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Apresentação

Arthur Arruda Leal Ferreira 
Filipe Herkenhoff Carijó 

Fernando Mello Machado 
Maria Clara de Almeida Carijó 

Bruno Foureaux Figueredo

O que o governo, tema da vida coletiva, tem a ver com a 
psicologia, ciência da vida privada? Se seguíssemos a filosofia polí-
tica tradicional, a partir de uma tentativa de justificar ou legitimar 
os dispositivos de soberania do Estado, não encontraríamos qualquer 
conexão. Se tomássemos as figuras cotidianas da administração públi-
ca, as minúcias das intrigas políticas ou as complexas relações entre 
políticos, servidores civis, burocratas, grupos de pressão, poderíamos 
tentar alguma conexão com a psicologia do trabalho. Mas a psicolo-
gia, ciência por definição do indivíduo e de sua interioridade, pouca 
conexão teria com o tema do governo. Talvez a psicologia política, 
como campo de estudo do comportamento político dos indivíduos, 
pudesse abrir alguma brecha.

A perspectiva muda quando tomamos o conceito de governo 
como “genealogia do Estado moderno”, enquanto projeto empreendi-
do por Michel Foucault, no final dos anos 1970, por meio de dois cur-
sos no Collège de France: “Segurança, território e população” (2006) e 
“O Nascimento da Biopolítica” (2007). Esse projeto foi retomado por 
autores como Michel Senellart (2006), na França, e Graham Burchel, 
Colin Gordon, Peter Miller (1991) e Nikolas Rose (1998), na Inglaterra. 
Nesse aspecto, governo é entendido como uma arte, ou “a maneira me-
ditada de fazer o melhor governo e também ... sobre a melhor forma 
possível de governar” (FOUCAULT, 2007, p. 17). Para evitar a confu-
são com outros possíveis conceitos de governo, Foucault usa o termo 
governamentalidade, enquanto “maneira de condução da conduta dos 
homens” (2007, p. 208), independentemente de seu alcance (seja o go-
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verno das almas do cristianismo primitivo ou as modernas estratégias de 
governo liberal) e de sua exequibilidade (seu sucesso ou fracasso).

O trabalho de Foucault (1995) desloca as análises tradicionais 
de sua própria genealogia do poder, entendida como o estudo da re-
lação entre os corpos, para o estudo das relações entre ações livres, 
das quais a violência não faria parte. Mais do que uma genealogia do 
Estado Moderno, esta nova análise aponta para formas de governo 
para além da soberania e da disciplina, destacando o surgimento das 
formas liberais de gestão (FOUCAULT, 2007). Aqui, é importante 
destacar que a referência ao liberalismo não se faz enquanto doutrina 
da filosofia político-econômica, mas uma prática de gestão por meio 
da liberdade, que estaria presente em governos autointitulados tanto 
de esquerda quanto de direita.

  Esta análise das práticas de governamentalidade inicialmente 
será herdada por um grupo inglês de cientistas sociais como Garry Bur-
chel, Peter Miller e Nikolas Rose. Este grupo inova em dois aspectos: 1) 
a necessidade de examinar as formas radicais de governo neoliberal como 
a gestão de Margareth Thatcher; 2) o exame das práticas psicológicas, 
enquanto forma por excelência do governo pela liberdade (distinto do 
direito e da psiquiatria tradicional). No início dos anos 2000, este inte-
resse é retomado em contexto ibero-americano, igualmente no estudo 
de composição de formas liberais como as autocráticas (especialmente 
no caso chileno) e no estudo dos dispositivos psi. Um exemplo do vigor 
desta reflexão foram os Colóquios Latino-Americanos de Biopolítica e 
os Encontros sobre Governamentalidade, com o protagonismo de Ivan 
Pincheira, Edgardo Castro, Santiago Castro-Gomez, Alfredo Veiga-Ne-
to e Sílvia Grimberg. No campo dos Estudos de Governamentalidade 
das Práticas Psi, destacamos os pesquisadores Adriana Molas e Jorge 
Chavez (Uruguai), Hernan Camilo-Pulido (Colômbia), Jimena Car-
rasco, Antonio Stecher e Rodrigo la Fabian (Chile), Neuza Guareschi e 
Simone Hunning (Brasil), José Carlos Loredo, Iván Sanchez-Moreno e 
Edgar Cabañas (Espanha).

