imposta ao discurso, que no caso, ao discurso 

sobre o sexo. A estratégia de Foucault (1988) para afirmar a positividade do poder será a de 

lançar dúvidas em relação à hipótese repressiva. Mais especificamente três dúvidas. 

Acompanhemos sua estratégia: 

A primeira situa-se na existência material dessa repressão - se a repressão do sexo teria 

mesmo uma evidência histórica. A segunda diz respeito especificamente à noção de poder 

proposta por esse autor e ao caráter que estamos querendo enfatizar da sua positividade, ou 

seja, quanto à mecânica do poder realmente funcionar como essencialmente repressiva – a 

partir da interdição, da censura e da negação. A terceira dúvida situa-se na real ruptura entre a 

análise crítica da repressão e o discurso repressor. Foucault (1988) coloca essa ruptura em 

questão afirmando a possibilidade da crítica fazer parte da mesma rede histórica daquilo que 

denuncia. 

Acompanhar sua estratégia nos dá indício da maneira aparentemente simples e 

objetiva (mas com uma potência de desconstrução como que se retiram as colunas de 

sustentação de um templo) com que o autor aborda as questões que se propõe. Ora, lançar 

uma dúvida da natureza da primeira mostra como lhe é cara a postura de questionar o que nos 

parece óbvio. Não nos parecem muito corriqueiras abordagens em torno do tema do sexo que 

lance alguma dúvida no fato de que este é reprimido.  

É difícil imaginar, por exemplo, como a psicologia abordaria a questão do sexo em 

suas diversas áreas de atuação sem passar pelo pressuposto de que a sexualidade humana 

necessita de alguma forma de liberação para promoção de saúde psíquica. Estaria em sua 

repressão excessiva a razão de boa parte dos desequilíbrios psis. Mas e se não trata 

necessariamente de repressão? Aqui já atravessamos a segunda dúvida lançada por Foucault. 

Além de nos perguntamos se tal funcionamento tem uma evidência histórica, é preciso pensar 

também se funciona como realmente parece numa primeira apreciação. 

O exercício de poder está associado automaticamente ao da repressão e dominação. 

Arriscamo-nos a afirmar que, em nosso contexto social, a noção de poder está amiúde aderida 

a uma série de adjetivos que denotam algo de ruim, associados à idéia de dominação e 

escravização. Também traz sempre consigo sua natureza como algo substantivado na medida 

em que o verbo que o acompanha constantemente é deter. Entretanto, com as dúvidas 
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lançadas pelo filósofo, podemos pensar as pressuposições com que frequentemente se toma a 

noção de poder como questões a serem problematizadas.   

Há ainda a terceira dúvida, mas não menos importante. É salutar a preocupação com as 

perspectivas críticas. São posicionamentos facilmente banalizáveis, mas há um perigo ainda 

maior: o da captura. O alerta do autor para o fato de que a crítica possa fazer parte da mesma 

rede histórica que denuncia torna evidente as sutilezas dos exercícios de poder. Trazendo esse 

alerta para nossa questão de trabalho, precisamos estar atentos ao fato de que a psicologia 

vinculada ao judiciário faz parte da rede histórica que criou os dispositivos penais e que as 

possíveis críticas levantadas pelos psicólogos em relação ao aparelho penal pode não 

representar rompimento algum com seu funcionamento, ao contrário, podem estar previstas 

em seu modo endurecido de funcionar. Podem representar pequenos reparos que contribuem 

para manutenção do funcionamento instituído. 

Marcando a perspectiva metodológica do autor e seu principal objetivo nessa 

discussão em torno da vontade de saber, pertinente ao nosso trabalho, está a ressalva que ele 

faz quanto ao lançamento dessas dúvidas: a pretensão não é supor uma falseabilidade dessa 

repressão, que seria a apreciação mais imediata do leitor, mas um reposicionamento dessa 

hipótese repressiva. Deslocá-la a partir de uma perspectiva crítica que entra em confronto com 

a compreensão inicial que formula o par repressão e crítica para a repressão em favor da 

liberação dos discursos, que funciona como um simulacro de liberdade de expressão. 

O empreendimento dessa perspectiva foucaultiana não para por aí, vai além de 

detectar se esses discursos e efeitos de poder levam a uma formulação verdadeira sobre o sexo 

(no caso em questão) ou a mentiras destinadas a ocultá-los. A pretensão do autor é: “revelar a 

“vontade de saber” que lhe serve ao mesmo tempo de suporte e instrumento” (FOUCAULT, 

1988, p. 18). Aqui está posta a grande contribuição dessa obra na discussão proposta pelo 

nosso trabalho: demarcar as estratégias, os objetivos e as produções historicamente 

constituídas por essa „vontade de saber‟, trazidas para o campo da psicologia aplicada ao 

direito, mais especificamente. 

Partimos da suposição de que o principal alvo das técnicas empregadas pelas ciências 

humanas de maneira geral e da psicologia, mais especificamente, são as produções 

discursivas. São a partir dessas produções que a ciência constitui seu objeto, mapeia suas 

qualidades e classifica-o conforme parâmetros pré-determinados. O funcionamento científico 

hegemônico pressupõe um objeto natural a ser investigado e enquadrado, cabendo ao técnico 

uma mera atividade de operar essa organização do mundo, que deve ser composto de uma 

natureza até múltipla e diversa, mas essencial. 
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No caso específico da psicologia, seu objeto de investigação coincide com o 

investigador. Mais que isso - preservada a variedade de formas de intervenção - a principal 

forma de conhecer ou se aproximar da verdade desse objeto é através de sua capacidade de 

comunicação, dos modos de dizer sobre si. O problema que se coloca nesse ponto é o de que 

faria esses sujeitos falarem? E mais, como falar, se a ciência requer uma linguagem específica, 

como tornar o que se diz sobre si útil? A estratégia de abordagem da hipótese repressiva de 

Foucault nos aponta algumas diretrizes para um posicionamento acerca dessas questões. 

Numa primeira apreciação quanto ao dispositivo da sexualidade, Foucault (1988) nos 

indica uma colocação do sexo em discurso a partir do fim do séc. XVI. Ao invés de sofrer um 

processo de restrição, o sexo foi submetido a um processo de crescente incitação quanto a sua 

enunciação.  Para este autor, portanto, esses discursos não pararam de se proliferar – discursos 

específicos –, mas que se aceleraram, principalmente a partir do séc. XVIII. Ele cita a pastoral 

cristã, por exemplo, como instrumento eficaz na tarefa de fazer passar pelo crivo da palavra 

tudo o que se relaciona com o sexo. Todas as interdições são vistas aqui como mecanismos 

secundários dessa grande sujeição, que é tornar moralmente aceitável e tecnicamente útil o 

que se fala sobre o sexo. 

O pensador francês nos dá indício de seu posicionamento em relação a suas dúvidas – 

mais especificamente entre a segunda e a terceira - lançadas acerca da hipótese repressiva. A 

interdição é vista mais como um instrumento de se fazer falar do que de anulação do discurso 

sobre o sexo. Talvez essa sensação de transgressão de uma interdição seja justamente o que 

faça falar. Entretanto, não como uma estratégia sádica da proibição que geraria um prazer 

transgressor, mas como duas faces de um mesmo processo de relação de poder. Esse 

posicionamento está na mesma via que colocamos a questão das capturas instantâneas das 

críticas: está previsto em determinado modo de funcionar segmentado suas possíveis críticas. 

As sutilezas do exercício de poder acompanham as possibilidades de ameaça e tratam de 

incorporá-las ao modo de funcionamento hegemônico. É a perspectiva inclusiva e 

democrática funcionando de modo a amortizar resistências.  

Consideramos esta observação de menos rigor na proibição um aspecto fundamental 

do sucesso do empreendimento de incitação dos discursos iniciados no séc. XVIII. Há em 

voga, nesse momento histórico, uma produção de saber que se alimenta dessas produções, 

mas que precisa lidar também com o problema das suas heterogeneidades, disparidades, 

singularidades, enfim, todas as propriedades que caracterizam uma perturbação da ordem 

objetiva, simples e clara da norma.  
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A produção de saber que se desenvolve nesse momento histórico – a ciência -, 

segundo PRIGOGINE e STENGERS (1984), faz parte de um complexo cultural a partir do 

qual, em cada geração, os homens procuram algum tipo de coerência intelectual. No caso 

específico da ciência moderna
24

, configura-se como “um empreendimento sistemático que 

volta a provocar a natureza, a obrigá-la a dizer sem ambiguidades se obedece ou não a uma 

teoria.” (PRIGOGINE e STENGERS, 1984, p. 2) 

Assim como os exercícios de poder não pretendem e nem são de uma natureza que 

culmine numa dominação total e conseqüente anulação do outro – pois aí não existiria mais 

uma relação de poder -, a interdição dos discursos não pretende seu silêncio, mas aparar essas 

arestas que ameaçam um projeto científico e certa ordem social bem particular. 

Nesse sentido, Foucault (1988) observa que se forma em torno do sexo (por exemplo), 

em favor de uma vontade de saber, uma incitação do discurso regulada, mas polimorfa – que 

dê conta de uma multiplicidade dos discursos – e não meramente uma censura das 

indecências. O autor vincula ainda a intensificação dos poderes a essa multiplicação do 

discurso: a partir de um fazer falar de sexo com as pessoas, fazer falar as pessoas mesmas, 

encerrá-las numa teia de discursos que se dirigem a elas ou que falam delas, impondo-lhe 

conhecimentos ou formando, a partir delas, um saber que lhes escapa. 

Para uma discussão mais específica a respeito da imbricação saber-poder, das 

estratégias para ocultá-la, recorremos às proposições de Foucault num ciclo de conferências 

organizadas sob título de A verdade e as Formas Jurídicas (2003), em que se ocupa 

fundamentalmente com as estratégias, em momentos históricos diversos, que instauram uma 

investigação da Verdade. Mais especificamente trata-se de circunscrever os dispositivos que a 

sociedade ocidental organizou, a partir de determinado momento, para operar relações de 

poder artificialmente apartadas de uma orientação/produção teórica, doutrina, saberes, enfim,  

verdades. 

A tragédia de Édipo é, para Foucault (2003), o primeiro testemunho das práticas 

judiciárias gregas. É a história de uma pesquisa da verdade. Uma pesquisa inteiramente 

diferente do jogo de prova característica da sociedade grega arcaica, baseada na fragmentação 

da verdade como exercício de poder, mais especificamente de dominação:                            

“O poder se manifesta, completa seu ciclo, mantém sua unidade graças a este jogo de 

                                                   
24

 Para uma discussão acerca da configuração dessa produção de saber da modernidade, que se constitui como 

uma revolução científica no sentido de submeter a natureza a um método e uma tentativa de ordenar o mundo, 

ver PRIGOGINE e STENGERS, 1984. 
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pequenos fragmentos, separados uns dos outros, de um mesmo conjunto, de um mesmo 

objeto, cuja configuração real é a forma manifesta do poder”. (FOUCAULT, 2003, p. 30). 

Esse filósofo nos apresenta três eixos metodológicos em que apoia seu trabalho. 

Particularmente um deles interessa a nossa pesquisa, pois se pretende aqui operar um recorte 

historicizado do tema em questão. Para Foucault, uma pesquisa histórica implica em 

abandonar a concepção de sujeito humano e sujeito de conhecimento como um a priori, algo 

dado previamente que apenas sofre as influências das condições econômicas, sociais e 

políticas existentes.  

Compreende-se, portanto, como fundamental para nossa discussão, o terceiro eixo 

deste trabalho de Foucault (2003), que consiste na reelaboração da teoria do sujeito. Esta 

reelaboração se coloca na concepção postulada pela filosofia cartesiana em que o sujeito é 

fundamento, núcleo central de todo conhecimento. Estende-se ainda a esta mesma concepção 

reformulada pela psicanálise, mas que para o autor, permanecera ainda bastante filosófica. A 

proposta desse pensador francês é tomar o sujeito de conhecimento como constituição 

histórica através de um discurso tomado como um conjunto de estratégias que fazem parte de 

práticas sociais. 

Abrimos aqui um parêntese somente para situar a análise do discurso como o método e 

segundo eixo deste trabalho de Foucault (2003), retomando o que este autor compreende por 

discurso: é preciso não apenas considerar os aspectos linguísticos do discurso, mas seus 

aspectos estratégicos de jogos de ação e reação, dominação e esquiva, ou seja, seu aspecto de 

confronto. 

Para além, ou aquém de uma definição mais singular – ou foucaltiana – da noção de 

discurso, queremos ressaltar aqui o que chamamos de discursos de humanização: são práticas 

e políticas que partem do pressuposto de que a inserção da psicologia e dos demais 

trabalhadores sociais em determinadas organizações opera automaticamente uma 

humanização desses espaços sob forma de suavização das práticas habituais desses campos.  

Partimos do entendimento de que há uma premissa fortemente disseminada em nossa 

sociedade de que o surgimento das ciências humanas é entendida como 

desenvolvimento/evolução das ciências de maneira geral, bem como um vislumbramento de 

humanização dos funcionamentos institucionais pré-existentes. Os discursos de humanização 

no campo do judiciário não coincidem, portanto, com projetos de humanização elaborados, 

anunciados, financiados e implementados pelas gestões estatais, mas como práticas, lógicas e 

crenças produzidas e reproduzidas cotidianamente. Há que se frisar ainda que essas práticas 

são assumidas pelo Estado num movimento auto-reverso de legitimação. 
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Um aspecto relevante da noção de poder abordada em nossa pesquisa é mesmo essa 

sua relação com o Estado - o termo relação justifica-se pelo fato desta noção de poder não se 

confundir com a forma assumida do poder exercido por esta forma de organização social 

moderna. Comporta como objetivo geral deste trabalho a observação de exercícios de poder 

relacionados a saberes instituídos e produções permanentes de saberes em determinado campo 

de práticas inscrito no aparelho do Estado, a saber, a instituição judiciária. 

Consideramos salutar marcar essa não coincidência entre as noções de poder e o 

exercício de poder estatal na medida em que faz parte de nossas análises principalmente uma 

forma de exercício de poder inscrita no aparelho de Estado. Mas não a consideramos única ou 

principal forma de exercício de poder, trata-se da circunscrição de nosso campo de pesquisa. 

Evidentemente não se trata de um lugar qualquer de poder, mas de controle refinado dos 

corpos. Machado (1979) observa que a relação – poder e Estado - aparece em Foucault como 

uma evidência de existência de formas de exercício do poder diferentes do Estado, a ele 

articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis inclusive a sua sustentação e 

atuação eficaz. “A razão é que o aparelho de Estado é um instrumento específico de um 

sistema de poderes que não se encontra unicamente nele localizado, mas o ultrapassa e 

complementa”. (MACHADO, 2003, p.13) 

Para esse comentador, o interessante da análise proposta e realizada por Foucault é 

compreender o poder não como uma dominação global e centralizada que se pluraliza, se 

difunde e se repercute nos outros setores da vida social de modo homogêneo, mas como tendo 

uma existência própria e formas específicas ao nível mais elementar e que os poderes não 

estão localizados em um ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma rede de 

dispositivos ou mecanismos que a nada ou a ninguém escapa, e que não existe exterior 

possível, limites ou fronteiras. 

Em consonância, umas das orientações mais constantes do trabalho de Foucault, é para 

Agamben (2002), o decidido abandono da abordagem tradicional do problema do poder, 

baseada em modelos jurídico-institucionais na direção de uma análise sem preconceito dos 

modos concretos com que o poder penetra no próprio corpo de seus sujeitos e suas formas de 

vida. 

Esse aspecto nos interessa particularmente no que concerne a uma proposta de atuação 

e práticas como mantenedoras de um funcionamento, mas também como nível em que podem 

ocorrer as transformações. Não há aqui uma concepção de poder dominante que oprime e 

determina funcionamentos hegemônicos, mas relações de confrontos que se estabelecem por 

determinações múltiplas e complexas e que produzem funcionamentos, organizações, normas 
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e modos de subjetivação que podem ou não se naturalizar como formas de dominação. Para 

pensar as formas de resistências neste contexto, é fundamental pensar o funcionamento das 

formas de dominação e, portanto, de como se configuram as relações de poder. Parece que o 

aspecto mais assustador – o poder de alcance, a invisibilidade com que atua em todas as 

relações – é o que também abre as brechas para as fugas. É no próprio fazer, que se acredita 

estagnado, que está a possibilidade de ultrapassá-lo. 

Essa é a posição que perpassa toda nossa pesquisa. Nossa proposta passa por pensar as 

práticas cotidianas como agenciadoras de um pensamento e não descoladas dele. Pensar que 

cada lugar que se assume, assume-se como uma modalidade de exercício de poder que não 

apenas limita e oprime a liberdade dos corpos, mas que produz na articulação de suas práticas 

modos de subjetivação específicos. 

A postura metodológica de análises fragmentárias observada no trabalho de Foucault 

não implica em meras apreciações pontuais e gerais a respeito da questão do poder e saber, 

mas é marcada por um contexto histórico e social específico. Salientamos, dessa forma, que 

não se pretende tomar tais noções como categorias gerais aplicáveis ao contexto em questão, 

pois isso contrariaria as políticas assumidas por nosso referencial teórico, mas observar como 

se configuram nesse campo específico de intersecção psicologia/judiciário essas modalidades 

de práticas sociais: poder e saber. Trata-se, portanto, de aplicar a noção foucaultiana de poder 

a um objeto específico, realizando uma análise particularizada.  

Nossa proposta, em consonância com o projeto genealógico de Foucault, passa por 

analisar determinada configuração de relações de poder a partir da sua característica de 

positividade e materialidade, bem como considerar determinada modalidade de saber como 

mais uma prática que movimenta um dispositivo político específico. Mais especificamente, a 

questão de Foucault que queremos enfatizar, bem observada por Machado (1979), localiza-se 

em como se formaram domínios de saber – que foram chamados de ciências humanas – a 

partir de práticas disciplinares.  

Em nossa pesquisa o objeto constitui-se em se perguntar como surgiu determinada 

especialidade – trabalhadores sociais; psicologia jurídica – na intersecção de domínios de 

saber específicos como produto de práticas políticas disciplinares, forjando discursos de 

humanização, articulada a projetos de ampliação e/ou evolução de determinado dispositivo de 

controle. Diante dessa demarcação, não há possibilidade de tomar o campo de práticas em 

questão como mero desdobramento do desenvolvimento de pesquisas na área das ciências 

humanas e da psicologia. 

 



59 

 

4.2 O Campo de Práticas em Análise: Fazendo Uso do Pensamento 

  

 

De acordo com o que já foi discutido, está entre nossos objetivos abordar aspectos 

pouco explorados de uma experiência de campo anteriormente desenvolvida, que tinha como 

objetivo a constatação das práticas instituídas como trabalho do psicólogo no campo do 

judiciário, bem como as possíveis produções de linhas de fuga no campo do poder judiciário 

do estado de Sergipe. Os aspectos enfatizados atualmente dizem respeito a como os discursos 

de humanização operados pela psicologia articulam-se no ocultamento das relações entre as 

noções de saber e poder nesse campo em questão. 

Ressaltamos aqui nossa relação com o método inaugurado por Foucault (2005), na 

medida em que a constituição de nosso objeto demanda  análises fragmentárias e ocasionais 

que uma teoria geral ou sistema. Segue uma postura anticientífica já demarcada por esse 

pesquisador que segue no sentido de valorizar os saberes sujeitados (pouco elaborados e não-

conceituais) e, portanto, ainda não capturados pelo discurso científico organizado. Trata-se do 

saber das pessoas (assumindo funções), mas como saber diferencial, de onde se pode fazer a 

crítica, não como um saber comum. Com base nessas proposições, consideramos as narrativas 

acerca do campo uma potente ferramenta analisadora das instituições que o atravessam. O que 

se diz acerca desse campo de práticas e produção de saber não apenas ilustra como este 

funciona, mas o constitui como tal. 

Tomou visibilidade nas narrativas desse trabalho anterior
25

 a sensação de um abismo 

entre os profissionais que supostamente atuam no espaço de produção de saber e os que 

supostamente atuam no campo das práticas. Trata-se de um conflito do próprio profissional 

enquanto estudante, pesquisador ou militante de uma idéia de trabalho e o profissional da área 

em questão, que constitui nossa categoria “A psicologia da prática e a psicologia da teoria”: 

 

 

- Como as coisas já estão assim, supostamente, prontas, então ninguém quer fazer 

modificações, ao contrário de lá... Por que quando a gente está na Universidade o 

que a gente quer mais? A gente sempre critica tudo muito, mesmo até sem conhecer 

direito, né? E aqui é diferente, porque a gente tá comprometido, então sente 

dificuldade... Tem os cargos de chefia, né?  

 

                                                   
25

 Neste trabalho serão usadas narrativas da pesquisa realizada como requisito de conclusão de graduação em 

psicologia citado anteriormente – Oliveira (2006) - com o objetivo de enriquecer as análises, consorte nossas 

referências políticas e metodológicas. São narrativas produzidas em entrevistas semi-estruturadas. Ver 

considerações sobre o método neste trabalho. 
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Essa „sensação‟ de distância entre as produções acadêmicas e o que seria um campo 

das práticas mais efetivas também foi tema de inquietações e discussões num dos cursos desse 

programa de pós-graduação. Ocorreu que uma grande quantidade de alunos especiais 

matriculados possibilitou a composição de uma turma mista de profissionais inseridos em 

áreas diversas – saúde coletiva, assistência social – e os profissionais da academia – 

professores e estudantes.  

 

 

- Isso é muita subjetividade! Eu sou mais da prática.
26

 

 

 

Problematizamos a partir dessas manifestações as noções de teoria e prática a partir de 

propostas apresentadas por Michel Foucault, já que foi também uma das principais referências 

do curso. Observamos, através dos comentários de Veyne (1982), a noção de fazer em 

Foucault: o objeto (o que é feito) se explica pelo que foi o fazer em cada momento da história; 

há um engano em pensar que o fazer, a prática, se explica a partir do que é feito.  

Interessa-nos, portanto, a dimensão da prática e não dos objetos naturais reificados. 

Apesar de Veyne (1982) destacar a importância de se perceber a instância da prática como se 

esta estivesse numa dimensão oculta, ele enfatiza também que a prática não é uma instância 

misteriosa, um subsolo da história, um motor oculto: é o que fazem as pessoas.  

Evitando o risco imediato de avaliar esta afirmação de maneira equivocada, cabe 

destacar que não se trata aqui de um fazer individual, descolado de uma trama social. Trata-se 

de um fazer que nos ultrapassa. É preciso enfatizar que todo fazer está inscrito, posto numa 

relação. A noção de prática está intrinsecamente ligada a um fazer. Veyne (1982) destaca que 

quando se tem uma conduta, tem-se necessariamente, a mentalidade correspondente; essas 

duas coisas estão ligadas e compõem a prática. Constitui uma prática, além de regras técnicas 

ou sociais, uma mentalidade ou ideologia adequada, ou seja, colada a ela.  

Percebemos, portanto, que não há ação que não traga consigo uma dimensão política. 

Não é possível cogitar prática apartada de pensamento. Nossa sugestão é incluir, no caso de 

                                                   
26

 Narrativa corriqueira entre as discussões da disciplina acima citada e utilizada como analisador no nosso 

trabalho de avaliação da disciplina. Por analisador pode-se entender tudo aquilo que mesmo não sendo 

previamente considerado como tal quer seja construído, quer seja um fato histórico, possa servir para por algo 

em análise. Sendo assim, podem ser qualificados como analisadores, por exemplo: situações históricas, 

discursos, hábitos, construções, os próprios pesquisadores ou qualquer fato do cotidiano (LOURAU, 2004). 
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haver operado o equívoco de uma separação, entre as práticas consideradas efetivas, a prática 

do pensamento. 

Enfatizamos ainda alguns aspectos das narrativas dos psicólogos atuantes no poder 

judiciário do estado de Sergipe tais como a natureza do vínculo, o tempo de trabalho e o 

interesse nesse campo, com vistas a expor suas próprias implicações com o trabalho que 

desenvolvem cotidianamente e que tipo de relações estabelecem com a organização a que 

estão vinculados. Destacamos a descrição das atividades desenvolvidas, as perspectivas e 

sugestões de melhorar o trabalho desenvolvido, bem como as que já estão em processo de 

construção e os problemas mais comuns e mais duros, no sentido de os transpor.  

Um dos focos de análise das narrativas trata de qual encomenda institucional que se 

configura como atividade do psicólogo causa maior incômodo em ter que desempenhar, bem 

como das estratégias para rejeitar e/ou modificar atividades conflitantes, constituindo a 

categoria “O jurídico solicitante do psi”. Mais que isso, aborda-se a possibilidade de 

questionamento dessa atribuição, bem como da construção de outro trabalho, empreendendo o 

que chamamos de práticas de linhas de fuga, que subsidiará outra categoria trabalhada mais 

adiante. 

Inscrito nesse primeiro aspecto enfatizado, outro constitui a categoria de análise “O psi 

aderido ao jurídico”, que nos dá indícios de como entender os resultados que giram em torno 

de poucas reflexões acerca do trabalho realizado, alto grau de identificação com o 

estabelecimento, pouca possibilidade de romper com o funcionamento e produzir outras 

práticas (ainda que se percebesse exercendo uma função que lhe causava algum tipo de 

dissonância). 

O interesse dos profissionais que fizeram parte da pesquisa (que foram quase todos em 

exercício à época) pelo campo de trabalho surgiu mais como uma possibilidade de emprego – 

diante da escassez de possibilidades que a região oferece - do que como implicação pessoal 

com o próprio campo. Uma das poucas profissionais que demonstrou um grau maior de 

implicação com o campo, em contrapartida, tem um vínculo empregatício de contrato, o que 

implica em menos autonomia e menos possibilidades de contestação/enfrentamento do 

funcionamento posto. 

Quanto às atividades desenvolvidas, uma variedade foi observada devido à própria 

diversidade de funcionamento das Varas. Entretanto, é possível afirmar certa homogeneidade 

nos trabalhos desenvolvidos em torno de uma prática de elaboração e emissão de um 

documento acerca do sujeito (o laudo). Isso implica na crença em uma determinada 
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concepção de homem produzida pela psicologia em articulação com determinadas práticas e 

discursos, que discutimos mais adiante no quarto capítulo.  

Encontram-se nas narrativas como atividades atribuídas aos psicólogos relatos de 

atendimentos, entrevistas iniciais, avaliações, uso de testes, observações livres de crianças, 

acompanhamentos em diversos estabelecimentos para prestação de serviços, 

acompanhamentos das medidas de segurança, perícia, visitas domiciliares e institucionais, 

avaliação lúdica, atendimentos clínicos (ocasionais), encaminhamentos, grupo de 

sensibilização e/ou ressocialização, palestras informativas, entrevistas de caracterização, 

credenciamento de estabelecimentos parceiros e programas de apoio às famílias. 

Vale ressaltar a situação particular da Vara de Execuções e Medidas e Penas 

Alternativas (VEMPA), que por ter um funcionamento recente, as narrativas ressaltaram 

constantemente a condição de um processo de construção em que se encontram as atividades 

do psicólogo neste espaço. O caso desta Vara e da instituição destas penas e medidas é 

ilustrativo do perigo da abertura da pena discutida aqui anteriormente. É análogo ao perigo 

enfatizado por Donzelot (1986) ao anunciar o encontro da psicologia e o direito como 

exclusivamente humanizador de penas: trata-se de uma abertura para articulação e 

composição de „novas‟ práticas e uma possibilidade de diminuição da aplicação da pena 

privativa de liberdade. Entretanto, a abertura pode produzir muitas coisas, inclusive a 

manutenção do instituído. Essa análise constitui a categoria que definimos como “O jurídico 

sustentado pelo psi”. 

Nessa mesma direção, observamos que a implementação das penas alternativas não 

representou uma efetiva alternativa à prisão, ou seja, não proporcionou uma diminuição da 

população carcerária ao tempo que ainda representou um aumento do número de pessoas em 

contato com justiça nos moldes de uma penalização
27

, evidenciando uma extensão do 

aparelho penal. Pensamos que o trabalho da psicologia, assim como a lei de penas 

alternativas, não garante automaticamente uma diminuição ao recurso penal. Nesse „novo‟ 

espaço aberto, pode-se empreender produções potentes em favor de uma vida menos 

judicializada, mas também assumir a função policial e censora do Estado, por vias bastante 

sutis: 

                                                   
27

 Segundo a socióloga Julita Lemgruber, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da 

Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, as penas alternativas no Brasil crescem em número de 

aplicação, mas não como uma alternativa à prisão, na medida em que também cresce a população carcerária 

(somos o 4º país do mundo nesse ranking). Segundo dados do Ministério da Justiça, divulgados em 2008, mais 

de meio milhão de brasileiros estavam cumprindo penas alternativas, enquanto que a população carcerária se 

aproxima dessa cifra. Posicionamento apresentado em fala sobre o combate à violência como um dispositivo de 

recrudescimento do poder penal e da violência policial, no VI Seminário Nacional de Psicologia e Direitos 

Humanos, realizado em junho de 2010, em Brasília. Fonte dos dados: www.mj.gov.br  

http://www.mj.gov.br/
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- A gente já elaborou um programa aqui, que foi um programa de sensibilização 

[...] que é na verdade, uma palestra informativa, pra eles, quando estão iniciando o 

cumprimento dessa sursis, pra falar sobre o procedimento, implicações do não 

cumprimento da medida, do acordo que foi feito judicialmente e pra estar dando um 

espaço, assim, de escuta pra eles. 

 

- Então é demandado ao setor de psicologia que acompanhe, e que saiba se essa 

pessoa está indo pro CAPS, se está tomando o remédio, se está convivendo bem com 

família, se não está bebendo, se não está usando droga, se está em casa no horário. 

 

 

É a função policial que se desenha aqui; um exercício de poder articulado a saberes psi 

a serviço de um melhor controle das populações, sob forma de discursos de humanização. 

Não é casual que é uma encomenda do aparelho jurídico com endereço certo ao setor de 

psicologia. Ora, se é esse profissional que „mais se aproxima dos desejos das pessoas‟, serão 

os especialistas psi que convencerão as pessoas de como será a melhor forma de viver, 

evitando conflitos com os dispositivos penais. 

Pensando numa estratégia de incitação de determinado discurso, como se colocaria 

então a questão da forma como se fala ou o que se fala? Levando em consideração o 

dispositivo da sexualidade, Foucault (1987) observa que mais especificamente no séc. XVIII, 

o sexo torna-se uma questão de polícia, em seu sentido mais pleno. É nesse momento que 

nasce uma administração sobrelevada ao poder público, com seus procedimentos de gestão e 

não apenas um julgamento a respeito do sexo. O discurso passa a ser incitado política, 

econômica e tecnicamente. A polícia do sexo é o nome que o autor dá a essa necessidade de 

regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição. 

Donzelot (1986) nos mostra esse policiamento em torno dos modos de funcionamento da 

família e da infância, como modo de gestão das pessoas pelo Estado
28

.  

Em contribuição a essa reflexão, temos a noção de estado de exceção
29

como bastante 

diferenciada de uma mera exclusão. Agamben nos mostra que o ordenamento jurídico tem a 

estrutura de uma inclusão daquilo que está, ao mesmo tempo, expulso. Segundo Deleuze 

(1980, p. 445 apud Agamben, 2002), a soberania não reina a não ser sobre aquilo que é capaz 

de interiorizar. É preciso criar a norma, ordenar - processo de inclusão - para só depois agir 

sobre aquilo.  Só se age sobre o incluído da exclusão. O que nunca esteve fora também não é 

objeto da biopolítica. É preciso estar fora para ser capturado do fora
30

. 

                                                   
28

 Ver capítulo 2. 
29

 Ver Agamben, 2002. 
30

 Essa já era uma questão de Platão (2001), no Sofista, quanto à pertença ou não do não Ser no Ser. Ver essa 

discussão retomada no capítulo 4. 
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Não se trata, portanto, somente de excluir. Num pensamento utópico, pode até parecer 

bastante interessante estar anistiado do funcionamento estatal e consequentemente de sua 

gestão. Mas não se trata disso. Não se pode falar em exclusão social, como se os corpos 

excluídos estivesse meramente à margem. Não ter acesso a condições mínimas de 

sobrevivência não garante que seu corpo não será gerido pelo biopoder. Não há como escapar 

do controle, não no sentido de se colocar exterior a ele. Está aqui o mais claro entendimento 

da tutela, a partir das proposições de Agamben (2002): o abandono é sempre em relação a 

uma lei. É estar submetido à lei como um todo. Não é estar fora da lei, mas estar totalmente 

submetido. 

 

 

A chave desta captura da vida no direito é não a sanção (que não é certamente 

característica exclusiva da norma jurídica), mas a culpa (não no sentido técnico que 

esse conceito tem no direito penal, mas aquele original que indica um estado, um 

estar-em-débito: in culpa esse), ou seja, precisamente o ser incluído através de uma 

exclusão, o estar em relação com algo do qual se foi excluído ou que não pode 

assumir integralmente. (AGAMBEN, 2002, p. 34) 

 

 

As argumentações desse filósofo colocam em xeque a inserção do psicólogo no poder 

judiciário como redução da sanção, na medida em que evidencia que o foco das práticas do 

direito também não é a penalização, mas a normalização da vida. A relativização no sentido 

de que não é exclusividade dessa organização a distribuição de sanção coloca também em 

análise as práticas das ciências humanas e sociais, de maneira geral. E o mais importante para 

pensar essa relativização: se essa gestão do direito, essa normalização está postulada na culpa, 

convém pensar numa vida interior. Como a noção de culpa pode se estabelecer sem a vivência 

de um eu interiorizado? E como o direito encontrará subsídios para captura dessa vida, 

especificamente? Parece importante diluir as proposições de que a psicologia representa 

necessariamente compreensão, prevenção e educação e o direito, sanção. 

Retomando uma questão já sinalizada aqui, a prevalência da realização de perícia, 

elaboração de laudo e parecer psicológico entre as práticas dos psicólogos que atuam junto ao 

poder judiciário do estado de Sergipe no início dessa articulação de práticas e saberes não 

destoa da realidade do encontro das práticas psi com as do direito. Altoé (2001) nos mostra 

que a história inicial da psicologia aplicada ao direito decorreu de uma prática profissional de 

psicologia voltada quase que exclusivamente para a realização de perícia, exame 

criminológico e parecer psicológico baseado em psicodiagnóstico, feitos a partir de algumas 

entrevistas e nos resultados dos testes psicológicos aplicados. 
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Importa menos destacar a falta de inovação nas técnicas atribuídas a esses 

profissionais nessa região, mas de pensar quais os dispositivos que se sustentam através delas. 

Não se trata, portanto, de criticar essas práticas por serem ultrapassadas ligadas a uma 

psicologia de séculos atrás, mesmo porque não se trata de um ultrapassamento linear do 

tempo. As práticas instituídas, as formas hegemônicas de funcionar não se perpetuam em 

função de uma quantidade de tempo que passa, mas suas permanências devem-se mais ao fato 

de serem móveis, plásticas e pela sua capacidade de se atualizarem em „novas‟ propostas
31

. A 

questão passa por se perguntar por que essas práticas se perpetuam? Quais os discursos, 

saberes e políticas que funcionam como suporte? Elas se efetivam? Atendem 

satisfatoriamente às encomendas requisitadas? Não parece ser o caso, apesar desse 

reconhecimento requerer um distanciamento do lugar de poder ocupado pelos especialistas e 

de colocar a própria psicologia em análise: 

 

 

- Tudo isso que você faz, você considera que são mesmo atribuições do psicólogo? - 

Olha só, eu acho assim que...é até difícil colocar isso, por que na maioria das vezes 

eu prefiro até não me ver como psicólogo... por que a psicologia faz cada coisa 

também que pelo amor de Deus...  [...] a perícia não funciona, a perícia só serve 

pra atrasar a vida do sujeito que está preso, não tem porque ele passar por uma 

investigação se ele já cumpriu o tempo dele e tá querendo ir embora. O psicólogo 

não tem que se meter com isso...e pra quê? pra prevenir reincidência? 

 

 

Há uma questão ainda mais fundamental para pensar aqui, na medida em que toda 

ação implica em pensamento. O que sustenta essas práticas? Ora, elaborar um documento 

acerca de um indivíduo requer acreditar na constituição de um modo de subjetivação 

relativamente estável e constante, e mais, que tem uma existência que antecede a ação do 

psicólogo. Requer ainda estudos acerca desses modos de subjetivação – tomando-os como 

essenciais – que possibilitem o desenvolvimento de técnicas, como entrevistas e testes, 

constituindo um lugar de legitimidade em se aproximar com mais verdade desse objeto 

reificado no modo indivíduo. Eis aqui a concepção aparentemente ultrapassada pelas 

                                                   
31

 Um exemplo de „nova‟ proposta é o Depoimento Sem Dano (DSD), projeto que foi implantado em maio de 

2003, na 2ª vara da infância e da juventude de Porto Alegre. Afirmam que o intuito do projeto é evitar que a 

criança ou adolescente vítima de abuso sexual passasse por mais de uma inquirição durante o processo judicial. 

Introduzindo recursos como câmeras filmadoras e equipamentos de gravação em audiências, o projeto tem como 

principal objetivo promover a “proteção psicológica da criança vítima de violência sexual”, evitando seu contato 

com o acusado e a repetição de interrogatórios. Elogiado por profissionais da área do Direito, o projeto encontra-

se em expansão, com vistas a ser aplicado em todo o país. O DSD exige que um assistente social ou psicólogo 

faça a inquirição da vítima. Ver: www.crprj.org.br 

  

 

 

http://www.crprj.org.br/
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perspectivas filosóficas e psicológicas mais contemporâneas, mas que se atualizam nas nossas 

práticas. 

Não se pode negar que os objetos parecem estar sempre determinando nossa conduta, 

mas, a princípio, nossa prática determina esses objetos. Não há, portanto, objetos naturais, não 

há coisas – são sempre correlatos de práticas. Em oposição à concepção fenomenológica, que 

descreve as coisas a partir de uma consciência como constituinte e não como constituída, 

entende-se que a própria consciência faz parte do objeto que se supõe explicá-la. (VEYNE, 

1982). Afirmando, portanto, que nosso objeto se constitui no campo de práticas 

compreendendo a perícia como prática hegemônica alicerçada pela concepção de sujeito psi 

como sujeito jurídico, construímos a categoria de análise: “O psi sustentado pelo jurídico”. 

Enfatizando mais uma vez o caráter relacional e positivo do poder, Foucault (2003) 

inscreve como um dos objetivos de seu trabalho expor como as práticas sociais podem 

engendrar domínios de saber que fazem aparecer não somente novos objetos, novos conceitos, 

novas técnicas, mas também novas formas sujeito e sujeitos de conhecimento. Aqui situamos 

também como eixo de nosso trabalho a concepção de um modo de funcionamento sujeito que 

se constitui a partir das práticas e produções de saber – discursos -, não como sujeitos com 

uma natureza dada e que tem sua verdade ou essência desvelada a partir da imposição de 

técnicas altamente refinadas.   

O papel da especialidade psi não poderia ser, portanto, de descobrir e descrever 

aspectos de um psiquismo velados por sua natureza complexa, pois esse mesmo objeto é 

produzido no momento em que as técnicas incidem sobre ele. Rejeitamos, portanto, a 

perspectiva da emissão de um documento sobre um indivíduo, como o laudo psicológico, 

como mera descrição de uma natureza dada precisamente porque discordamos dessa natureza 

essencial proposta na noção de indivíduo. 