  Nesse período, foi montada no Instituto de Psicologia da 
UFRJ uma linha de trabalhos eminentemente históricos que busca-
va analisar uma série de dispositivos psi por meio das suas técnicas 
de governo. Desta linha de trabalho saíram os artigos presentes na 
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primeira parte desta coletânea. Nesse mesmo momento, foi feita por 
este mesmo grupo a tradução do primeiro livro de Nikolas Rose em 
português: Inventando nossos selfs (Vozes, 2011). O grupo reunia es-
tudantes de graduação que hoje são em boa parte professores e fun-
cionários da UFRJ. Em mais um ano (2012), foi firmado o Convênio 
CAPES-UDELAR em torno do projeto “Psicologia e produção de 
subjetividades: um estudo comparativo das redes sociotécnicas engen-
dradas em torno das práticas psicológicas”, junto com Jorge Chavez. 
Na sequência, foram feitas articulações com grupos em vários países 
por meio de pós-doutorados (Espanha e Colômbia) e grupos de pes-
quisa (Indivíduo-Matéria, no Chile).

  Este livro tem o objetivo de reunir e organizar as várias contri-
buições feitas ao longo de doze anos (2008 a 2020). Na primeira parte, 
foram agrupados os trabalhos produzidos nessa faixa temporal. Os ar-
tigos iniciais (Ferreira et alli 2008, 2009a e b, 2010a e b, 2012, 2013, 
2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) foram atualizados e retrabalhados 
para dar uma unidade orgânica ao texto. A sua finalidade é estimular 
o uso da ferramenta conceitual governamentalidade, apta a esclarecer 
práticas psicológicas variadas – comunitárias, behavioristas ou huma-
nistas-existenciais, dispositivos reformistas ou educacionais, ou ainda a 
antropologia filosófica etológica.

Na segunda parte, buscamos contemplar algo da diversidade dos 
encontros que pudemos produzir com o tema, reunindo trabalhos de 
pesquisadores europeus e latino-americanos. Assim, estes textos de pes-
quisadores serão distribuídos em cinco eixos: 1) Dispositivos de edu-
cação; 2) Dispositivos de loucura e saúde mental; 3) Dispositivos 
terapêuticos e produção de conhecimento; 4) Políticas públicas e 
modos de governamentalidade; 5) Práticas de pesquisa. Estas práti-
cas diversas de gestão abrem um enorme leque que pode ser estendido 
na direção de temas atuais, como o dos sistemas de gestão por estados 
artificiais de competição entre programas de pós-graduação (CAPES) 
e pesquisadores (CNPq), assim como a composição entre modos libe-
rais e autocráticos presentes no governo ditatorial chileno de Pinochet, 
mas também nos singulares programas de gestão propostos pelas atuais 
autoridades brasileiras. Estes são desafios para novas investigações, que 
esperamos poder estimular com este trabalho.
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Introdução
Técnicas de governo 

e práticas psicológicas: 
no fio da navalha entre 

determinação e liberdade

Arthur Arruda Leal Ferreira 
André Schimidt da Silva 

Felipe da Silva Hautequestt 
Fernando Mello Machado 

Karina Lopes Padilha 
Míriam Starosky

Este trabalho parte de uma questão: que relações poderiam 
ser estabelecidas entre a psicologia (ciência tradicionalmente do indiví-
duo, da vida privada e da nossa subjetividade) e o tema do governo? Em 
primeiro lugar, o conceito de governo ou de práticas de governo aqui 
considerado parte de um quadrante muito distinto da filosofia política 
tradicional, trabalhada por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 
Rousseau. Não tomaremos o governo a partir de uma tentativa de jus-
tificar ou legitimar os dispositivos de soberania do Estado, seja através 
da lei, da herança ou do contrato (artifícios tradicionais do direito). Tal 
conceito igualmente não remeteria às práticas cotidianas da administra-
ção pública, “às minúcias das intrigas políticas ou às complexas relações 
entre políticos, servidores civis, burocratas, grupos de pressão e etc.” 
(ROSE, 1998, p. 68). 

O conceito de governo aqui trabalhado proviria do projeto de 
uma “genealogia do Estado moderno”, empreendida por Michel Fou-
cault no final dos anos 1970 e retrabalhada por autores como Michel 
Senellart (2006a) e Nikolas Rose (1998). Nesse aspecto, governo é 
entendido como uma arte, ou “a maneira meditada de fazer o melhor 
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governo e também ... sobre a melhor forma possível de governar” 
(FOUCAULT, 2007, p. 17). Para evitar a confusão com outros possí-
veis conceitos de governo, Foucault usa o termo governamentalidade, 
enquanto “maneira de condução da conduta dos homens” (op. cit., 
p. 208), independentemente do alcance (seja o governo das almas do 
cristianismo primitivo ou as modernas estratégias de governo liberal) 
e de sua exequibilidade (seu sucesso ou fracasso). Seriam formas de 
gestão da vida de todos e de cada um conforme a fórmula: Omnes et 
singulatim (FOUCAULT, 1996). 