Percebemos nas narrativas desses profissionais algumas perspectivas críticas em 

relação à maneira de conduzir as técnicas de produção de verdades acerca de determinados 

modos de funcionamento do sujeito. Observamos a percepção de serem técnicas 

extremamente individualizantes, o que motiva propostas reformistas em relação ao modo de 

elaboração da perícia, que levariam em consideração as condições econômicas, sociais, 

culturais de que dispõem os sujeitos investigados: 
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- A perícia tá muito ligada à questão do psicodiagnóstico, de você dizer... de certa 

forma trabalhar com indivíduos... e analisar individualmente uma realidade. E a 

perspectiva diferenciada que eu quis dizer, leva em consideração uma análise mais 

ampla, mais de família, mais de grupo... você entender, assim de uma forma, não 

como indivíduos, como o juiz às vezes solicita, mas entender como que o 

funcionamento se dá, seja em família, seja dentro de outros espaços sociais, 

também...  

 

 

Tais perspectivas, vistas como maneiras de tornar a prática do psicólogo mais 

„ampliada‟, estendendo a análise para os espaços que as pessoas ocupam e os contextos em 

que se inserem não dissolvem a questão ainda fundamental aqui: de que há um nível 

interiorizado que permanece numa dimensão privada - e por isso a manutenção dos 

especialismos, em que cabe ao psicólogo legitimamente a abordagem dessa dimensão mais 

interiorizada – e dimensão social que envolve os espaços, os grupos, as relações. 

É preciso sinalizar um perigo ainda maior de que essa „ampliação‟ da intervenção das 

práticas psi podem ocasionar. Corre-se o risco de que o que pareceria uma abordagem crítica 

da clínica tradicional (individualizante) torne-se uma forma de psicologização do social.
32

 A 

relação público / privado e os modos de existir produzidos nessa articulação dos saberes das 

ciências modernas – em evidência, a psicologia - e o funcionamento capitalístico merecerem 

também um pouco de nossa atenção, mais adiante. 

Por hora, retomando a categoria “O psi aderido ao jurídico”, observamos o alto grau 

de identificação dos profissionais com o funcionamento automático das instituições psi e 

jurídica. Há uma escassez de narrativas que contestem a encomenda do judiciário, 

prevalecendo observações de como ela deveria ser modificada e/ou ampliada. Esse é um dado 

que sinaliza para a possibilidade de ausência de análise a respeito do próprio trabalho, 

minando ensaios de articulação para a produção de um trabalho outro, ou práticas mais 

transgressoras. 

 

- Dessas atividades, você acha que todas são atividades do psicólogo mesmo, ou 

alguma coisa você acha que não caberia você fazer? - Olha, o laudo é considerado 

atribuição do psicólogo no campo jurídico, mas não é o único, né? (...) E aí eu me 

inquieto muito porque a gente poderia fazer outros tipos de serviços também, né? 
 

- (...) na verdade eu acho que tem atividades que eu acho que poderia estar sendo 

feitas e que não está. Agora o que está sendo feito, que não é... eu não consigo 

identificar agora... não sei...  

                                                   
32

 O que se propõe neste trabalho e de acordo Mauss (1974), é exatamente o oposto. Trata-se de uma nova forma 

de abordar o homem na contramão de perspectivas individualizantes. Nesse sentido, o antropólogo sugere à 

Psicologia o estudo do homem “completo” – não seccionável – como estando entre os mais urgentes. É essa 

hominização, enquanto fato social total, que se encontra nas estatísticas morais, econômicas, demográficas.  
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Parece ser próprio das estratégias do instituído e, por analogia, dos regimes 

democráticos criar um campo de amortização das resistências na falha ou ineficiência da 

imposição direta de uma encomenda. Usando-se do próprio funcionamento hierárquico da 

instituição, produz-se uma identificação do profissional com seu trabalho, criando uma 

aparente sensação de liberdade para atuar, minando as possibilidades de transformação e 

invenção das práticas. 

A questão do grau de identificação ou da implicação (ou ainda da sobreimplicação) 

desses profissionais em relação ao estabelecimento referido está diretamente relacionada com 

a questão de colocar o próprio trabalho em análise cotidianamente ou suprimir essa reflexão. 

A maioria das narrativas operou, em algum momento, alguma crítica ao trabalho realizado, a 

atividade instituída e/ou à encomenda institucional, mas também, mais frequentemente, 

demonstraram estar no perigo da Clareza, em termos de Deleuze e Guattari (1996).  

Esse perigo é o que parece menos evidente. A Clareza concerne, efetivamente, o 

molecular. Para esses pensadores, a flexibilidade e a clareza não têm apenas seu perigo 

próprio, elas próprias são o perigo, já que se trata de um momento em que se acredita ter 

entendido tudo e tirado todas as conseqüências disso – constituindo-se, portanto, “os novos 

cavaleiros” e tem-se até uma missão. 

Para evitar a atração a essa flexibilidade: “Cabe o desafio de estranhar nossos próprios 

domínios de referências e, com eles, problematizar a tendência a banalizar e naturalizar os 

próprios conceitos dos quais temos nos servido para tentar produzir mudanças de práticas”. 

(VASCONCELOS & MENDONÇA FILHO, 2009, P.13) 

Em relação à inserção dos profissionais psi nesse campo de práticas, as narrativas 

provindas dessa região em particular sugerem problemas nada novos, característicos dos 

funcionamentos organizacionais: comunicação. O „trabalho em equipe‟ limita-se à 

contratação de profissionais de áreas diversas trabalhando com certa proximidade física. A 

forte constituição hierárquica da organização jurídica também colabora para o problema da 

comunicação e ainda compromete a autonomia dos profissionais que compõem a diversidade 

da equipe. Há a crença fortemente alimentada de que a figura do juiz, como administrador da 

vara, exerce uma espécie de cargo de chefia em relação às equipes, frequentemente definidas 

como inter – multi – transdisciplinares.  

Ainda que esses profissionais distanciassem-se de suas posições, elaborassem análises 

mais radicais em relação as suas práticas e tentassem empreender outros modos de atuar, 

teriam que contar com o aval de seu “superior”. Parece funcionar, portanto, um círculo 

vicioso de desarticulação. Os profissionais não se comunicam, não conseguem operar uma 
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equipe, a equipe não funciona e não se estabelece comunicação. Essa apreciação torna-se 

salutar na medida em que consideramos a fragmentação dos saberes e ações desarticuladas um 

dos principais fatores de reprodução e manutenção das práticas instituídas e do funcionamento 

automático das organizações. 

 

 

- É, é muito rígida, a fragmentação daqui, as caixinhas do organograma aqui são 

muito fechadinhas. Nada, nem pensar, sair do meu setor pra ir falar com outro, 

saber como é que está o trabalho [...] parece que é próprio do judiciário mesmo, 

parece que é uma cultura mesmo daqui. 

 

- Quando a gente vai propor uma atividade a gente tem que justificar: pra que é, 

qual o intuito, qual o retorno que vai dar... - Justificar pra quem? O administrador, 

o juiz. [...] ela quer dizer qual a atividade que deve ser feita e qual... o que deve ser 

feito. Aqui a gente não tem muito... - Autonomia?  - É, nas nossas funções. 

 

 

Diante dos endurecimentos dos funcionamentos institucionais, cria-se a sensação de 

uma impossibilidade de atuação, de produções outras, mas como ensina Lourau (1993), do 

ponto de vista da Análise Institucional (A.I.), as instituições comportam uma dinâmica com 

dimensões endurecidas, mas também dimensões que imprimem algum movimento de 

transformação. A dimensão instituída atua de forma a produzir certa imobilidade, sendo sua 

estratégia mais evidente, nesse sentido, a fragmentação das equipes de trabalho e dos próprios 

psicólogos que atuam nesse campo particular. Há também uma fragmentação citada em outro 

nível: a falta de consistência interna da própria psicologia; o posicionamento crítico dos 

profissionais no sentido de pensar o seu trabalho e se articular enquanto categoria 

profissional. 

Vale ressaltar que articulações dessa natureza são de fundamental importância para 

que possa aliar-se a forças instituintes
33

, ou, dito de outro modo, para que possam ser 

empreendidas linhas de fuga. Pois, como coloca Altoé (2004), os particulares (enquanto 

nível) também podem ser agentes de transformação institucional, mas, nesse caso, é sempre 

como coletivo que o particular se manifesta.  

                                                   
33

 Como propõe pensar uma das correntes de Análise Institucional com a qual trabalhamos – a sócio análise.  

Cabe destacar que compreendemos as particularidades de cada tendência da A.I. Se as tomamos num mesmo 

trabalho e usamos suas noções alternativamente não pretendemos, com isso, fazer delas sinônimas. Entendemos 

a forte marca marxista da sócio análise, com a qual rompe a perspectiva esquizoanalítica. Entendemos também 

que as propostas de Michel Foucault se articulam mais adequadamente a esta última. Entretanto, nos 

posicionamos com as contribuições de ambas, na medida em que as noções propostas por elas articulam-se de 

modo singular com nossas questões. Cabe destacar que isso só se torna possível tomada como “atitude de 

pesquisa”. 
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Ainda no sentido de compreender essa suposta tendência ao automatismo que parece 

haver nas práticas articuladas aos funcionamentos institucionais, retomamos as reflexões de 

Veyne (1982) em relação à noção de prática foucaltiana: a prática “se impõe” às pessoas de 

tal forma que não se sabe o que é essa prática. E mais, nem sequer sabe que não se sabe. Essa 

particularidade da prática forja uma relação da conduta como submetida a um objeto natural 

em oposição ao objeto como efeito da conduta. 

Como podem ser observados, os enfrentamentos e as produções nesse encontro de 

práticas ainda permanecem tímidos. Não obstante, a partir das constatações dos problemas 

encontrados nessa articulação, já é possível vislumbrar algumas possibilidades de 

questionamentos e estratégias para lidar com situações conflitantes, a fim de apreciar esses 

posicionamentos, criamos a categoria “O psi resistindo ao Jurídico”. 

A questão problematizada aqui, mais especificamente, é a de que forma os 

profissionais lidam com a encomenda institucional se a consideram despropositada. Como 

negar-se a ela ativamente e, ao mesmo tempo, continuar exercendo sua função? O desafio 

seria como não concordar e ao mesmo tempo não se colocar fora do funcionamento 

institucional que se critica, pois preservamos a convicção de que não é possível pensar em 

mudanças que não se iniciem e ganhem força a partir do próprio funcionamento 

organizacional. Afirma-se aqui a impotência das mudanças provindas verticalmente ou 

exterior, estas permaneceriam num nível demasiado abstrato. 

Observamos estratégias diversas nas narrativas, desde desarticulações do sentido da 

encomenda – e a justificativa podendo ser baseada no código de ética profissional -, passando 

por emitir sempre um parecer favorável ao interno do sistema prisional, até atender a 

solicitação de antemão e posteriormente explicar que a mesma não procede.  

Essa é uma questão particularmente importante à pesquisa, pois trata do aparecimento 

de uma dissonância entre o trabalho no campo jurídico e as questões particulares ou 

posicionamentos políticos desses profissionais. Trata também das estratégias adotadas para 

lidar com essa dissonância. Entendemos que, a partir de uma perspectiva de criação de linhas 

de fugas, as estratégias não devem passar necessariamente por uma organização 

macropolítica.  

Os trabalhadores sociais que se enxertaram no Judiciário não precisam 

necessariamente se organizar num formato tal como os movimentos sociais para reivindicar 

mais autonomia e liberdade de atuação. Também não se trata de organizar „workshops‟ para 

„conscientizar‟ os profissionais do direito acerca das atribuições do psicólogo e do assistente 

social, mas de uma construção diária de um trabalho em relação com a organização. Trata-se 
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de um embate cotidiano, uma ocupação gradual dos espaços, uma micropolítica. É possível 

observar esboços de percepções acerca da potência dessas estratégias: 

 

 

- a gente tenta mostrar alguns pontos assim que eticamente não é aceito pra que 

eles percebam [...]. Tem que ter um “jogo de cintura” também, por que lidar com a 

justiça não é fácil. 
 

- Não é assim: a partir de hoje, não vamos fazer mais. [...] Então a gente começou a 

mudar a postura e não... discutiu mesmo como é que o setor de Psicologia, que não 

achava que deveria ser feito dessa forma, e mudou a postura da gente mesmo não 

estar fazendo esse movimento, de levar a pessoa a ser atendida aqui dentro. 

 

 

Entretanto, ainda permanecem fortes as tendências de pensar qualquer tipo de 

transformação por vias macro e verticalizadas: 

 

 

-eu tenho me inquietado muito, mas precisa uma coisa do grupo, do grupo quando 

eu falo, é da própria psicologia se unir pra que se mude esses papéis. Se ficar só um 

querendo não adianta. 

 

-A gente não tem autonomia pra isso. Pra quebrar essas ”caixinhas” aí, teria que 

vir de cima, de cima pra baixo, não é uma coisa de baixo pra cima. É bem difícil, 

né? Se você tentar subir, vão te baixar, então, não é fácil e a gente não empreende. 

 

 

Em muitos casos, colocar em análise determinada encomenda institucional parece 

improvável, pois não se trata apenas de desarticular o sentido de uma função que meramente 

estaria dissonante das atribuições do psicólogo, em que bastaria recorrer ao Código de Ética 

Profissional. Trata-se de encomendas que se justificam pela imagem construída em relação à 

psicologia entre os colegas de equipe e o senso comum - o psicólogo como exclusivamente 

clínico, apaziguador de conflitos, um bom conselheiro, e até como um missionário, que está 

habilitado a ditar boas regras de bem viver. São essas imagens, no nosso entendimento, que 

sustentam os discursos de humanização e jogam uma cortina de fumaça nas relações entre 

saber e poder que se articulam nas práticas psi. São essas imagens que também produzem as 

encomendas mais difíceis de recusar, pois são “aparentemente
34

 inofensivas”. 

 

                                                   
34

 Em fala proferida no evento Psicoterapia como Pena, promovido pelo CRP-RJ, em novembro de 2009, o 

cientista político Acácio Augusto alertava para o perigo das práticas que guardam consigo as boas intenções de 

“lhe fazer um bem”.  As consideramos extremamente perigosas também. São de difícil combate. Trata-se da 

maneira mais eficiente e sutil de tutelar as pessoas.  
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-às vezes, aqui, a gente foge um pouco da nossa função e atende um servidor, atende 

uma mãe, o pai de uma criança que quer... ouvir alguma coisa. Mas é só pra 

“apagar incêndio”, mesmo. Mas assim, foge a nossa alçada aqui, mas a gente faz 

de bom grado, não tem problema nenhum não... já que nós somos psicólogos... pode 

atuar de várias maneiras. 

  

-Aí muitas vezes chama, vai lá pro setor de psicologia, qualquer “bomba” lá, ou 

“incendiozinho” a pessoa está com problema, está triste, isso e aquilo, aí 

encaminha pro setor de psicologia. 

 

 

 É preciso reinventar as formas de pensar as nossas próprias atribuições. Não se trata 

apenas de perceber se são apenas enganos dos demais profissionais que lidam com 

determinadas imagens da psicologia, mas dos nossos próprios enganos. Que mal pode haver 

em atender um servidor que brigou com a esposa? Qual o problema de orientar uma servidora 

que tem problemas com a filha adolescente? Acolher sem colocar em análise essas 

encomendas, no lugar de psicólogo, é contribuir com a imagem que se quer combater. Se é 

que se quer combater. 

 

 

- a situação da perícia, que eu tenho que emitir um parecer, eu não fico 

interpretando, eu não fico fazendo nenhuma fundamentação teórica, porque eu acho 

que não cabe mesmo, por que eu acho que aqui não é um lugar onde cabe isso. Mas 

em compensação, esse é o lugar oficial da psicologia, o lugar de fundamentar, de 

teorizar, de colocar o conhecimento científico a favor do jurídico. 

 

 

 Além das estratégias de esquiva das encomendas que mais claramente são 

incompatíveis com as recomendações do código de ética, é preciso pensar nesses papéis que 

dizem ser efetivamente nossas atribuições. Mas a clínica não é trabalho do psicólogo? A 

perícia também não é nossa atribuição? Nesses casos, é preciso reinventar também as 

esquivas, talvez assumir uma postura que apresente uma positividade. Assumindo, assim, um 

posicionamento político mais evidente. 

 

 

- O que eu consigo fazer é escrever um parecer de modo que não seja em nada pra 

prejudicar aquela pessoa. Assim, é tanto que a conclusão do parecer é sempre pra 

emitir se você é favorável ou não. Eu sou favorável, por definição, eu sou favorável. 

- Mas o parecer tem que ser sempre conclusivo? - É, ele tem que ser conclusivo. Por 

que quando o parecer não é conclusivo, ele não é olhado. Então se você coloca isso 

num jogo de forças, se abster é ser contra. 
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Nas apreciações realizadas anteriormente acerca desse trabalho, consideramos os 

modos de usar taticamente os atributos de determinado cargo profissional; de esquiva ou 

alguns posicionamentos mais positivos (no sentido que produzem algo) tais como esses 

últimos, linhas de fuga. Reafirmamos que não são propostas bem elaboradas; um projeto 

„novo‟ que pode estar construindo algo, mas o posicionamento político diante de 

determinadas situações conflitantes, como tentar um diálogo numa situação completamente 

adversa, emitir sempre um parecer favorável ou até aceitar a encomenda inicialmente e 

colocá-la em análise, criando oportunidades de atuações outras, o que configura a elaboração 

de outro trabalho, que pode não coincidir com a encomenda inicial. 

Por outro lado, a escassez de estratégias ou de análises expõe a dificuldade de lidar 

com a cristalização do Poder Judiciário. Não obstante, cabe aqui pensar também, que além da 

própria natureza e funcionamento da organização jurídica existem aqueles perigos inerentes às 

linhas (como possibilidades de fugas), destacadas pelos próprios analistas institucionais que 

as pensaram. O primeiro perigo é o medo. Para Deleuze e Guattari (1996), teme-se o tempo 

todo perder. Deseja-se a grande organização molar que nos sustenta, as máquinas binárias que 

nos dão um estatuto bem definido, e até o sistema de sobrecodificação que nos domina.  

O medo, portanto, impele para a primeira linha, que é a linha sólida dura. As pessoas, 

portanto, tendem a alinhar-se com práticas que preservam o status quo. Vale ressaltar que não 

se trata de nenhuma tendência natural a desejar o que já está posto, permanecer numa inércia, 

mas não podemos esquecer de que lidamos com uma modalidade de exercício de poder 

esparramado nas relações e no tecido social e, portanto, diluído, de difícil percepção, análise e 

combate.  

 

 

- Então a gente tomou esse cuidado e começou a estabelecer alguns critérios, outras 

atividades pro nosso papel, sem precisar... Agora, bem sutilmente, por que se ela 

(refere-se à juíza) sentir que está sendo imposto, que a gente está indo de encontro a 

ela, aí a situação fica difícil. 

 

 

Afirmando o caráter relacional da noção de poder aqui demarcada, implica perceber 

que as próprias lutas contra a dominação não possam ser feitas de fora; de outro lugar; do 

exterior, pois qualquer ação implica um exercício de poder. Qualquer luta é sempre resistência 

dentro da própria rede de relações de poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que 

ninguém pode escapar: ele está sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de 

relações de força. 
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Ainda segundo a perspectiva esquizoanalítica francesa, o perigo está justamente nessa 

potência micropolítica ou molecular, pois funciona mais como corpo canceroso do que como 

um organismo totalitário. Para seus pensadores, não há mais um centro de poder que não 

tenha essa microtextura. É essa microtextura, e não o masoquismo, que explica o fato de um 

oprimido ocupar um lugar ativo no sistema de opressão. Não desejamos, portanto, uma 

relação que nos oprime por uma característica própria da natureza do desejo. 

Cabe pensarmos também em que sentido queremos empreender mudanças. Não se 

podem lançar críticas em relação a seja lá o que for, pelo simples fato da situação atual 

parecer ultrapassada temporalmente; pelo simples „oba, oba‟ das inovações. Para que a 

psicologia precisa pensar e repensar seu lugar? Como já assinalamos, o funcionamento dito 

automático das instituições pode naturalizar nossas práticas de maneira a fazê-las operar em 

favor do funcionamento burocrático-institucional e em detrimento da vida. Corremos o risco 

de ocuparmos um espaço com o discurso de redução da penalização e contribuirmos apenas 

para manter e fortalecer determinada ordem penal. 

 

 

- às vezes a gente se sente meio no automático, e a gente tem que ficar se policiando 

pra poder não cair nesse... não correr tanto esse risco de... atender a demanda da 

instituição, só atender a demanda da instituição, por que... do jeito que as coisas 

funcionam... Se a gente não se perceber, não parar... 

 

 

Refletindo acerca de que configurações as práticas nesse campo deveriam rumar para 

que se efetivem como transformadoras; revolucionárias, encontramos alguma convergência 

entre as que rumam no sentido de reduzir a judicialização da vida. Para que serviriam práticas 

que se inserem no poder judiciário no sentido de operar novas suavidades
35

 senão para pensar 

e operar maneiras de libertar a vida, ainda que seja em parte, do peso do controle das leis e 

das sanções? Tomando esta perspectiva como incessantemente presente; assumindo essa 

política de desjudicializar a vida
36

 será possível articular as práticas psi às de qualquer outra 

instituição, colocando os dispositivos enredados nesses encontros em favor da vida.  

Observamos na inserção ao campo algumas possibilidades de empreender práticas 

nesse sentido, apesar de ainda bastante carentes de análises e impregnadas de crenças na 

verdade dos especialismos. Observamos que alguns psicólogos sinalizam para a importância 

de diminuir o contato das pessoas com a lógica institucional penal do direito. 

                                                   
35

 Usando uma expressão de Suely Rolnik (2005). 
36

 Usando a expressão como uma sugestão da professora Cecília Coimbra. 
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- No acompanhamento (de egressos do sistema prisional) tem mais visitas mesmo, e 

é até a parte bacana na verdade, assim, você consegue ter um contato menos 

institucional. Por que ninguém gosta de vir aqui (vara de execuções penais). Foi 

aqui que elas foram julgadas, foram presas, então, esse acompanhamento, por mais 

que as pessoas sejam próximas de mim, que a gente consiga estabelecer uma 

relação bacana, aqui não é um lugar que favorece nada disso. (...) Mas são umas 

coisas assim, não são coisas oficiais, são coisas que eu faço, por que teoricamente 

ele tem que vir, e é uma vez por mês, ele tem que assinar a lista de freqüência dele, 

mas é quando dá operar umas linhas de fuga. 

  

- Você vai ver que muitos processos se começaram por uma dificuldade de 

entendimento, e aí as pessoas precisaram de um terceiro na relação, que é a justiça 

pra mediar as relações conjugais, dificuldades de mãe e filho e assim por diante. 

Que você percebe que não haveria necessidade se houvesse um entendimento antes, 

né?. Seria ótimo que a gente já tivesse um psicólogo na defensoria. 

 

- Quando é o caso do trabalho do psicólogo junto à defensoria, principalmente nas 

Varas de Família, por que aí muitas vezes já se resolve algumas questões lá na 

entrada mesmo. 

 

 

 

É evidente a percepção da importância de um trabalho de mediação no sentido de 

evitar a judicialização das relações e dos conflitos, apesar das sugestões de que essa mediação 

deveria ser atribuída necessariamente ao psicólogo. Não obstante é interessante perceber 

sugestões de intervenções aquém da captura judicial no sentido de evitá-la. 

 

 
- Além do laudo que a gente elabora, continuar tendo acompanhamentos e de 

preferência atuar de forma... Assim, atuar como um mediador antes dos processos 

chegarem até nós. Processos de divórcio, por exemplo, a gente podia atuar como 

um mediador. 

  

- Um trabalho com mediação que seria interessante... Anterior até ao próprio 

processo, o processo já gera um conflito muito grande. 

  

 

Entendemos que é salutar a percepção da importância da redução do contato da vida 

das pessoas com a justiça, na medida em que esta é uma posição que se coloca na contramão 

dos funcionamentos sociais contemporâneos. Parece que as vidas não podem mais ser 

pensadas sem ser atravessadas por dispositivos de controle estatais – escolares, hospitalares, 

prisionais... Ao tempo que o investimento no bem estar social é cada vez menor. E de acordo 

com a perspectiva de nossa linha de pesquisa: “o suposto Estado Democrático de Direito 

funciona como um estado mínimo social e máximo penal, um modo de funcionamento estatal 

em que „tudo‟ vai tomando conta de nossas vidas.” (VASCONCELOS & MENDONÇA 

FILHO. 2009. p. 13) 
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De acordo com as primeiras conclusões extraídas da inserção no campo, 

experimentamos o processo de institucionalização tal como sugerida pelas perspectivas da A. 

I. Trata-se de pensá-lo como um jogo de forças, um embate cotidiano entre dimensões 

cristalizadas, endurecidas, instituídas e que tem como uma de suas estratégias de manutenção, 

a captura (cada vez mais sutil) das práticas de resistência. Essa dimensão convive com seus 

próprios furos, que é a possibilidade de colocar as práticas que as sustentam em análise, 

empreendendo linhas de fuga. Entretanto, como já assinalamos, é preciso estar vigilante 

também quanto aos perigos inerentes às próprias linhas, já que essas representam mais um 

momento do processo de institucionalização. Entendemos que “estar vigilante” passa por 

assumir a postura de analista institucional e estar frequentemente colocando em análise suas 

próprias implicações. Pensamos que o perigo reside especificamente em agir, mesmo num 

movimento instituinte, para manutenção do status quo.  

Nosso convite passa, portanto, por abandonar qualquer possibilidade de ingenuidade 

política que insiste em permanecer em nossas práticas à sombra do ideal de neutralidade ao 

qual nos articulamos quando assumimos determinado lugar de saber. É preciso pensar no 

papel estratégico assumido pelo especialista na modernidade, lembrando insistentemente que 

a produção de saber está articulada a determinada política. Agamben (2002) ilustra uma 

articulação dessa natureza na produção da noção de cidadão e dos processos de exclusão. De 

acordo com suas discussões, o cidadão não é um dado natural, é preciso produzi-lo, incluí-lo 

numa norma, submetê-lo a uma lei, para somente a partir daí, abandoná-lo em relação a essa 

lei, no sentido de submetê-lo totalmente. Se não se nasce para o Estado, se não se torna 

cidadão, não haveria como se constituir a vida matável e insacrificável.  

Bauman (1999) também observa que não há paradoxo entre os regimes democráticos 

do Estado Moderno e as políticas genocidas dos campos de concentração. Não se trataria de 

um resquício de barbárie da época imediatamente anterior à modernidade, mas como uma das 

características desse projeto de organização social. Na medida em que se definem suas 

categorias de viventes, produz-se também o seu refugo. Portanto, pensando nesta perspectiva 

em termos de um diálogo com aquele filósofo italiano, somente numa época em que a vida 

ganha um valor político supremo, estabelece-se o problema de seu desvalor. Como num jogo 

aparentemente sádico, cria-se a vida nua para eliminá-la. E, observando bem, não há nada de 

paradoxal nesse jogo. 
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A separação entre o humanitário e o político, que estamos hoje vivendo, é a fase 

extrema do descolamento entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. As 

organizações humanitárias, que hoje em número crescente se unem aos organismos 

supranacionais, não podem, entretanto, em última análise, fazer mais do que 

compreender a vida humana na figura da vida nua ou vida sacra, e por isto mesmo 

mantêm a contragosto uma secreta solidariedade com as forças que deveriam 

combater. (AGAMBEN, 2002, p. 140) 

 

 

Nesse sentido e retomando nossa perspectiva de que a ocultação das relações entre 

saber e poder levariam a disseminar a crença de que a psicologia pode funcionar como 

dispositivo humanizador no aparelho penal, reafirmamos que não se trata de um campo de 

saber despolitizado e repleto de „boa fé‟. A separação dessas noções tão bem sinalizada por 

Foucault e usada aqui como ferramenta para pensar a inserção da psicologia nas organizações 

judiciárias, aparece em Agambem (2002) naquele momento em que ele sinaliza o perigo para 

a separação entre o humanitário e o político. Ele nos mostra como é necessariamente esta 

separação que produz a vida nua. 

Diante dessas discussões, pensamos que é fundamental questionar cotidianamente por 

que e para que se está realizando algo. E mais, como isso se efetiva. Se o trabalho realizado 

pretende favorecer as vidas que estão em contato com a instituição que encomenda nosso 

conhecimento técnico e não somente e necessariamente quem paga pelo serviço, torna-se 

fundamental assumir essa perspectiva como um posicionamento político e marcar esses 

espaços. No caso específico do psicólogo vinculado ao judiciário, importa pensar se se quer 

assumir a posição de reduzir a judicialização da vida e, daí, pensar formas de marcar os 

espaços com esta política ou correr-se-á sempre o risco de colocar o saber da psicologia em 

favor de mais uma forma de dominação e de normatização dos modos de existir.  
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5 A QUESTÃO DO ESTADO E A CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DE 

ESTUDO DA PSICOLOGIA 

 

 

Diante de tantas análises e reflexões envolvendo a questão dos dispositivos de 

exercício de poder genericamente classificado como gestão estatal, cabe uma inserção um 

tanto mais cautelosa na compreensão que temos a respeito da noção de Estado. De antemão, 

pretendemos destacar a estreita relação que esse modo de organização social tem com o 

surgimento da psicologia e a invenção de seu objeto de estudo. 

A ideia que preservamos de Estado não destoa da mesma lógica de pensamento 

mantida em relação às noções já demarcadas de Poder, Família, Infância e Práticas Psi, ou 

seja, no sentido da desnaturalização das mesmas. Obviamente não pensamos a noção de 

Estado Moderno como se esta guardasse em si algum tipo de eternidade, como se se tratasse 

de uma forma de organização que tivesse sua história confundida com a história do mundo. É 

verdade que a nossa geração e algumas passadas (muito menos gerações do que costumamos 

imaginar) não conhecem outras formas (especialmente as ocidentais) e talvez por isso 

pensemos nesta como a única possível.  

Importa destacar a existência de algumas particularidades no nosso contexto 

fundamentais às problematizações pretendidas nesse capítulo. Entretanto, há ainda uma 

possibilidade mais perigosa de pensá-la como única possível: é pensá-la como uma forma 

mais desenvolvida ou evoluída de possibilidade de estruturação social. Consideramos essa 

possibilidade mais perigosa pela sua potência de dispersão e perpetuação.  

Quando ingenuamente ou perpassados por algum tipo de ignorância imagina-se viver 

da única maneira possível, vive-se uma perspectiva facilmente pulverizada pelo contato com 

outras realidades. Nesse sentido, a antropologia nos dá possibilidades de exercícios 

etnográficos extremamente desconcertantes. Entretanto, quando se trata de pensarmos viver 

uma forma mais evoluída de organização social – e aqui dispensamos qualquer possibilidade 

de ingenuidade ou ignorância e constituímos uma política de pensamento – construímos certo 

modo de pensamento etnocêntrico, preconceituoso e por que não dizer, fascista. 

De acordo com Bobbio (1987), o ordenamento político ao qual nos referimos como 

„Estado‟ coincide com o que chamamos aqui de Estado Moderno. Ele se pergunta se é 

necessário o uso do adjetivo „moderno‟ para diferenciar uma realidade que nasceu com o 

nome de “Estado” e para a qual, portanto, qualquer outra especificação seria inútil. “O que o 
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adjetivo „moderno‟ acrescenta ao significado já rico de „Estado‟ que já não esteja no 

substantivo que de fato os antigos não conheciam?” (BOBBIO, 1987, p. 68). Em outras 

palavras, esse pesquisador recomenda que o uso do termo “Estado” deva ser aplicado com 

cautela para as organizações políticas existentes antes daquele ordenamento que de fato foi 

chamado pela primeira vez de “Estado”.  

Ele nos mostra ainda que o uso do termo, nesse sentido foi inaugurado por Maquiavel. 

Segundo Bobbio (1987), com o autor do Príncipe o termo “Estado” vai pouco a pouco 

substituindo, embora através de um longo percurso, os termos tradicionais com que fora 

designada até então a máxima organização de um grupo de indivíduos sobre um território em 

virtude de um poder de comando. Daí a fortuna do termo Estado, que através de modificações 

ainda não bem esclarecidas passou de um significado genérico de situação para um 

significado específico de condição de posse permanente e exclusiva de um território e de 

comando sobre os seus respectivos habitantes. Como aparece no próprio trecho de Maquiavel, 

no qual o termo “Estado”, apenas introduzido, é imediatamente assimilado ao termo 

“domínio”.   

O problema do nome “Estado” não seria tão importante, como coloca Bobbio (1987), 

se a introdução do novo termo nos primórdios da idade moderna não tivesse sido uma ocasião 

para sustentar que ele não correspondia apenas a uma exigência de clareza lexical, mas ia ao 

encontro da necessidade de encontrar um „novo‟ nome para uma realidade „nova‟: a realidade 

do Estado precisamente moderno, a ser considerado como forma de ordenamento tão diverso 

dos ordenamentos precedentes que não podia mais ser chamado com os antigos nomes. 

Posto o problema nestes termos, o autor apresenta uma proposta que articulamos com 

nossa perspectiva metodológica baseada nas reflexões foucaltianas: trata-se de ir além da 

questão lexical para isolar e descrever as modificações que ocorreram na passagem de uma 

forma de ordenamento a outra, aquilo que permaneceu e aquilo que mudou, os elementos de 

descontinuidade e também os elementos de continuidade, sem se deixar ofuscar pelo 

aparecimento de um nome novo.  

Por outro lado, mesmo as possíveis considerações que o conceito de Estado e a 

correspondente teoria devem ser amplos o suficiente para abarcar ordenamentos diversos do 

Estado moderno e a ele precedentes – e portanto, não tendo nenhuma dificuldade de dissociar 

a origem do nome da origem da coisa -, não se pode deixar de pôr o problema de saber se o 

Estado sempre existiu ou se é um fenômeno histórico que aparece num certo momento da 

evolução [grifo do autor] da humanidade. (BOBBIO, 1987). 
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Clastres (2003) sugere uma atenção especial para afirmações dessa natureza. É preciso 

nos atentarmos para o que se enuncia no pensamento científico hegemônico: que as 

sociedades primitivas estão privadas de alguma coisa – o Estado – que lhes é, tal como 

qualquer outra sociedade – a nossa, por exemplo – necessária. De acordo com a premissa em 

questão, essas sociedades seriam, portanto, incompletas. Ele se pergunta se não se pode 

imaginar a sociedade sem o Estado, este é pensado como destino de toda sociedade. Alerta 

para a fixação etnocentrista de uma abordagem como essa, sugerindo que a política ativada 

nas sociedades contra o Estado é também uma política contra o poder coercitivo. 

No mesmo sentido, pensamos o próprio funcionamento inerente ao modelo de 

organização Estado: seus tipos, instituições que sustentam e exercícios de poder que o 

mantém funcionam na via daquela mesma política de pensamento. Mas para que pensar que a 

forma de viver perpassada pelo Estado Moderno não é natural e única? A que nos interessa 

pensar outras formas possíveis? Tratar-se-ia de uma convocação a uma revolução na direção 

de mudar toda a ordem social que vivemos hoje? Não exatamente.  

Como já marcamos anteriormente, não acreditamos nessa forma de revolucionar. Não 

mais. Talvez os movimentos macro políticos ainda guardem alguma potência na 

contemporaneidade, em alguns momentos. Mas o nosso descrédito com relação a eles se deve 

essencialmente ao fato de terem excessiva visibilidade. Diante do modo de funcionamento 

capitalístico há que se prezar por certa discrição na tentativa de empreender algum tipo de 

resistência, levando-se em consideração que os processos de captura são uma de suas maiores 

qualidades.  

 

 

Naturalmente, onde é invisível o poder, também o contra-poder está obrigado a 

tornar-se invisível: em conseqüência ao caráter secreto da câmara de conselho opõe-

se a conjura de palácio tramada às ocultas nos mesmos lugares onde se oculta o 

poder soberano. (BOBBIO, 1987, p. 29). 

 

 

Diante disso, pensamos que a particularidade da noção de Estado que apresentamos 

situa-se na perspectiva de desnaturalização da mesma, na perseguição das interrupções de sua 

constituição histórica e nos serve não como pretexto para uma revolução armada e gloriosa, 

mas como uma política de pensamento que reflete acerca dos modos de constituição dos 

saberes modernos, especialmente o da Ciências Humanas. Pensamos que a psicologia, assim 

como a Ciência Moderna de maneira geral, inscreve-se na produção, sustentação e reprodução 
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dos modos de viver contemporâneos, assim como, e por isso mesmo, são as prováveis vias de 

criação de outras possibilidades, podendo funcionar também como modo de desacreditar da 

atualização contemporânea da forma sempre coercitiva de organização social. 

Há aqui, portanto, a afirmação ou uma proposta de pensar outras formas de resistir, ou 

mais adequadamente re-existir. Pensar outras formas de re-existir, no nosso ponto de vista, 

não passa por uma negação da ordem vigente. Não a negação que a ataca de frente. O modo 

de funcionamento do poder entendido aqui não nos permite escaparmos das instituições. Elas 

nos atravessarão, inevitavelmente. Essa constatação implica numa paralisia total, um 

dadaísmo completamente improdutivo e/ou numa possibilidade de implicação única. Ora, se 

não escapamos dos modos de funcionar instituídos, ocupemos os espaços institucionais, 

então. Há modos e modos de ocupação, mas os espaços estão aí, existem para serem 

ocupados. 

Para pensar outras formas de re-existir importa atentar-se para as transformações que 

ocorreram nas estratégias de controle social ao longo de nossa história
37

. Bobbio (1987) já 

observara as mudanças em termos de visibilidade dos exercícios de poder nas diferentes 

formas de ordenamento jurídico, preservadas no modo de funcionamento estatal vigente. 

Entretanto, apesar dos regimes autocráticos assumirem um exercício de poder de forma a 

tomar maior visibilidade, pode-se pensar o regime democrático como um modo peculiar desse 

exercício de poder, mas com uma perspectiva não menos dominadora. 

Ora, uma peculiaridade da noção de poder que nos é cara e que trazemos para pensar a 

questão da re-existência é que seu exercício não se confunde necessariamente com 

dominação. Como um jogo de forças, só é possível o exercício de poder porque a resistência 

lhe coloca a condição de existência. Trazendo a discussão para nosso problema específico e 

pensando a psicologia como nossa possibilidade de atuação; trata-se da oportunidade que 

criamos para intervir no mundo - afinal, é preciso sucumbir ao Deus-Trabalho
38

 - e vemo-la 

como uma estratégia possível de produção de modos de vida mais potentes e libertos. 

Tomando a psicologia dessa forma, parece constituir uma total incompatibilidade entre 

esta e o funcionamento da instituição jurídica, com seus endurecimentos e tradicionalismos. 

Ainda que pensássemos nas formas reificadas dessas instituições, que não é o caso, propomos 
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 Ver capítulo 2. 
38

 Fazendo uma referência ao modo como o grupo Krisis no Manifesto contra o trabalho (2003) vê o trabalho na 

contemporaneidade. Nesse sentido, Castel (1987) também elabora uma perspectiva crítica um tanto mais tímida, 

mas estreitamente articulada à noção de Estado, na medida em que no momento em que se associa riqueza ao 

trabalho e assistência passa a ser uma política de Estado. Entretanto, o trabalho não é mais, para o autor, a 

solução universal para o problema da assistência, mesmo para os pobres válidos. De certos pontos de vista, o 

contrário: o mercado de trabalho, longe de absorver toda a miséria, cria ele próprio a indigência, pela política de 

baixos salários, a constituição de uma faixa de desemprego, a freqüência das crises econômicas, etc. 
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aqui a ocupação desses espaços, como estratégia política. Orientando nossa prática, a 

possibilidade de colocar o serviço de mediação de conflitos em favor dos interesses das 

pessoas em detrimento dos interesses corporativos, institucionais, operacionalizando um 

processo de desjudicialização da vida.  