Em segundo lugar, a psicologia (ou as psicologias) como aqui 
trabalharemos é vista fora de sua definição tradicional, como “ciência 
do indivíduo”, que lidaria com um domínio privado preservado das 
estratégias de governo, mas como um conjunto de técnicas de inscrição 
e de práticas encaixadas em dispositivos contemporâneos de gestão da 
vida privada. Nas palavras de Rose (1998, p. 77):

A psicologia, então, está intimamente ligada à entrada 
da alma do cidadão na esfera do governo... O tema 
aparentemente “público” das racionalidades de gover-
no está fundamentalmente ligado à questão aparen-
temente “privada” de como devemos nos comportar, 
como devemos regular a nossa própria conduta, como 
devemos julgar o nosso comportamento e o dos ou-
tros. Esta ligação não tem sido meramente “externa”, 
o governo buscando manipular indivíduos que, do 
contrário, seriam “livres”. Trata-se de uma ligação “in-
terna”, na qual a nossa própria constituição enquanto 
indivíduos “livres” tem sido objetivo e consequência de 
programas e técnicas de regulação.

Este entendimento da psicologia no conjunto das artes de go-
verno (ou na governamentalidade) permite uma compreensão mais 
fina de suas práticas. Para desenvolver este livro, examinaremos ini-
cialmente o conceito de governamentalidade, seguindo com uma 
breve genealogia das formas de governo. Na sequência, será vista 
a relação das formas de um tipo específico de governamentalidade 
liberal com a psicologia, concluindo com uma discussão sobre o 
sentido das práticas psi.
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Uma breve genealogia do governo

O surgimento do tema do governo (ou governamentalidade) nos 
trabalhos de Foucault refere-se a um deslocamento conceitual dentro 
do seu projeto genealógico delineado ao longo dos anos 1970. Esse teria 
como meta o entendimento das transformações nas formas de saber a 
partir de mudanças nas relações de poder. Nesse referencial, a relação 
entre saber e poder estaria muito distante de qualquer configuração em 
torno do conceito de ideologia: o saber acoplado ao poder não estaria 
no registro apenas do engano ou da falsidade. Assim como o poder 
não seria algo do qual se pode apropriar ou contratar, configurando 
um aparato de Estado que inibe, coage e engana no seu exercício. O 
poder é algo que se produz na relação entre os corpos, criando vetores 
assimétricos que conduzem imediatamente a resistências. Tais formas 
de poder podem agir coercitivamente ou repressivamente. Mas a maior 
parte do tempo elas são produtivas: de corpos, modos de subjetivação 
e formas de saber.

Nessa analítica do poder de Foucault, o autor configura algumas 
formas específicas de poder que encarnam estas características: a disci-
plina e a biopolítica. A primeira, surgida no século XVII em algumas 
instituições fechadas como escolas, casernas e hospitais, atuaria indivi-
dualizando e singularizando corpos através de técnicas de exame. A se-
gunda, surgida em meados do século XVIII, atuaria numa escala maior, 
singularizando grandes populações através de exames coletivos. Ambas 
constituiriam uma forma específica de poder, o biopoder em oposição 
ao poder tradicional, calcado nas leis e na ordem do Estado, o soberano 
(FOUCAULT, 1976).

No entanto, no final da década de 1970 a analítica do poder ce-
deu ao tema do governo nos supracitados cursos no Collège de France 
(FOUCAULT, 2006, 2007). Para alguns comentadores, como Cali-
man (2002), este deslocamento conceitual teve como base uma revisão 
do conceito de poder, passando de um modelo bélico, no qual havia 
uma pura ação entre corpos, para outro regime, em que o poder pas-
saria a ser ação sobre outras ações (conduta das condutas), em que a 
liberdade seria peça fundamental (FOUCAULT, 1995). Para Senellart 
(2006b, p. 418-419), na verdade não haveria um deslocamento con-
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ceitual, mas uma ampliação do tema, chegando-se a uma genealogia 
do Estado, sem abrir mão de uma abordagem micropolítica.