Para tanto, consideramos salutar pensar em termos de práticas: discursivas e não 

discursivas. Acreditamos que mesmo uma atividade artística, estereotipada como ícone da 

transgressão, pode funcionar de maneira reacionária, ao tempo em que a atividade burocrática, 

representada por alguma função articulada ao Estado, pode funcionar contribuindo para 

transformar os modos de vida. O fato é que revolucionar práticas na contemporaneidade 

depende muito dos lugares estratégicos que ocupamos. E porque eventualmente, ou à primeira 

vista, pensamos na psicologia como possibilidade de transformação e o endurecimento do 

judiciário como obstáculo, não se pode evitar ou abrir mão desses espaços institucionais, pois 

se tratam de possíveis modos (senão os únicos) de efetivarmos nossas políticas de 

pensamentos. 

Pensamos que o modo de funcionar do Estado Moderno não está dissociado dos 

sistemas psicológicos e vice-versa. A psicologia surge como mais uma encomenda dessa 

forma de organização política e a constitui, por outro lado. Não seria possível uma psicologia 

no que chamamos de sociedades antigas na medida em que para elas o eu, ser algo 

(individualmente, separado da comunidade) não é uma questão. Trata-se de uma produção de 

conhecimento completamente articulada ao contexto social, histórico e cultural 

contemporâneo. Exatamente como são todas as produções de saber. Por outro lado, não 

negamos a materialidade das produções das disciplinas, fragmentações do conhecimento, 

pretensões de neutralidade e tentativas de assepsia entre produções de saber e as políticas de 

pensamento. Não obstante, faz parte de nossas pretensões apenas marcá-las como produções. 

Diante das apreciações iniciais quanto à questão do Estado e do que se constitui como 

objeto de estudo da psicologia, propomos pensá-la como um espaço institucional que 

funciona como suporte, que fornece subsídios e legitimação para construção dos modelos 

existentes, mas que também pode, e por isso mesmo, contribuir para desconstrução desses 

modelos e pensar outros modos de existência.  

 

Haverá escape, principalmente tendo em vista a massificação dos meios de 

comunicação na sociedade atual de controle globalizado? Entendemos que, apesar 

de estarmos imersos neste mundo, independentemente da classe social a que 

estejamos vinculados, há possibilidades de produzir rupturas, derivas, outras 

construções e conexões, outras subjetividades que não as hegemônicas. Este é o 

campo de criação por excelência.  (COIMBRA & LEITÃO, 2009, p. 148-149). 
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Inicialmente, apreciemos como se constitui os modos de concepção de homem que 

hoje orienta nossos trabalhos e subsidiam nossas técnicas legitimadas como tais. Trata-se de 

uma questão recorrente e extremamente relevante nas discussões atuais da psicologia social - 

enquanto campo de pesquisa e área de atuação específica na psicologia - a experiência da 

modernidade e de ser moderno
39

. A relação intrínseca entre essas duas expressões nos dá 

subsídio para pensar no modo de subjetivação produzido pela modernidade. Ou seja, na 

questão desse contexto engendrar formas específicas de existir pautados na experiência de 

uma subjetividade privatizada
40

, uma vivência de eu psicológico, unificado e homogêneo, que 

mantém uma relação com o contexto social num formato de campo que estimula um 

desenvolvimento físico e psicológico razoavelmente pré-programado. 

A imbricação do par indivíduo – sociedade parece óbvia, portanto, para o senso 

comum, para as produções mais elementares e introdutórias da psicologia, ciências humanas e 

sociais, de maneira geral. Para além da constatação dessa relação entre uma esfera mais 

interior – o psiquismo -, e uma esfera exterior – o social - a proposta aqui é pensar quais os 

dispositivos que se sustentam na produção e reprodução dessas esferas em termos de 

oposição. Ora, supomos que pensar em termos de relação entre as partes ou simples interação 

entre elas, implica pensar uma separação originária entre essas esferas. 

Bobbio (1987) observa que a dupla de termos público/privado também fez seu 

ingresso na história do pensamento político e social do Ocidente. De acordo com esse 

pesquisador, através do uso constante e contínuo, sem substanciais modificações, terminou 

por se tornar umas daquelas “grandes dicotomias” das quais uma ou mais disciplinas, neste 

caso não apenas disciplinas jurídicas, mas também as sociais e em geral históricas, servem-se 

para delimitar, representar, ordenar o próprio campo de investigação. Nesse sentido, o autor 

nos mostra como essas oposições marcam as definições do direito: o Público, que trata de 

uma norma vinculatória já que posta pelo detentor do supremo poder (o soberano) e 

habitualmente reforçada pela coação (ou necessariamente viabilizada por ela) e o Privado, que 

se refere ao conjunto de normas que os singulares estabelecem para segurar suas relações 

recíprocas; remete a acordos bilaterais. 

Elias (1994), para além de resolver aquela separação originária, propõe pensar a 

importância que essa separação ganha na modernidade em termos de identidade-eu em 

oposição a uma identidade-nós, mostrando como esta tem se enfraquecido em relação àquela 

no contexto atual. Ele aponta para a questão de a atualidade abordar os conceitos „individuais‟ 
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 Expressões de BERMAN (1986). 
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 Usando uma expressão de FIGUEIREDO (1996). 
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e „sociais‟ exibindo conotações que sugerem estar sendo usados não apenas para apontar 

diferenças, mas uma antítese. Diante disso, sua proposta passa por pensar tal antítese como 

um falso problema, na medida em que se supõe forjada num contexto específico. Dessa 

forma, em consonância com esse autor, entendemos que é um equívoco aceitar sem 

questionamento a natureza antitética dos conceitos „indivíduo‟ e „sociedade‟. 

Esse sociólogo afirma que é característico da estrutura das sociedades mais 

„desenvolvidas‟
41

 de nossa época que a diferença entre as pessoas, sua identidade-eu, sejam 

mais altamente valorizadas do que aquilo que elas têm em comum, sua identidade-nós. A 

maneira a-histórica como frequentemente é tratado o conceito de indivíduo, atribui-lhe uma 

característica demasiadamente naturalizada. Segundo Elias (1994), a própria maneira acrítica 

como o termo “indivíduo” é usado na conversação das sociedades mais contemporâneas para 

expressar a primazia da identidade-eu pode levar a presumir, equivocadamente, que essa 

ênfase seja a mesma nas mais diversas sociedades e tenham existidos conceitos equivalentes 

em todas as épocas e línguas. Mas, para este autor, não é o caso. Para nossa discussão acerca 

do tema, também não. Faz-se necessário situar historicamente a noção de indivíduo e refletir 

acerca desse modo de existência ensimesmado e essencial produzido pela articulação de 

práticas dispersas, que se configuraram como um campo de saber e que se mantém pela 

naturalização da noção em questão. 

A etapa preliminar do aparecimento do conceito que acabou levando no século XIX a 

formações vocabulares como „individualismo‟ de um lado e „coletivismo‟ de outro, encontra-

se no séc. XVII com a distinção entre o que era feito individualmente e coletivamente, 

possivelmente primeiro entre os puritanos ingleses. Estas formações vocabulares contribuíram 

muito para a situação atual em que os termos indivíduo e sociedade, com os adjetivos 

correspondentes, passaram a ser usados como opostos (ELIAS, 1994). 

Para o sociólogo, ainda que naturalmente os antigos romanos sabiam, tão bem como 

podemos supor que todas as outras pessoas saibam, que todos têm suas peculiaridades, não 

havia necessidade, na camada formadora da língua em sua sociedade, de um conceito 

abrangente e universal que significasse que toda pessoa, independente do grupo a que 

pertencesse, era uma pessoa original e singular, diferente de todas demais, e que expressasse, 

ao mesmo tempo, o alto valor conferido a essa singularidade. 
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A identidade grupal da pessoa isolada, sua identidade-nós, tu ou eles, desempenhava 

um papel importante demais na práxis social do mundo antigo, comparado ao da 

identidade-eu, para gerar a necessidade de qualquer conceito universal relativo à 

pessoa isolada como uma entidade quase agrupal. (ELIAS, 1994, p.131) 

 

 

O mais interessante é que apesar da identidade-eu não ter muita potência neste 

contexto específico, as diferenças ou singularidades não eram eliminadas. Não era o caso de 

se pensar o grupo como uma massa completamente uniforme e homogênea. Não obstante, 

para obter uma perspectiva desnaturalizada, pensando as noções e os processos situados 

historicamente, é preciso, para Elias (1994), aprender a perceber o mundo, a sociedade e a 

linguagem como processos datados. O sujeito da formação dos conceitos deve deixar de ser 

visto como quase agrupal, que tira novos conceitos do ar, e é percebido no „processo de 

desenvolvimento‟
42

 de uma sociedade, muitas vezes organizado sob forma de uma unidade de 

sobrevivência.  

Em articulação como o procedimento metodológico de abordagem do tema desse 

pesquisador, está o destaque de Machado (1979) para método foucaultiano da importância das 

análises históricas. Essas análises não consideram o objeto de estudo como tendo uma 

natureza, uma essência que ele procuraria definir por suas características universais. O que 

essa perspectiva produz, portanto, são análises fragmentárias e transformáveis – que não 

pretende fundar uma ciência. Ou seja, não pretende universalizar saberes, nem produzir „A 

Verdade‟. 

Seguindo o mesmo percurso metodológico, ou assumindo esse posicionamento 

político, Elias (1994) pressupõe que o processo de individualização está estreitamente ligado 

à formação dos Estados nacionais. Ele mostra que a vida em grupo e as formas especiais de 

comunicação e cooperação desenvolvidas pelo homem e seus predecessores na vida 

comunitária pré-histórica foram a condição básica de sobrevivência de seres que, em 

isolamento, eram expressivamente inferiores, em termos de poder muscular e velocidade, a 

grandes números de animais de rapina, e não raro, a suas próprias presas. Trata-se de um 

entendimento de que o grupo, ou a necessidade de vida comum deriva de pressões externas, 

ou de condições adversas do meio. Trata-se de um raciocínio que opera com o mito da luta 

pela sobrevivência. 
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Comparando ainda a estágios menos distantes do „desenvolvimento‟ de unidades de 

sobrevivência humana, os grandes Estados nacionais „mais desenvolvidos‟
43

 oferecem a seus 

membros – especialmente a partir do processo mais recente de integração numa rede mundial 

de Estados estreitamente fechada – uma oportunidade maior de individualização (ELIAS, 

1994).  

Pensando as relações da invenção do Estado Moderno, da Sociedade Ocidental e da 

noção de eu individualizado, Mauss (1974) propõe tomar esse tema como uma questão de 

história social. Para o pesquisador, é fundamental observar como, no curso dos séculos, 

através de numerosas sociedades, elaborou-se lentamente, não exatamente o sentido do „eu‟, 

mas a noção, o conceito respectivo que os homens das diversas épocas criaram. Importa a 

série de formas que esse conceito revestiu na vida dos homens em sociedade, segundo seus 

direitos, suas religiões, seus costumes, suas estruturas sociais e suas mentalidades. Segundo 

esse autor, a noção de persona latina – máscara, máscara trágica, máscara ritual e máscara de 

antepassado - surge no início da civilização latina e se tornou nossa própria noção.  

A fim de elaborar a proposta acima citada, o antropólogo demonstra como se 

experimenta a noção de eu no oriente: na Índia é assegurado o caráter composto das coisas e 

dos espíritos, considerando que o eu é coisa ilusória. Na China, a individualidade confunde-se 

com o ming, seu nome. Nesse caso, conservaram-se as noções arcaicas, mas ao mesmo tempo, 

tirou da individualidade todo caráter de ser perpétuo e indecomponível. O seu nome, o ming, é 

um coletivo, é algo que vem de fora. Outras nações conheceram e adotaram ideias do mesmo 

gênero. Raras são as que fizeram da pessoa humana uma entidade completa, independente de 

qualquer outra, a não ser de Deus. A mais importante foi a romana. Foi em Roma, segundo o 

autor, que se formou tal noção. “A “pessoa” é algo além de um fato de organização, mais do 

que o nome ou o direito reconhecido a um personagem e mais do que uma máscara ritual: é 

um fato fundamental do direito.” (MAUSS, 1974, p. 227) 

Seguindo o percurso de como a palavra persona, personagem artificial, máscara e 

papel de comédia e de tragédia, da trapaça e da hipocrisia – estranha ao „eu‟ – estabelece-se 

com caráter pessoal do direito e se tornou também sinônimo de verdadeira natureza do 

indivíduo, Mauss (1974) a aprecia como fato moral: em grego, a palavra que teria o mesmo 

sentido de persona estende-se ao indivíduo na sua natureza íntima, sem máscara alguma, 

apesar de, diante dele, conservar-se o sentido de artifício, o sentido do que é a intimidade de 

tal pessoa e o sentido do que é personagem. Esse signo grego denotaria apenas pessoa, mas 
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entre os clássicos gregos e latinos da moral entre os séculos II a.c. e séc. IV d.c., acrescenta-se 

um sentido moral ao sentido jurídico, um sentido de ser consciente, independente, autônomo, 

livre e responsável. “A consciência moral introduz a consciência na concepção jurídica do 

direito”. (p. 234). 

Porém, segundo o autor, ainda faltaria uma base metafísica firme para composição da 

nossa de eu tal como a conhecemos, trata-se do fundamento cristão.  Foram os cristãos que 

fizeram da pessoa moral uma entidade metafísica, após sentir-lhe a força religiosa. Nossa 

noção de pessoa humana é ainda, portanto, a noção cristã. Nesse ponto, a pessoa já é 

considerada uma substância racional indivisível, individual.  

Entretanto, ainda faltava, para Mauss, fazer dessa substância o que ela é atualmente: 

uma consciência e uma categoria. Trata-se, em nossas palavras, de inventar a psicologia. Em 

outros termos, trata-se da inauguração realizada por Descartes na postulação do cogito 

cartesiano, que somente com Kant toma forma mais nítida. 

São articulações como essas que queremos evidenciar aqui: como a invenção do 

Estado se agencia com o processo de individualização – ou de valorização da identidade-eu 

em detrimento da identidade-nós, em termos mais identitários – e como o aparecimento da 

psicologia como ciência se insere nesse processo. Pensamos em duas vias de inserção da 

psicologia na articulação acima citada: surge como uma encomenda do aparecimento da 

sociedade de produção para legitimar os modos de existir individualizados, mas também 

produtora ativa do modo de subjetivação, tal como o experimentamos. Esta via evidencia 

como a psicologia constitui seu objeto, a saber, a interioridade humana. Esta ciência emerge 

não apenas porque um novo objeto carece de investigação; como um dado natural que clama 

pelo investimento de um especialista mais adequado. Trata-se da invenção de uma área 

específica da ciência inserida no mesmo processo de produção de um „novo objeto‟. 

Propomos pensar o processo de individualização como forma de desvinculação, mas 

para além da óbvia desvinculação/separação homem-mundo, situando mais especificamente 

no momento da revolução dos modos de produção, tratar-se-ia de uma separação do homem 

camponês da terra e a abertura da possibilidade de acoplação a qualquer máquina industrial. 

Nesse sentido, ganha potência aqui a definição de Pavarini (2006), baseado em Foucault, que 

a penitenciária não é uma célula produtiva, mas uma fábrica de homens para transformar 

criminosos em proletários, ou uma máquina de mutação antropológica de sujeitos reais, 

agressivos e violentos, em sujeitos ideais, disciplinados e mecânicos. O cárcere como fábrica 

de operários. 

 



88 

 

Nesse sentido, é particularmente convincente a relação de interdependência entre as 

condições do mercado de trabalho, sempre em mutação, a brusca queda da curva de 

incremento demográfico, a introdução das máquinas e a passagem do sistema 

manufatureiro para o sistema fabril propriamente dito, de um lado, e a súbita e 

sensível deterioração das condições de vida no interior do cárcere, do outro, a partir 

da segunda metade dos Setecentos na Inglaterra e nos outros países europeus de 

industrialização mais rápida. (MODONA, 2006, p. 14) 

 

 

Nesse mesmo sentido, Castel (1987) também observa que o convento (trazendo para 

seu campo de análise) foi também uma admirável máquina de poder, o mais sistemático 

agenciamento institucional de produção de modos de existir. Segundo o autor, esses espaços 

institucionais serviam “para matar a personalidade e reconstruir, na base da erradicação, uma 

nova e completa definição do homem. Em suma, o laboratório de experimentação sobre 

homem tecnicamente mais elaborado”. (p. 95). 

Parece que pensar um modo de vida individualizado implica necessariamente pensar 

uma oposição a qualquer possibilidade de integração. Mas isso implicaria num paradoxo já 

que no momento em se que produz individualização, fala-se em globalização. Elias (1994) 

nos auxilia a desfazer a aparente contradição que pode aparecer entre uma rede de integração 

e maior individualização, mostrando que o processo de integração anda de mãos dadas com 

muitas desintegrações secundárias. Ele percebe que mesmo no estágio inicial de um processo 

de integração fica clara a impossibilidade dos cidadãos influenciarem os acontecimentos no 

plano global, do ponto de vista da autonomia para controlar o próprio destino ou meramente 

opinando através de dispositivos democráticos já conquistados.  Em outras palavras, 

articuladas às de Foucault (1987), trata-se de um processo que individualiza e 

simultaneamente diminui a potência do indivíduo para operar em níveis mais globais ou 

coletivos. 

Uma característica relevante observada por Elias na relação dos processos de 

organização estatal moderno e de individualização que é bastante salutar para nossa discussão 

é o distanciamento do indivíduo do seu grupo: nas sociedades medievais as pessoas eram mais 

estreitamente vinculadas ao grupo que nascia. Aqui talvez se coloque a invenção do problema 

da produção da oposição indivíduo-sociedade. E é aqui também que se inscreve um processo 

peculiar, como nos mostra esse pesquisador: ao tempo que o aparelho do Estado tem a função 

de eliminar as diferenças entre as pessoas – nos registros dos órgãos estatais não há 

singularidades, introduzindo o indivíduo numa rede de normas que é bastante idêntica para 

todos os cidadãos, exige uma constituição individualizada, uma vivência de subjetividade 

privatizada. “No estágio atual e mais recente de desenvolvimento, o processo de formação 
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das nações dá sua própria contribuição para um novo avanço da individualização em massa.” 

(ELIAS, 1994 p. 149) 

A essa altura importa esclarecer o objetivo do nosso destaque dado à oposição do par 

indivíduo/sociedade. O que se pretende é desnaturalizar essa oposição. Perceber que ela está 

articulada a uma série de características próprias de determinados funcionamentos de 

organizações sociais, de suas relações econômicas e culturais. Cabe ressaltar que apesar de 

indissociáveis, essas noções não se confundem.  

Elias (1994) introduz um conceito que colabora para a compreensão da 

indissociabilidade afirmada: o de habitus. Define o habitus como composição individual; 

como solo de que brotam as características individuais, mediante as quais as pessoas diferem-

se umas das outras. Entretanto, por mais diferente que seja de todas as demais, cada indivíduo 

singular tem uma composição específica que compartilha com outros membros de sua 

sociedade. O habitus é efetivamente o que o autor entende como essa composição específica e 

comum. 

Nossa proposta de pensar a desnaturalização da oposição individual/social parte do 

pressuposto de que as noções instituídas passam por um processo de naturalização, a própria 

forma de organização social tal como conhecemos pode assumir a forma de um dado a priori. 

O modo de funcionamento capitalístico não raramente é percebido como sem data de 

nascimento fazendo parecer que sua lógica estaria presente em qualquer forma de organização 

social. Propomos pensar a modernidade, com suas mudanças através do tempo, como 

contexto de produção das noções e dos modos de existir contemporâneos. 

De acordo com essa perspectiva não há porque alicerçar nossas práticas em busca das 

verdades ocultas em determinada interioridade humana. Passa por pensar essa produção como 

efeito de certo modo sócio histórico de subjetivação. A idéia é apoiar nossa prática num 

pensamento voltado para fora. Como nos mostra Mauss, o psiquismo é de um nível 

superficial
44

: por toda a parte, nessa ordem de coisas, o fato psicológico geral aparece em toda 

a sua nitidez, porque é social; é conhecido de todos os que dele participam e, porque é 

comum, despoja-se das variantes individuais. “No fundo, corpo, alma, sociedade, tudo se 

mistura.” (MAUSS, 1974, p. 198). Tudo se constitui por articulações das dimensões 

individuais e coletivas do fato social total. 

Ainda no sentido das oposições que propomos discutir, Sennett (1998) descreve com 

clareza o aparecimento da vida íntima em detrimento do declínio da vida pública, observando 
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uma peculiaridade no que chamamos atualmente de privacidade. Para ele, há uma diferença 

na noção de privacidade que havia no passado romano e no presente moderno. O privado, 

para os romanos, contrapunha-se ao público; um princípio baseado na transcendência 

religiosa do mundo. Na modernidade, procura-se nem tanto um princípio, mas uma reflexão, 

que se refere às psiques ou a uma espécie de autenticidade dos sentimentos. 

Apesar de percebermos uma relação entre a vida psíquica e as condições sociais e 

ambientais, a psique é tratada como se tivesse uma vida interior própria. Trata-se de uma 

vivência que precisa ser protegida e isolada, o que implica numa progressiva privatização da 

psique, ficando cada vez mais difícil sentir ou exprimir sentimentos. Isso gera uma confusão 

entre vida pública e vida íntima, já que as sociedades ocidentais estão mudando a partir de 

algo semelhante a um estado voltado para a interioridade (SENNETT, 1998). 

Esse pesquisador destaca ainda que tal confusão parece ser um problema 

especificamente americano: 

 

 

O valor que a sociedade americana dá a experiência individual pareceria levar seus 

cidadãos a medirem toda a vida social em termos de sentimento pessoal. Contudo, o 

que se experimenta atualmente não é um individualismo inflexível; ao invés disso, é 

ansiedade a respeito do sentimento individual, que os indivíduos atestam em letras 

maiúsculas, em termos do funcionamento do mundo. (SENNETT, 1998, p.18) 

 

 

Não se trataria meramente da radicalização da experimentação do individualismo em 

termos particularizados, mas da expansão „ansiosa‟ dessa experiência para os espaços 

coletivos. Em nossas palavras, trata-se da psicologização do coletivo e do cotidiano. A 

dicotomia indivíduo-sociedade, ou o processo de individualização em oposição aos aspectos 

de vida coletiva constitui ainda uma forma bem específica de se lidar com o público – como 

se este tivesse qualidades de um psiquismo individualizado. Para Sennett (1998) esse não é 

um problema simples, ele se apresenta em duas faces: o comportamento e as soluções que são 

impessoais não suscitam muita paixão; assim como os comportamentos e as soluções 

começam a suscitar paixão quando as pessoas os tratam, falseadamente, como se fossem 

questões de personalidade. 

Não se trata meramente de um crescimento da psicologia na vida burguesa, não é o 

caso de que o envolvimento nas questões do eu ter ocorrido ao tempo em que as pessoas 

mantivessem uma vida pública ativa. Nesse caso, os problemas psicológicos poderiam ser 

encarados como separados das questões sociológicas de participação e ação e grupo. Mas o 
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que houve, na verdade, foi uma inversão: a preocupação com as questões relativas ao eu 

aumentou, enquanto que a participação numa vida social diminuiu, ou esta participação 

desvirtuou-se com a questão psicológica. (SENNETT, 1998) 

O autor do “Declínio do Homem Público” nos alerta para o perigo de tratar o 

problema da menor participação na vida social como um problema psicológico, ou seja, não 

se trata das pessoas estarem perdendo a „vontade‟ de atuar socialmente. Não se trata, pois, de 

um problema de desejo, enquanto estado puramente psicológico, pois essa abordagem 

suscitaria uma solução terapêutica – e reproduzindo justamente o que ele se propõe a criticar. 

Estar-se-ia, portanto, reproduzindo e enfatizado o problema de tomar o mundo a partir de 

psicologismos.  

Assim como a vida pública toma outra configuração, ou perde espaço e entra em 

declínio, na visão de Sennett (1998), o espaço público também se redimensiona. Ele mostra 

que nos projetos arquitetônicos modernos, a estética da visibilidade e o isolamento social 

fundem-se.  O espaço público atual destina-se à passagem e não à permanência, tornou-se 

então uma derivação do movimento.  Essa é uma das razões apresentadas pelo autor – o 

espaço público morto – para as pessoas procurarem cada vez mais um terreno íntimo, na 

medida em que o terreno alheio lhes é negado. 

 

 

O processo de publicização do privado é apenas uma das faces do processo de 

transformação das sociedades industriais mais avançadas. Ele é acompanhado e 

complicado por um processo inverso que se pode chamar de “privatização do 

público”. (BOBBIO, 1987, p. 26) 

 

 

Parece haver um processo de psicologização do mundo a partir de um movimento 

de individualização dos modos de existir, a partir de determinadas transformações 

históricas. São processos implicados e que fazem parte de uma estruturação social 

relativamente recente – o que chamamos de modernidade. A psicologia aparece como 

demanda desse novo momento e também se insere, como já destacamos, no processo de 

produção desse novo contexto e seu respectivo modo de funcionamento.  

Para além de produzir uma dicotomia entre indivíduo e coletivo, essa produção de 

modos de existir individualizados está articulada também a uma privatização do espaço 

público. Fala-se em fim desse espaço comum em detrimento de uma vida mais voltada 

para o interior. Os modos de gestão da vida também parecem acompanhar o movimento de 

psicologização da forma de existir. O modo de controle social se desloca dos espaços 
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públicos e entram nos espaços mais íntimos ou privados. A polícia configurou-se como 

modalidade médica e a dominação como Biopoder, atuando sobre cada corpo. 

Na mesma direção, Bobbio (1987) apresenta-nos uma contribuição para o 

entendimento do aparecimento desse modo de gestão dos corpos como forma de aumento 

da intervenção estatal (representando uma ênfase dada ao direito público) na regulação 

coativa dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos infra-estatais. Trata-se do 

caminho inverso ao da emancipação que fora umas das conseqüências históricas do 

nascimento, crescimento e hegemonia da classe burguesa ou da sociedade civil. “O Estado 

foi pouco a pouco se reapropriando do espaço conquistado pela sociedade civil burguesa 

até absorvê-lo completamente na experiência extrema do Estado total (total exatamente no 

sentido que não deixa espaço algum fora de si).” (BOBBIO, 1987, p. 25)  

Nessa empreitada, a gestão estatal lança mão de especialistas (marcamos aqui para 

a demanda específica os da área das ciências humanas e sociais) a fim de controlar um 

funcionamento público psicologizado. E esse modo de gestão psicologizante, por sua vez, 

produz modos de existir psicologizados e individualizados. São processos simultâneos e 

imbricados. Não se trata de um ser origem e/ou explicação do outro. Configura-se, 

portanto, uma realidade a considerar modos de subjetivação individualizadores da relação 

com o mundo, ou espaço público que se constitui como espaço comum dos modos de 

funcionamento individualizados.    

Na mesma direção, Bauman (1999) observa o movimento, a fluidez como próprios 

das relações modernas – esse, por sinal, é um traço marcante de sua obra. Entretanto, a 

discussão que nos interessa neste momento da pesquisa é que, para o sociólogo em 

questão, a ambivalência própria da modernidade faz compreender o processo de produção 

das oposições binárias. Segundo ele, a dicotomia é um modo de dominação e ao mesmo 

tempo sua dissimulação. Embora nenhuma dicotomia vingasse sem o poder de separar e 

pôr de lado, ela cria uma ilusão de simetria. A falsa simetria de poder que é a sua causa. 

Seria por essa razão que, paradoxalmente, a ambivalência é a principal aflição da 

modernidade e o mais preocupante de seus cuidados. Assim, a produção de refugo (e, 

conseqüentemente, a preocupação sobre o que fazer com ele) é tão moderna quanto a 

classificação e a ordenação. Se a modernidade diz respeito à ordem, então a ambivalência 

é o refugo da modernidade. Nenhuma classificação binária usada na construção da ordem 

pode sobrepor-se inteiramente à experiência conexa e não discreta da realidade. A 

oposição, nascida do horror à ambiguidade, torna-se a principal fonte de ambivalência 

(BAUMAN, 1999). 
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Os três últimos autores que citamos para acompanhar a atual reflexão desse 

trabalho destacam-se por enfatizar determinado contexto social e histórico para 

compreensão das especificidades das oposições aqui pensadas. Estas são perspectivas que 

interessam ao trabalho pelo viés da historicidade presente nas apreciações, haja vista que 

o objetivo das articulações que propusemos se coloca em evidenciar as diferenças 

presentes nos pares dessas ditas oposições, mas também dar visibilidade à efetividade de 

tais dicotomias, fazendo saltar o tão procurado olhar de desnaturalização.  

Enfatizando o uso feito da obra foucaultiana, postulamos que apesar dos 

acontecimentos e das produções humanas serem datados historicamente, inventados a 

partir de uma determinada demanda, eles possuem materialidade. Efetivamente 

engendram nossas práticas. A produção da dicotomia discutida neste capítulo, articulada à 

gestão apresentada por um novo modelo de Estado, justifica-se por acreditarmos que é a 

que mais enfaticamente engendra a prática profissional da psicologia. 

O aparecimento mais evidente de uma nova ordem econômica e correspondente 

estruturação social a partir do século XVIII, assim como o surgimento da psicologia como 

ciência estão imbricados de maneira a suscitar questões acerca do que se entende por 

„coletivo‟ e por „indivíduo‟ como objeto de estudo da psicologia e campo de investigação 

legitimada para a „nova ciência‟.  

A suposição levantada neste momento, e que se pretende problematizar, é a de uma 

aparente contradição radicalizada no contexto do Estado Moderno: ao tempo que aparece 

a vida privada e o declínio da vida pública e o concomitante aparecimento de uma 

experimentação de existência privatizada; ensimesmada, aparecem práticas com 

intervenções caracterizadas, por excelência, como coletivas
45

. 

Nesse aspecto, Bobbio (1987) ainda nos ajuda a refletir como as implicações entre 

a emancipação da sociedade civil-burguesa e o aparecimento do Estado Moderno.  O que 

parece ocorrer é um descolamento do Estado enquanto aparato puramente coativo e a 

sociedade como um todo. Criam-se as condições, portanto, para se configurar um processo 

inverso que vai do Estado opressivo à sociedade liberada. É daqui que nascem as idéias 

dominantes do séc. XIX, tanto as várias formas de pensamento libertário quanto ao 

pensamento liberal em suas expressões mais radicais: a idéia da inevitável extinção do 

Estado ou ao menos de sua redução aos mínimos termos.  
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Entretanto, é preciso cuidado na apreciação desse “mínimo”. O que isso 

representa? Que modulação assume em cada contexto? Não podemos confundir com 

diminuição do exercício de poder do Estado, menor intervenção na vida das pessoas. 

Tampouco se confundem com propostas anarquistas. A diminuição da intervenção pode 

ser considerada apenas em termos das relações comerciais no sentido de proteção das 

pessoas. “o estado mínimo é o Estado mais vasto que se possa justificar.” [Nozick apud 

BOBBIO, 1974, p. 130]. É nesse contexto que se pode compreender o Biopoder. 

Talvez aqui se coloque a primeira evidência de que a contradição pensada é apenas 

aparente. Na medida em que se define o alvo das intervenções sociais, pode-se colocar em 

análise os objetivos dessas práticas de gestão do coletivo. Pois, se se configura um 

investimento sobre a pobreza, evidentemente se configura um projeto de controle social 

que deve mesmo estar inscrito no projeto da modernidade, de uma vida civilizada. 

Dissolve-se aqui a aparente contradição – aparecimento do eu psicológico 

interiorizado/aparecimento de práticas de intervenção sociais. Elas podem se configurar 

como perfeitamente coincidentes.  

Foucault (1979) já chamava atenção para uma „coincidência‟ dessa natureza: o fato 

da medicina moderna funcionar como gestão coletiva, apesar de individualizada. 

Configurando-se como estratégia biopolítica, estendendo o controle social sobre os 

indivíduos para além (ou aquém) da consciência e da ideologia. Assim, o controle se 

estabelece na produção do corpo. O filósofo francês enfatiza, portanto, que na 

modernidade a medicina não se transformou em medicina privada em detrimento de uma 

medicina pública. O funcionamento privado e as intervenções coletivas parecem funcionar 

na mesma direção quando se trata das políticas públicas contemporâneas. É o que parece 

acontecer no caso da implementação das penas alternativas como terapêutica individual da 

conduta social. 

Na mesma direção das perspectivas do aparecimento das políticas públicas do 

Estado Moderno, não se pode negligenciar, como já destacamos, o aparecimento do que 

Baremblit (1998) chama de experts, Donzelot (1986) de trabalhadores sociais e que 

Bauman (1999) também se refere como a figura do especialista. Para este último, a 

emergência desse tipo de função (e diríamos também, de uma nova modalidade de 

exercício de poder) está associado a resoluções de problemas, que por sua vez, se 

tornaram pessoais: uma pessoa privada podia compreender as necessidades da cliente, mas 

somente a ciência saberia como satisfazê-las. O mediador procurado deve ser alguém em 

quem a cliente pudesse realmente confiar. O especialista é, portanto, uma pessoa capaz, 
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simultaneamente, de interrogar o fundo de confiabilidade e conhecimento supra-pessoal e 

de entender os pensamentos e anseios mais íntimos de outra pessoa. Abarca os mundos, de 

outro modo distante, do objetivo e do subjetivo. 

Bauman (1999) acrescenta que a especialização entra na vida do indivíduo num 

estágio inicial, quando difuso e vago desconforto pessoal – incerteza, ambivalência da 

experiência – é formulado na linguagem interpessoal dos problemas individuais que 

pedem a aplicação de soluções supra-individuais. A experiência de vida é vista como 

ambivalente apenas se a vida sem ambiguidade é oferecida como opção possível; o 

desconforto pessoal é interpretado como um conjunto de problemas não resolvidos na 

medida em que soluções socialmente aprovadas são disponíveis e oferecidas.  

A autoridade social da competência especializada repousa em quatro suposições 

intimamente relacionadas e que observamos ser perfeitamente adequadas aos novos 

modos de existir da modernidade: 1) o indivíduo é em geral um agente auto-contido e 

fechado em si mesmo, potencialmente no controle do próprio projeto de vida; 2) o 

desconforto pessoal é uma condição essencialmente remediável e não deve ser tolerado; 3) 

cada caso de infelicidade tem sua causa específica, e o dever do indivíduo é procurar tal 

explicação; 4) para cada causa de sofrimento há e deve haver um remédio (mais 

especificamente, um anestésico)
46

 adequado (BAUMAN, 1999). 

Podemos pensar ainda o aparecimento da figura do especialista, tal como a 

conhecemos, como uma mudança na perspectiva de exercício de poder e, 

consequentemente, uma mudança na configuração da liderança. Como assinala Clastres 

(2003), num funcionamento primitivo “o espaço da chefia não é o lugar de poder” e a 

figura (mal denominada) do „chefe‟ selvagem não prefigura em nada aquela de um futuro 

déspota. Certamente não é da chefia primitiva que se pode deduzir o aparelho estatal 

moderno. E, para esse pesquisador, de forma alguma a sociedade deixa o chefe ir além 

desse limite técnico, ela jamais deixa uma superioridade técnica se transformar em 

autoridade política. O que observamos acontecer com a questão do especialista na 

modernidade, muito bem ilustrada com o aparecimento da ordem médica e da polícia das 

famílias, é justamente essa supremacia da técnica dotada de autoridade política.  

Destaca-se, a partir desse momento, um complexo processo que se mantém por 

uma retroalimentação: a competência especializada, portanto, para Bauman (1999), cria e 

estimula a necessidade de si mesma. Significa a criação e principalmente uma 
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multiplicação ilimitada de novos problemas que tornam indispensável a competência 

especializada. O mercado de consumo contemporâneo não ajusta o nível da oferta à 

demanda existente, mas visa à criação de „nova‟ demanda para atender ao potencial da 

oferta. A análise desse estudioso mostra que as instituições socialmente geradas para 

combater a ambivalência individual (privatizada) tornaram-se os principais mecanismos 

para manter vivo, reanimar e fortalecer o próprio fenômeno cuja eliminação definitiva era 

declarada como uma razão de ser dessas instituições. 

Nesse contexto, Berman (1986) já assinalava o que Bauman se refere como 

ambivalência da vida moderna como contradição. É necessariamente a contradição que 

sustenta a modernidade. Recorrendo a Marx, aquele pesquisador nos mostra como a 

burguesia necessita revolucionar constantemente suas relações para sobreviver. Parece ser 

próprio do funcionamento moderno essa possibilidade de criação e destruição constante de 

„novas‟ formas, bem como a produção e reprodução do que se quer combater no mesmo 

movimento. 

No ponto em que nos encontramos, faz-se necessário enfatizar a reflexão acerca do 

processo de institucionalização. O modo de funcionamento institucional dialético
47

 

comporta as dimensões do que está instituído e as força instituintes
48

. As ações não se 

configuram naturalmente como uma ou outra. A bandeira levantada no encontro do saber 

das ciências humanas com o dispositivo penal como suavizantes (e aí necessariamente 

uma força instituinte) deste último e o vislumbramento de medidas mais preventivas e 

educativas não pode ocultar a possibilidade desse encontro produzir justamente o que se 

quer combater - a ramificação infinita da penalização (funcionando como estratégia de 

manutenção da força coativa). Portanto, é imprescindível olhar tal encontro à luz da 

perspectiva da Análise Institucional, que toma a psicologia como mais uma instituição em 

oposição à apreciação desta como ciência capaz de assessorar mais qualificada e 

adequadamente a instituição judiciária. 

A psicologia como instituição tem o seu status quo e suas possibilidades de 

práticas transgressoras simultaneamente. Guarda possibilidades de enfatizar a dicotomia 

indivíduo-coletividade, tratando das angústias desse encontro como próprias de uma 

interioridade, como também de tentar encontrar o entendimento das afecções num 

funcionamento coletivo (acreditando que isso é fazer uma psicologia mais social, pois se 
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 Retomar nota 32. 
48

 No sentido da nota anterior: E que porque não dizer que os funcionamentos institucionais comportam uma 

linha dura, segmentada e as linhas de fuga? 
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desloca das explicações orgânicas e hereditárias), mas também pode (e é nossa proposta) 

problematizar essa relação; pensá-la como uma produção da própria psicologia. 

Na mesma direção de pensar a desnaturalização das noções; da desconstrução de 

nossas verdades, Clastres (2003) nos dá a possibilidade de colocar em questão uma de 

nossas mais consistentes verdades: a existência do Estado Moderno. Trata-se da imposição 

de, no mínimo, uma fissura em nossa convicção de que vivemos uma forma mais evoluída 

de organização social e que, se existem formas diferentes da nossa, é porque elas não se 

desenvolveram suficientemente. Diante de uma premissa como essa, nosso 

posicionamento em relação à diferença, na melhor das hipóteses, será sempre tutelar. 

Diante do que consideramos inferior, só nos restaria solidariedade, piedade... Alguns desses 

sentimentos bem cultivados por nossa educação judaico-cristã. 

É efetivamente a postura tutelar que se quer combater neste trabalho. Acreditamos que 

qualquer investimento que envolva realizar algo pelo outro, passa por uma lógica de 

colonizador que pretende não só despotencializar pessoas, como também afirmar certa 

superioridade, forjada em demonstrações de caridade. 