Entendido como “condução da conduta”, quais seriam as prin-
cipais formas de governamentalidade presentes na nossa história? An-
tes de tudo, deve-se destacar, como sugere Paul Veyne (1980) que o 
governo é um objeto histórico raro, ou seja, carente de qualquer sen-
tido de universalidade; ele seria constituído em diversas épocas através 
de práticas estritamente singulares. Para fazermos uma breve genealo-
gia destas, contaremos com os trabalhos de Foucault (2006, 2007) e 
Senellart (2006a). 

Como condição das formas de governamentalidade contempo-
râneas, Foucault delineia o poder pastoral, demarcado em práticas de 
governo destacadas no Antigo Testamento e no Cristianismo Primitivo. 
Este poder seria demarcado pelas seguintes características: 1) o pastor 
exerce o poder sobre um rebanho e não sobre uma terra; 2) o pastor 
reúne, guia e conduz o seu rebanho (basta que o pastor desapareça para 
que o seu rebanho se disperse); 3) o papel do pastor é garantir a salvação 
de seu rebanho, cuidando de cada indivíduo dia após dia; 4) a relação 
do pastor para com o seu rebanho é de devotamento; tudo o que ele faz 
está voltado para o bem de seu grupo (FOUCAULT, 1996, p. 80-81). 
Esse dispositivo pastor-rebanho seria condição crucial nas formas de 
governo dos Estados Modernos, dado seu aspecto coletivizante e indivi-
dualizante, ausentes de outras definições de poder, como as presentes na 
Grécia clássica, em que o rei dificilmente seria identificado a um pastor, 
responsável pelo cuidado de uma população. Para tal, Foucault, (2006, 
p. 161-179) toma como exemplo a análise de Platão, feita pelo método 
de divisão em O Político.

De modo mais específico, Senellart (2006a, p. 41-42) demar-
ca que esta concepção pastoral configuraria um “governo das almas”, 
ou um Regimen animarum que vai servir de base durante a Alta Idade 
Média como modelo ético para as atividades dos reis. Nesse período, 
prolifera uma forma de literatura, a dos Espelhos (Specula), na qual 
os reis deveriam se inspirar, visando transmitir um modelo ético para 
a correção da conduta dos súditos. Esta concepção pastoral (em um 
sentido mais ético do que político) assim se manteria até meados do 
século XIII, quando começam a surgir outras formas de discurso moti-
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vadas pela consolidação dos Estados contemporâneos. Trata-se do que 
Foucault chama de modo soberano de governo, tendo como um de 
seus principais representantes Maquiavel, e sendo baseado no reforço 
de poder do príncipe, expresso na proteção apenas de uma determinada 
extensão territorial.

Segundo Foucault (2006, aulas de 15, 22 e 29 de março de 1978), 
a govenamentalidade contemporânea se cristaliza no Ocidente apenas 
a partir do século XVI através da chamada Racionalidade de Estado. 
Esta seria a doutrina repartida entre uma Razão de Estado, que buscava 
determinar as necessidades do Estado na relação com os demais, e a Po-
lícia, enquanto conjunto de objetivos, objetos e instrumentos internos 
do Estado a fim de controlar homens e riquezas. Esta Racionalidade 
Governamental surge como reação à Arte de Governar Soberana através 
de uma série de manuais, como os de Guillaume de La Perrièrre, que 
lhe contrapõe objetos de atuação, objetivos e estratégias políticas diver-
sas. O alvo de atuação do Estado é a gestão de riquezas e homens em 
diferentes níveis de governo, que se implicam mutuamente, seja o de si 
(moral), o da família (economia) e o do Estado (política).

Contudo, esta racionalidade não se coloca de modo puro no in-
terior das práticas de governo na época. A razão de governo, expressa 
inicialmente no mercantilismo e no cameralismo, encontra-se entrela-
çada com a soberania. O que desbloqueia, desenlaça e libera essa nova 
governamentalidade é a explosão demográfica da população do século 
XVII na Europa. Com isso, a família deixa de ser modelo de governo 
e torna-se instrumento de intervenção; a população transforma-se em 
alvo e instrumento para o governo; e a economia, de governo das famí-
lias, torna-se um modo racional de intervenção e controle ou um nível 
singular de realidade, uma vez que a soberania se veja superada (FOU-
CAULT, 2006, aula de 1º de fevereiro de 1978). 