Assim como observamos até aqui a noção de eu individualizado como próprio da 

nossa forma específica de organização social, Clastres (2003) nos mostra toda uma forma 

estruturação social como específica do Estado Moderno e que frequentemente tomamos como 

naturais. O modo de produção industrializado, incluindo aí a relação que o homem moderno 

estabelece com o trabalho, e a sedentarização são exemplos disso. Para Clastres (2003), uma 

economia de subsistência é, pois, compatível com uma considerável limitação do tempo 

dedicado às atividades produtivas. É sempre pela coerção que os homens trabalham além de 

suas necessidades. E é exatamente essa força que está ausente na Sociedade contra o Estado: 

a ausência dessa força externa define inclusive a natureza das sociedades primitivas.  

Guardemos aqui essa noção de força (ou dominação) exterior para pensar a 

especificidade do modo de efetivação do poder na forma Estado-Moderno mais adiante. 

Ainda percorrendo a outra ilustração proposta, a passagem do nomadismo à sedentarização 

seria a conseqüência mais rica da revolução neolítica, para esse pesquisador, na medida em 

que permitiu, pela concentração de uma população estabilizada, a formação das cidades e, 

mais adiante, dos aparelhos de Estado Modernos. Para que haja o aparecimento do Estado, é 

necessário, pois, que exista antes divisão da sociedade em classes sociais antagônicas, ligadas 

entre si por relação de exploração. Enfatizando essa articulação, Bobbio (1987) acredita que 

se “desaparecer a sociedade dividida em classes, desaparecerá também a necessidade do 
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Estado. O Estado se extinguirá, morrerá de morte natural, pois não será mais necessário.” (p. 

132). 

 Destacamos aqui mais uma lógica binária inaugurada pela formação dos Estados. 

Atentemo-nos também para o nascimento do que hoje se configura como o maior problema 

das sociedades contemporâneas: as desigualdades sociais. 

 

 

A capacidade, igual entre todos, de satisfazer as necessidades materiais, e a troca de 

bens e serviços, que impede constantemente o acúmulo privado dos bens, tornam 

simplesmente impossível a eclosão de um tal desejo, desejo de posse que é de fato 

desejo de poder. (CLASTRES, 2003, p. 222) 
 

 

A pretensão de operar uma genealogia das divisões que funcionam em nossa 

sociedade, refletir, por exemplo, a origem histórica da desigualdade política, implica em se 

articular com trabalhos de antropologia política como o que estamos acompanhando a essa 

altura, objetivando evitar equívocos apoiados em perspectivas etnocêntricas e ainda 

compreender como se empreenderam, em determinado momento, as configurações 

contemporâneas. De acordo com Clastres (2003), as sociedades primitivas são precisamente 

sociedades que impedem a diferença hierárquica fixa e pensar de tal maneira implica em 

refletir acerca do que se passa em nossas sociedades. Trata-se de abrir a possibilidade de 

pensar o Estado como um instrumento de dominação, produção de desigualdades e 

exploração. 

Observa-se claramente, dessa forma, a genealogia das classes dos ricos e dos pobres, 

dos exploradores e dos explorados, isto é, a divisão econômica da sociedade a partir da 

existência do aparelho de Estado. Nas sociedades ditas primitivas não se percebe como elas 

podem se dividir, mais especificamente se dividir em ricos e pobres. Não se percebe, porque 

tudo funciona para impedir isso e funciona naturalmente.  (CLASTRES, 2003) 

Comentando a fissura que afirmamos anteriormente, Lima e Goldman (2003) 

ressaltam a força instituinte que essa obra representa: trata-se de um trabalho que se apresenta 

antes de tudo como uma intervenção, entendida pelos comentadores tanto no sentido 

psicanalítico do termo, quanto naquele, nietzschiano, da intempestividade, isto é, da irrupção 

do acontecimento que vem perturbar uma cena aparentemente bem ordenada.  
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A ausência do Estado nas chamadas sociedades primitivas não deriva, como se 

costuma imaginar, de seu baixo nível de desenvolvimento ou de sua suposta 

incompletude, mas de uma atitude ativa de recusa do Estado, enquanto poder 

coercitivo separado da sociedade. “Contra o Estado”, portanto, mais que “sem 

Estado”.  (Lima e Goldman, 2003, p. 9) 

 

 

Neste ponto, mapeamos uma lógica de pensamento bem parecida com a que constrói a 

noção de poder em Foucault. No seu sentido de positividade. O exercício de poder produz 

algo, não meramente impede, restringe. Aqui, o não aparecimento da forma de organização 

social Estado, na forma de instância exterior, também é uma positividade, trata-se de uma 

forma de política que evita e se opõe efetivamente a tal forma de organização. É uma forma 

de exercício de poder (ação positivada, portanto) que empreende uma política contra 

determinada forma de organização social. 

Da mesma forma, podemos articular a proposta de Clastres (2003) com a que Deleuze 

e Guattari (1976) pensaram sobre a noção de desejo como excesso, inspirados numa filosofia 

nietzschiana: o desejo não é postulado na falta, mas no excesso, no extravasamento. 

Analogamente, a ausência do Estado não se trata de uma falta; de uma deficiência, e por isso 

mesmo, não se trata de um ideal a ser atingido. Trata-se de uma política contra a ascendência 

do mal na medida em que os primitivos faziam a associação imediata: Estado – Uno – Mal. 

Não constituímos, portanto, uma sociedade mais evoluída que as que chamamos primitivas, 

esta é uma visão etnocêntrica e que se apóia numa perspectiva naturalizada de Estado como 

possibilidade última e única de forma de organização social. 

Quando entendemos o desejo em termos de falta, abordamos uma realidade, ou um 

parâmetro diferente do nosso, como não realizada totalmente, em processo de 

desenvolvimento ou incompleta. Talvez isso explique nossa dificuldade de querermos, 

entendermos ou sequer respeitarmos (com toda distância que essa atitude implica) à diferença. 

Diante disso, lidamos com a diferença, com o que denominamos seres primitivos, por 

exemplo, em termos de falta. Falta alma aos índios, falta educação ao pobre, falta compostura 

a mulheres, falta retidão aos latinos, etc. Entretanto, é ainda possível pensar numa 

possibilidade de falta. Ao tempo que o Estado se faz inteiramente presente em termos de 

controle social, pode, e faz-se, perfeitamente „ausente‟ no papel que se propõe de provedor 

estrutural da sociedade. 
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Como observamos, as sociedades primitivas foram caracterizadas em termos de falta 

de Estado; pôde-se ora tomar essa falta como expressão do caráter embrionário ou 

retardatário de seu desenvolvimento, ora reencontrar, sob a falta, as funções do 

Estado ausente sendo efetuadas pelo conjunto da estrutura social.  (LIMA E 

GOLDMAN, 2003, p. 9) 

 

 

Retomando a questão da exterioridade característica aos exercícios de poder 

contemporâneo, o controle social nos parece ser a principal evidência da constituição do 

Estado Moderno. É evidente que qualquer forma de organização social requer algum contrato 

de controle social que viabiliza a convivência, a vida comum. Entretanto, o aparato policial 

repressivo parece ser uma especificidade nossa. É contemporâneo da invenção do Estado e do 

surgimento da psicologia. Não se tratam de coincidências, mas de articulações. Donzelot 

descreve bem essas articulações
49

 evidenciando o aparecimento da polícia médica como 

forma de controle das populações. O policiamento parece se tornar a condição de constituição 

da nova civilização. 

O critério para abandonarmos a condição de selvagens parece passar por um processo 

civilizatório que não seria possível sem a polícia. Clastres (2003) observa que os critérios 

iniciais de arcaísmos giram em torno de características como a ausência de escrita e economia 

de subsistência. Este seria um funcionamento próprio dos bárbaros que viviam em sociedades 

não policiadas. A relação com o aparato policial pode explicar os nossos usos 

substancializados da noção de poder combatidos por Foucault, a saber: a noção de poder 

associada imediata e necessariamente ao par oprimido - opressor. 

 

  

Nossa cultura, desde as suas origens, pensa o poder político em termos de relações 

hierarquizadas e autoritárias de comando-obediência. Toda forma, real ou possível de 

poder é, portanto, redutível a essa relação privilegiada que exprime a priori a sua 

essência.  (CLASTRES, 2003, p. 32) 

  

 

A questão da essencialidade tão cara à tradição filosófica e às pretensões dos sistemas 

psicológicos nascentes configura-se como estratégia das produções de conhecimentos 

hegemônicas – na forma da ciência moderna – para afirmação da homogeneidade e da 

permanência como valores que se sobrepõem à importância dos processos e da fluidez e 

interrupções próprias das composições históricas.  

                                                   
49

 Ver capítulo 2. 
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A valorização de uma essencialidade também está fortemente articulada às nossas 

tendências metafísicas. E essas são tendências que marcam de maneira incisiva a psicologia. 

A psicologia vinculada ao judiciário, nosso campo de análise em questão, materializa essa 

marca nas suas práticas hegemônicas. A elaboração de documentos acerca de indivíduos, a 

crença na possibilidade das técnicas psi se aproximarem mais da verdade, ou do que seria a 

essência dos sujeitos é certamente alicerçada por uma crença numa essencialidade destes; 

num psiquismo em forma de entidade. 

Clastres (2003) chama a atenção para a possibilidade das tendências que valorizam as 

perspectivas essenciais sustentar também as linhas de pensamento pautadas no evolucionismo 

e no etnocentrismo. Ele alerta para a proximidade, muitas vezes pouco óbvias, destas duas 

formas de abordagem. Observa que a atitude do pesquisador, atravessado pelo paradigma em 

questão, nesse nível é dupla: em primeiro lugar, é preciso recensear as sociedades segundo a 

maior ou menor proximidade que o seu tipo de poder mantém com o nosso; em seguida 

afirma-se explicitamente (como outrora) ou implicitamente (como agora) uma continuidade 

entre todas essas diversas formas de poder. Ressaltamos que é evidentemente a procura por 

essa “continuidade” que estabelece e sustenta nossa visão etnocêntrica e mina qualquer 

valorização das singularidades. 

De acordo com o autor de Sociedade contra o Estado, é necessário aceitar a idéia de 

que a negação não significa um nada, e de que, quando o espelho não nos devolve a nossa 

imagem, isso não prova que não há nada a observar. De maneira mais simples: assim como a 

nossa cultura acabou por reconhecer que o homem primitivo não é uma criança, mas 

individualmente, um adulto, assim ela progredirá um pouco se lhe reconhecer uma maturidade 

coletivamente equivalente. A observação feita nesse ponto por Clastres nos alerta a pensar 

contra a perspectiva evolucionista/desenvolvimentista da psicologia.  

Frequentemente tomamos tais perspectivas como heranças que recebemos das ciências 

naturais, como a biologia e etologia humana. Entretanto, percebemos cada vez mais que a 

psicologia não herda no sentido que costumamos entender – como se fosse uma fatalidade 

inevitável. Trata-se de articulações realizadas tendo em vista uma política. Não há também 

passividade num processo dessa natureza, visto que da mesma maneira que adotamos 

modelos pré-existentes, contribuímos para constituição deles e ainda produzimos os nossos 

próprios paradigmas, como forma de efetivar nossas políticas.  

Assumir a postura de produtora de modelos e não se entender como meramente um 

campo de saber mais jovem e que sofre influências das produções pré-existentes – e 

respeitando uma tradição, consideradas mais legítimas, insere-se na nossa proposição de 
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evidenciar as estratégias de ocultação nas relações entre saber e poder no campo da 

psicologia. 

Evidenciamos aqui as contribuições das pesquisas de Clastres (2003) para 

compreensão da noção de poder problematizada por Foucault. O antropólogo nos mostra 

como se constituem as noções tradicionais de poder e contribui para a compreensão do 

empreendimento foucaultiano. Nesse sentido, limita-se a recusar a evidência etnocentrista de 

que o limite do poder é a coerção, além ou aquém do qual nada mais haveria; que o poder 

existe de fato totalmente separado da violência e exterior a toda hierarquia; que, em 

conseqüência, todas as sociedades, arcaicas ou não, são políticas, mesmo se o político se diz 

em múltiplos sentidos, mesmo se esse sentido não é imediatamente decifrável e se devemos 

desvendar o enigma de um poder “impotente”.  

O poder político é imanente ao social e se realiza de dois principais modos: poder 

coercitivo e poder não coercitivo. O poder coercitivo, como na relação comando-obediência, 

não é o modelo do poder Verdadeiro, mas simplesmente um caso particular, uma realização 

do poder político em certas culturas, como a ocidental. O poder político não é inerente à 

natureza humana, mas uma necessidade inerente à vida social. (CLASTRES, 2003).  

Percebemos os atravessamentos das proposições desse pesquisador com as noções que nos 

propomos trabalhar nesta pesquisa: trata-se de desvincular o exercício de poder da dicotomia 

operada pelo par oprimido-opressor. Também é importante desfazer a confusão que há entre 

exercício de poder e violência. Ainda mais, trata-se de vincular qualquer política a um 

exercício de poder específico, presente em qualquer forma de relação social. A convivência 

nos obriga a uma relação de poder e consequentemente a assumir uma política.  

De acordo com Clastres (2003), a política não é uma prática exclusiva das sociedades 

consideradas mais desenvolvidas, ela está presente onde há relações sociais. Para ele, as 

oscilações das teorias etnológicas variam entre duas idéias: para uma, as sociedades 

primitivas são, no limite, desprovidas em sua maioria de qualquer forma real de organização 

política; a ausência de um órgão claro e efetivo do poder. Para a outra, uma minoria entre as 

sociedades primitivas ultrapassou a anarquia primordial para chegar a esse modo de ser, o 

único autenticamente humano, do grupo: a instituição política. Seria então a falta de 

estratificação social e de autoridade do poder que se deve reter como traço pertinente da 

organização política da maioria das sociedades indígenas. E aqui cabe ressaltar um traço 

característico da chefia indígena que o autor nos proporciona: a generosidade. Parece ser mais 

que um dever, uma servidão. 
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Humildes em seu alcance, as funções do chefe não são no entanto menos controladas 

pela opinião pública. Planejador das atividades econômicas e cerimoniais do grupo, 

o líder não possui qualquer poder decisório, ele nunca está seguro de que suas 

“ordens” serão executadas: essa fragilidade permanente de um poder sempre 

contestado dá sua tonalidade ao exercício da função: o poder do chefe depende da 

boa vontade do grupo. (CLASTRES, 2003, p. 54) 

  

 

Diante disso, cabe ressaltar que a característica de liderança, tal como a conhecemos 

hoje, é característica da nossa forma de organização política materializada no Estado 

Moderno. É própria de nossa sociedade uma forma de exercício de poder descolada das 

necessidades do grupo e garantida pela violência, como nos mostra também Agamben (2002). 

Deixamo-nos dominar por um tipo de entidade que se distancia tanto na forma de exercício de 

poder, como na possibilidade de colocar nosso desejo em ação. Entregamos a um estranho 

exterior a nossa possibilidade de realização. Não conhecemos forma mais eficiente de 

dominação. E é exatamente dessa forma de funcionar que se alimenta a prática do psicólogo 

na contemporaneidade. Frequentemente a psicologia captura todas as formas de 

funcionamento hegemônico, organiza todos os modelos institucionais e os legitima como 

modo saudável de existência psíquica. 

Clastres (2003) nos alerta para o fato de tudo se passar como se essas sociedades – 

com Estado - constituíssem sua esfera política em função de uma intuição que teria nelas 

lugar de regra: a saber, que o poder é, em sua essência, coerção; que a atividade unificadora 

da função política se exerceria, não a partir da estrutura da sociedade e conforme ela, mas a 

partir de um mais além incontrolável e contra ela; que o poder em sua natureza não é senão 

um álibi furtivo da natureza em seu poder.  No entanto, as sociedades ditas primitivas 

parecem ter pressentido muito cedo que a transcendência do poder encerra para o grupo um 

risco mortal, que o princípio de uma autoridade exterior – o aparecimento do Uno - e criadora 

de sua própria legalidade é uma contestação da própria cultura.  

A morte é o destino do guerreiro para esse pesquisador, pois a sociedade primitiva é 

tal que “não permite que a vontade de poder substitua o desejo de prestígio”. Ou, em outros 

termos, na sociedade primitiva, o chefe, como possibilidade de vontade de poder, está 

antecipadamente condenado à morte. O poder político isolado na sociedade primitiva; nela 

não lugar, não há vazio que o Estado pudesse preencher. Vemos, portanto, que a função da 

liderança entre os selvagens está fortemente associada a um jogo de forças com vista a evitar 

um exercício de poder exterior à trama social. Diferentemente do que entendemos hoje como 
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chefia, que está necessariamente associada a uma catalisação do exercício de poder e 

unificação dos desejos, num processo incessante de eliminação da diferença. 

Foi, para aquele antropólogo, a intuição da ameaça da unificação que determinou a 

profundidade da filosofia política selvagem. Fica-nos claro aqui o tema inicialmente estranho 

da obra: Sociedade contra o Estado. É como se as sociedades indígenas tivessem arrumado 

um modo de evitar um exercício de poder dominador, autoritário e exterior. É como se elas, 

de alguma forma, tivessem permanecido numa forma radical de vida política e de exercício de 

poder, sem que essas práticas tivessem tomado desdobramentos perigosos no sentido da 

desintegração do grupo. Trata-se de um “meio de neutralizar a virulência da autoridade 

política” (CLASTRES, 2003, p. 61). Talvez o dispositivo democrático que se tenta resgatar na 

Grécia seja mais uma tentativa de neutralização desse modo de exercício de poder...  

 

 
A ausência do Estado nas sociedades primitivas não é uma falta, não é porque elas 

estão na infância da humanidade e porque estão incompletas, ou porque não são 

suficientemente grandes, ou porque não são adultas, maiores, é simplesmente porque 

elas recusam o Estado em sentido amplo, e Estado definido em sua figura mínima, 

que é a relação de poder. (CLASTRES, 2003, p. 236) 

 

 

Uma questão pertinente ao nosso trabalho e discutida por esse pesquisador é a posição 

da linguagem e das práticas discursivas nas relações de poder. Pensar a forma como 

dominamos determinado modo de dizer para fazer funcionar certa política não parece ser um 

modo muito adequado para entender a função da linguagem nas sociedades primitivas. Apesar 

de consentirmos que em nossas práticas a palavra se opusesse aos comportamentos violentos; 

que o uso da força aparece quando falhamos com o discurso, Foucault nos alerta – e já 

destacamos anteriormente – para a forma como ordenamos os discursos e que estes não estão, 

de maneira alguma, dissociados de um modo de exercício de poder, frequentemente na forma 

de tentativa de dominação do outro; da diferença.    

Torna-se salutar pensar nesse ponto quanto às formas de dominação possíveis num 

determinado jogo de forças. O que nos faz desejar um poder que nos oprime? O que nos faz 

legitimar cotidianamente uma forma de exercício de poder que se desprendeu de nossas 

necessidades, dos nossos laços sociais? Ou ainda, mais especificamente, o que nos faz aderir a 

uma carga tributária tão absurda, se sabemos que o destino da arrecadação não se concentra 

no benefício comum? Medo da ambiguidade, do casual, da vida? 

É diante de questões como essas que se faz tão importante pensar as sutilezas com que 

o poder se exerce. Clastres coloca essa questão como um ponto obscuro: ele não explica bem 
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o que, mas existe na relação de poder algo que não é apenas da ordem da violência. 

Efetivamente, o poder só tem materialidade no seu exercício, e a questão da origem do Estado 

estaria associada à exigência de tributo. Para esse pesquisador, o primeiro ato do homem de 

poder é exigir tributo, pagamento de tributo daqueles sobre os quais exerce o poder. E por que 

se paga o tributo? Parece que, para Clastres, entender a origem de determinada relação de 

poder, sobre a questão da origem do Estado, por exemplo, não é possível sem que se passe por 

uma questão fundamental, isto é, por que as pessoas aceitam obedecer.  

Diferentemente da forma como opomos linguagem e violência, as sociedades 

primitivas lidam com essa oposição de maneira a pensar a interpretação da palavra como mais 

do que um privilégio do chefe, mas como um meio de que o grupo dispõe para manter o poder 

fora da violência coercitiva: como garantia repetida a cada dia de que essa ameaça está 

afastada. No caso da nossa forma de organização, pensamos que as práticas discursivas 

podem se colocar na extensão de práticas violentas de dominação (CLASTRES, 2003). 

Há outras possibilidades de pensar a questão da linguagem como fundamental na 

constituição da nossa relação com o mundo, segundo o autor: em todo caso, o desejo secreto 

dos homens demonstra sua impossibilidade pelo fato de que só podem sonhá-lo, e é apenas no 

espaço da linguagem que ele se vem realizar. Ora, essa vizinhança entre sonho e palavra, se 

bem marca o fracasso dos homens em renunciar ao que eles são, significa ao mesmo tempo, o 

triunfo da linguagem. Apenas ela pode preencher a dupla missão de reunir os homens e de 

quebrar os laços que os unem.  A linguagem aparece aqui como possibilidade única para os 

homens de transcender a própria condição. 

Consorte com nossa reflexão a respeito das relações entre poder e discurso, 

ressaltamos as observações de Clastres de que para o homem civilizado a linguagem tornou-

se completamente exterior a ele, pois se resumiu a um puro meio de comunicação e 

informação. A qualidade do sentido e a quantidade de signos variam em sentido inverso. As 

culturas primitivas, ao contrário, mais preocupadas em celebrar a linguagem do que em servir-

se dela, souberam manter com ela essa relação interior que já é em si mesma aliança com o 

sagrado. “Não há, para o homem primitivo, linguagem poética, pois sua linguagem já é, em si 

mesma, um poema natural em que repousa o valor das palavras.” (CLASTRES, 2003, p. 143) 

Ainda percorrendo as discussões desse pesquisador, encontramos eco nas proposições 

em que se observam as imbricações entre as práticas discursivas e o exercício de poder. De 

acordo com Clastres (2003), falar é antes de tudo deter o poder de falar. Ou, ainda, o exercício 

do poder assegura o domínio da palavra: só os senhores podem falar. Palavra e poder mantêm 

relacionamentos tais que o desejo de um se realiza na conquista do outro. Príncipe, déspota ou 
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chefe de Estado, o homem de poder é sempre não somente o homem que fala, mas a única 

fonte de palavra legítima: palavra empobrecida, palavra certamente pobre, mas rica em 

eficiência, pois ela se chama ordem e não deseja senão a obediência do executante. 

Observamos, portanto, a evidência do entrelaçamento entre o processo de busca da verdade; 

produção de conhecimento e as formas de exercício de poder mais comuns que as 

especialidades científicas operam: o investimento tutelar. 

Entretanto, como já assinalamos anteriormente, há uma diferença que se evidencia na 

relação entre poder e discurso levando-se em consideração as sociedades primitivas e 

civilizadas. Para Clastres a diferença que aí se revela é ao mesmo tempo a mais aparente e a 

mais profunda na conjugação da palavra e do poder. O fato é que, se nas sociedades de Estado 

heterônomo a palavra é o direito do poder – como uma forma solene de exercício de poder na 

forma de impor seu desejo sobre os outros -, nas sociedades contra o Estado ela é, 

diversamente, o dever do poder – como vimos, um chefe tem mais obrigações que privilégios, 

nessas situações. 

Retomando a ilustração do possível exercício de poder atribuído a um líder primitivo, 

Clastres (2003) esclarece que o discurso do chefe é vazio justamente por não ser discurso de 

poder: o chefe está separado da palavra porque está separado do poder. A sociedade primitiva 

é o lugar da recusa de um poder separado, porque ela própria, e não o chefe, é o lugar real do 

poder. O dever da palavra do chefe, esse fluxo constante de palavra vazia que ele deve à tribo, 

é a sua dívida infinita, a garantia que proíbe que o homem de palavra se torne homem de 

poder.  

A característica que frequentemente nos leva a definir uma sociedade primitiva como 

selvagem, bárbara e que efetivamente as tornariam distante de uma possibilidade de vida civil 

são seus rituais que incidem sobre o corpo. Entretanto, para Clastres essas são formas de 

evitar o descolamento do exercício de poder do tecido social. A lei, inscrita sobre os corpos, 

afirma a recusa da sociedade primitiva em correr o risco da divisão, o risco de um poder 

separado dela mesma, de um poder que lhe escaparia. E essa lei não-separada só pode ser 

inscrita num espaço não-separado: o próprio corpo. Tratar-se-ia de uma admirável 

profundidade dos selvagens, que de antemão sabiam tudo isso, e procuravam, ao preço de 

uma terrível crueldade, impedir o surgimento de uma crueldade ainda mais terrível: a lei 

escrita sobre o corpo é uma lembrança inesquecível (CLASTRES, 2003).  

Ironicamente, as características que mais atribuímos à selvageria, é o que efetivamente 

mantém o grupo nesse nível. Esse pesquisador nos mostra que enquanto as “comunidades 

primitivas” estiverem, por meio da guerra, num estado de separação, de frieza ou de 
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hostilidade entre si, enquanto cada comunidade assim se mantiver na auto-suficiência – quase 

se poderia dizer, autogestão -, não pode haver Estado. A guerra nas “sociedades primitivas” 

consiste, antes de tudo em impedir o uno; o uno é primeiramente a unificação – que implica 

uma exterioridade, ou seja, o Estado do capitalismo financeiro.  

Ainda com relação aos possíveis enriquecimentos que nossa discussão venha a ganhar 

trazendo as contribuições de pesquisas antropológicas, queremos destacar que assim como 

aquele pesquisador não é nossa intenção sugerir aqui nenhuma biologia da cultura; a vida 

social não é vida, e a troca não é uma luta. Concordamos que a observação de uma sociedade 

primitiva mostra-nos o contrário: se a troca como inerente ao social pode assumir a forma 

dramática de uma competição entre aqueles que trocam, esta está condenada a permanecer 

estática, pois a permanência do “contrato social” exige que não haja nem vencedor nem 

vencido e que os ganhos e as perdas se equilibrem constantemente para cada um. Não se trata, 

portanto, de fazer um elogio ao funcionamento dito primitivo e iniciar uma sessão nostálgica 

de lamentações saudosistas, mas de incitar um processo de desnaturalização de nossa forma 

hegemônica de operar. 

Nesse sentido, propomos pensar um paradigma que perpassa toda nossa forma de 

organização social e cultural moderna, assim como as formas de produção de conhecimento, 

com o objetivo de compreender o que se passa com os alicerces da psicologia. São esses 

alicerces que estão em articulação com o que também sustenta a perspectiva do Estado 

Moderno: a possibilidade de uma unificação constitutiva de uma entidade exterior às relações 

substancializada na palavra fria do enunciado. Ora, ambos dependem do sentido de uno para 

viabilizar suas práticas. Como se sustentariam as práticas psi sem a possibilidade de 

unificação do eu? Percorramos as perspectivas mais resistentes a essa perspectiva e 

encontraremos lá no final dos elogios às nossas características processuais um modo de existir 

reificado. Ele precisa ser fabricado para caber adequadamente às técnicas científicas 

modernas. 

E o que as sociedades primitivas teriam a nos dizer a respeito da noção de Uno que 

nos é tão cara? Em suma, resumindo a virulenta concisão de seu discurso, Clastres (2003) nos 

responde que o pensamento guarani diz, por exemplo, que o Um é o Mal. Aproximamo-nos 

um pouco mais dessa proposição, o autor nos mostra que diante da indagação a respeito da 

imperfeição do mundo, esses primitivos chegam a resposta pensando a existência como 

injusta: os homens não seriam culpados; e não precisaríamos nos desculpar por existirmos de 

modo imperfeito. Mas ainda permaneceria a questão da origem imperfeição. 
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 Articulada – e não coincidentemente – à proposição de Platão (1991) de que a 

imperfeição do mundo está associada à pretensão de defini-lo
50

, Clastres (2003) nos mostra 

que, para os primitivos, ela provém do fato de que “as coisas em sua totalidade são uma”. 

Articulação inesperada, de natureza a fazer tremer até à vertigem a mais longínqua aurora do 

pensamento ocidental. A desgraça se engendraria, nesse sentido, na imperfeição do mundo, 

porque de todas as coisas que compõem o mundo imperfeito, pode-se dizer que são uma. Ser 

um: é a propriedade das coisas do mundo. Um: é o nome do imperfeito.  

Uma é toda coisa corruptível. O modo de existência do Um é o transitório, o 

passageiro, o efêmero. Aquilo que nasce, cresce e se desenvolve somente para perecer, isso 

será o dito Um. Atirado pelo lado do corruptível, o Um torna-se signo do Finito. Pois dizer 

que A=A, que isto é isto, e que um homem é um homem, é declarar ao mesmo tempo que A 

não é A, que isto não é aquilo, e que os homens não são deuses. Nomear a unidade das coisas, 

nomear as coisas segunda a unidade, é também lhes assinalar o limite, o finito, o incompleto. 

É descobrir tragicamente que esse poder de designar o mundo e de determinar seus seres não 

é senão a irrisão da verdadeira potência, da potência secreta que pode silenciosamente 

enunciar que isto é isto e, ao mesmo tempo, aquilo. Enunciar que os Guaranis são homens e 

deuses (CLASTRES, 2003). 
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 Segundo esse filósofo, nos colocamos diante dos erros e desvios (ou da imperfeição do mundo) quando nos 

propomos a defini-lo. Quando definimos o que é, simultaneamente estabelece-se o que não é. O que não é, ou os 

desvios, depende efetivamente de instituir o Ser das coisas. Nesse sentido, Bobbio (1987) percebe como as 

produções de dicotomias são potencializadas pelo platonismo que atravessa nosso modo de entender o mundo: 

de acordo com o autor, os dois termos de uma dicotomia podem ser definidos um independentemente do outro, 

ou então apenas um deles é definido e o outro ganha uma definição negativa (a “paz” como “não-guerra”). Neste 

segundo caso diz-se que o primeiro é o termo forte, o segundo o termo fraco. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Passando por todas as discussões propostas aqui e tentando manter uma determinada 

organização em torno da ordenação em que elas foram tratadas, tentemos apreciá-las com 

vistas a algumas observações que encerram o que consideramos mais uma etapa dessa 

pesquisa. Diante de nossa questão inicial, que parece se resolver rapidamente e que dá 

passagem a outra problematização, reafirmamos aqui nosso posicionamento: a psicologia não 

funciona necessariamente como uma prática de humanização por excelência. Em se tratando 

de uma instituição, comporta dimensões endurecidas que visam a manutenção dos modelos 

vigentes que restringem nossas possibilidades de modos de existência. Entretanto, comporta 

também níveis de produção. Produção de outras ordens, transformação e destruição de 

práticas hegemônicas. 

Nossa questão não se coloca mais, de maneira alguma, entre uma afirmação ou 

negação sobre como a psicologia jurídica possibilita uma efetiva humanização nas práticas 

penais, até porque a própria ideia de humanização está colocada em questão. Como vimos, 

legitimamente a pena privativa de liberdade – principal alvo na contemporaneidade dos 

investimentos humanitários – configurou-se em determinado momento histórico como um 

processo de humanização da pena de suplício, em termos de apreciação foucaultiana acerca 

do tema.  

O fato é que considerando as transformações nesse sentido, a psicologia colocar-se-á 

como mais um passo do mesmo processo de humanização das penas. Nesse sentido, trata-se 

sim de levantar uma bandeira de humanização na apreciação acerca do encontro das práticas 

psi com as do direito. Mas o que se torna salutar nesse processo de pesquisa é no que implica 

efetivamente esse processo de humanização para a vida das pessoas. 

Diante das observações acerca de como se estruturará a pena privativa de liberdade, 

destacamos que a principal implicação desse deslocamento da incidência da pena para a vida 

das pessoas é que o aparelho penal se tornou aparentemente menos cruel, em termos da 

incidência da aplicação da pena sobre o corpo, mas mais presente, o alcance mais elástico e 

assume um caráter produtivo. Em outras palavras, o aparelho penal antes facilmente 

identificável, implacavelmente imposto aos nossos olhos atentos e sedentos de justiça, dilui-se 

objetivando um alcance infra na vida das pessoas. 
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O homem civilizado parece não dar conta do contato direto com a reparação que pode 

exigir de um criminoso. Exige que essa reparação ganhe uma „nova‟ roupagem. Da mesma 

forma, a educação ganha novas tecnologias e o sistema de saúde um projeto de humanização 

– a saúde mental, a reforma psiquiátrica. Observamos, portanto, que as transformações 

ocorridas no nosso contato com as instituições de três séculos para cá ocorrem imbricadas 

com o aparecimento de um novo homem. O homem moderno, civilizado, contido, 

psicologizado. 

Nesse ponto, arrisco-me afirmar que nosso problema gira em torno da 

constituição/emersão de um Homo Internus
51

. Uma coisa produzida nas articulações das 

práticas da Economia, do Estado, da estruturação social moderna (de maneira mais geral) e 

das Ciências Humanas (marcando nosso interesse mais particular nas práticas psi, que forja 

uma interioridade humana como seu objeto legítimo). Não se pode também deixar de apreciar 

o aparecimento das prisões como forma de gestão da miséria produzida pelo modo de 

produção industrial, mas propomos pensar também a pena privativa de liberdade como mais 

uma estratégia, dentre tantas possibilidades de funcionamentos, de incitar um voltar-se para 

si. Na mesma direção estão os dogmas religiosos da tradição judaico-cristã com a instituição 

da culpa e suas recomendações de exames de consciência e confissões. 

A partir das articulações dessas práticas em suas dimensões discursivas e não 

discursivas é que emerge o homem psicológico, o homem proletário – trabalhador, o homem 

de personalidade (de preferência forte e consistente), o homem preso, o homem interno; 

Homo Internus. Dando visibilidade a essas articulações não se pretende interromper as linhas 

que colocam as práticas psi na extensão dessas práticas de gestão da miséria através do 

cárcere. Ambas as práticas se colocam como medidas de humanização da pena – a prisão 

como possibilidade de suavizar a pena de morte/suplício e a psicologia como possibilidade de 

um aumento no investimento do aparato preventivo, evitando o penal. Entretanto, enfatizamos 

a importância de assinalar a natureza ou as possibilidades de modulação que nossas práticas 

podem assumir orientadas por determinada postura política que tomamos.  

Mais elucidativamente queremos enfatizar que a prática da psicologia não opera 

automaticamente um rompimento com a lógica de penalização – internação – carceragem, 

apenas pode assumir outros signos: prevenção – educação - controle. Entrar em contato com 

as teorias e sistemas psi, receber o título de psicólogo e alcançar os espaços institucionais 

antes impenetráveis não nos faz aqueles “cavaleiros” da pretensa humanização do aparelho 
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 Grifo meu. Trata-se de uma invenção lúdica e ousadamente produzida num neologismo em “latim”, como uma 

alusão às designações da evolução filogenética do homem propostas pela Biologia e Etologia Humana. 
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penal. Torna-se fundamental encarar a estreita e entrecortada relação saber – poder e que, 

portanto, nossas práticas se configuram permanentemente como políticas. Não acreditamos 

nas possibilidades de ingenuidades políticas, mas em posicionamentos. É indispensável 

assumir esses posicionamentos, evidenciá-los. 

Há algumas questões ainda mais fundamentais propostas na afirmação acima. Haveria 

algum valor educativo na punição? Há possibilidade de humanização da pena, seja ela qual 

for? Ou seja, haveria alguma forma de punir que efetivamente mantém uma forma digna? E 

mais: em que sentido se pretende essa suavização? Esta última questão nos coloca diante de 

uma resposta óbvia, imediata: ora, para poupar a vida, proteger as pessoas. Mas aceitar essa 

resposta seria ignorar todas as possíveis articulações que se encontram nas transformações 

históricas de nossa forma de organizar a vida em sociedade. Foucault (1987) nos descreve o 

que, à primeira vista, pode parecer um detalhe, mas consideramos fundamental para a 

mutação da pena de morte como um espetáculo para pena privativa de liberdade: a 

participação popular. 

O suplício guardava a particularidade de dispensar aparelhos intermediários na 

aplicação da pena. As pessoas efetivamente reivindicavam uma prestação de contas e 

executava, junto com o carrasco, o acusado. À parte de seu contato com o horror dessa 

“catarse” grupal, havia também uma possibilidade de discordância quanto a aplicação da pena 

e intervenção nesse sentido. O que nos parece bastante importante aqui é quanto à 

possibilidade de diluição desse exercício de poder. O Estado Moderno articula o que parece 

paradoxal: hegemonia, tentativa de dominação e descentralização do exercício de poder.  

Mais que isso, é a imposição de um intermediário externo (quase que metafísico, que 

ganha materialidade sob forma de um espaço interno, invisível, invisitável; o interior de onde 

nada sai) que se interpõe nas relações no sentido de gerir a vida das pessoas. Entretanto, 

podemos nos perguntar se a forma Estado não foi criada pelos próprios homens e qual seria a 

razão dessa exterioridade. As perspectivas de A.I. que trabalhamos aqui nos ajudam a 

compreender essa separação. Criamos as instituições e nos apartamos delas. Elas assumem 

determinado funcionamento automático e tratamos de esfumaçar o percurso que fizemos até 

chegar na forma final, instituída. Talvez o caso mais ilustrativo da história da humanidade 

seja a criação de um Deus - Uno. Criamos – esquecemos o caminho que fizemos até Ele – Ele 

se torna uma realidade autônoma. 

Voltando a questão da incompatibilidade do suplício com o Estado Moderno, 

queremos ainda enfatizar alguns aspectos. Um deles pode ser definido de forma bastante 

simples que evidencia muitos dos nossos funcionamentos contemporâneos: a hipocrisia. A 
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maneira como tomamos essa expressão está articulada com a que Foucault (1988) faz suas 

apreciações acerca do nosso suposto funcionamento vitoriano: contido, mudo.  

Pensamos que fazer exercícios de genealogia, propor a desnaturalização das noções 

que norteiam nossas formas de existir, questionar as obviedades da existência das instituições 

é uma forma de percorrer o caminho histórico que fizemos até as formas reificadas das coisas 

e trazer para a análise todo o percurso. Parece simplório, mas se trata de uma tarefa complexa, 

pois lidaremos com todas as nossas resistências para permanecer bem “equilibrados na pedra 

do fundamento”.
52

Por mais estática que posso parecer essa posição, ela é confortável e 

evidenciar nossas implicações angustia. Entretanto, não acreditamos em modos de existência 

potentes sem angústia. Não acreditamos em modos de vida sem todos os afetos possíveis. A 

tentativa de se anestesiar é uma forma de covardia tanto quanto o processo tutelar. 
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 Segundo Suely Rolnik, o método positivista imposto pela academia em nossas pesquisas, nos exige 

constantemente esse equilíbrio. Cobra-nos incessantemente um fundamento, um legitimador para nossos 

procedimentos metodológicos e ela afirma ainda que é preciso romper com essa lógica, em roda de conversa na 

Universidade Federal Fluminense (maio de 2009). 
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APÊNDICE 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

→ Como começou a trabalhar aqui e há quanto tempo? 

→ Quais são atividades desempenhadas por você aqui na instituição? 

→ Dessas atividades, todas são atividades do psicólogo, na sua opinião? 

→ Você acha que esse é seu papel? Por quê? 

- Se sim, por quê? 

- Se não, por quê?  

→ Pensando num psicólogo ideal, qual seria o papel dele nesse campo de atuação? 

→ Há algo em seu trabalho que o incomoda ter que fazer? 

→ Você acha que poderia fazer alguma coisa além disso? O que? (por que não faz?) 

→ Acha que poderia deixar de fazer alguma que melhoraria seu trabalho ou estaria mais de 

acordo com o que você acha que é o seu papel? O que? (por que não faz?) 

→ Você acha que existe uma encomenda pronta (pré-estabelecida) do Poder Judiciário com 

relação ao trabalho do psicólogo nesse campo? 

- Se sim: Qual é?  

Você concorda com ela? 

- Se não concorda: O que faz ou tenta fazer para não atendê-la plenamente?                                          

 