No entanto, estas formas de Racionalidade Estatal são postas 
em questão através dos modos de governo liberais,1 surgidos espe-

1 Ao longo de anos trabalhando com este conceito de governamentalidade liberal, 
podemos nos dar conta de que, mesmo que Foucault (2007, p. 117-118) busque 
diferenciar o liberalismo como modo de governo e como doutrina, existe uma grande 
dificuldade de acolhimento deste conceito, justamente pelo aspecto pregnante do li-
beralismo como teoria econômico-política.
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cialmente a partir do século XVIII. Estes não entrariam em cena 
imbricados nas práticas de governo estatais, mas justamente pondo 
estas em questão, seja em nome do mercado ou ainda da sociedade 
civil. Ao longo do tempo, esse processo é invertido: o mercado a 
partir do século XX não seria apenas um instrumento crítico do go-
verno, mas a própria racionalidade deste, que regularia outros domí-
nios, como a família, a natalidade, a delinquência e a política penal 
(FOUCAULT, 1997, p. 96). Inaugura-se aqui um governo embasa-
do no acompanhamento do movimento das populações enquanto 
processos naturais. Assim, por exemplo, os interesses coletivos são 
considerados através do jogo dos desejos, perdas e ganhos indivi-
duais Essa naturalidade, portanto, seria acessível à ação concreta do 
governo, um governo que produz efeitos benéficos através do desejo 
coletivo e a partir da possibilidade do desenvolvimento de saberes 
sobre a população.

É nos marcos de um liberalismo que a ciência econômica passaria 
a ter um papel preponderante, especialmente através dos fisiocratas. 
Mas, além da economia, saberes como a higiene pública e a medicina 
social também trazem a questão da população e do saber sobre ela como 
técnica indispensável ao bom governo. Em todos os casos, o conhe-
cimento científico torna-se condição para uma racionalidade gover-
namental que atuaria sobre os processos supostamente naturais. Esta 
atuação já não se trata de uma regulamentação: a intervenção estatal 
artificial pode tornar-se até prejudicial na medida em que a natureza 
dos processos sociais se regularia por si mesma. Assim, a liberdade não é 
tomada mais como simples direito dos indivíduos, mas como condição 
para se governar. A liberdade aqui não é tanto conceito, mas técnica 
de governo. E é nesta necessidade de delinear técnicas de governo que 
conciliam o conhecimento científico da população com o respeito a sua 
liberdade enquanto processo natural que a psicologia surge como um 
componente essencial: 

Governar de forma liberal era tentar reconciliar estes dois 
princípios: os perigos de governar demais com os perigos 
de não governar o suficiente... Programas para o gover-
no liberal da sociedade inauguraram um espaço em que 
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as ciências psicológicas viriam a desempenhar um papel-
chave, pois estas ciências estão intrinsecamente atadas 
às estratégias que, em seu desejo de governar os sujeitos 
como cidadãos responsáveis, porém livres, descobriram 
que precisam conhecê-los (ROSE, 1998, p. 69). 

Formas de governo e a psicologia

Para pensar esta articulação entre os modos de governo liberal 
e o surgimento dos saberes psicológicos, um trabalho se destaca, o 
de Rose (1998). Este autor enfoca esta articulação entre práticas de 
psicologia e artes de governo de uma dupla maneira: 1) através das 
técnicas de inscrição que permitiram que as subjetividades se tornas-
sem acessíveis às técnicas de governo; e 2) através da constituição de 
políticas múltiplas que visam conduzir a conduta de indivíduos, não 
somente através do controle, da disciplina e da norma, mas princi-
palmente através da liberdade e da atividade destes, instigando-os a 
se tornarem mais inteligentes, empreendedores, dóceis, produtivos e 
dotados de autoestima.

Sigamos com Rose no exame destes pontos, a começar pelo pri-
meiro. As técnicas de inscrição permitem antes de tudo a tradução entre 
“os objetivos e aspirações daqueles que se encontram em determinado 
ponto – departamentos de estado, comitês de experts, profissionais, ge-
rentes – (…) para os cálculos e as ações daqueles que estão distantes 
deles no espaço e no tempo, como agentes de saúde, professores, tra-
balhadores, pais e cidadãos” (ROSE, p. 76-77). Tais técnicas operariam 
aqui através de um duplo aspecto:

Primeiro, eles forneceram os termos que permitiram que a 
subjetividade humana fosse traduzida para as novas lingua-
gens do governo das escolas, das prisões, das fábricas, do mer-
cado de trabalho e da economia. Segundo, eles constituíram 
a própria subjetividade e a própria intersubjetividade como 
objetos possíveis para o gerenciamento racional, ao fornecer 
as linguagens para falar de inteligência, desenvolvimento, hi-
giene mental, ajustamento e desajustamento, relações fami-
liares, dinâmicas de grupo e outros (ROSE, p. 70). 
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Um primeiro exemplo deste primeiro aspecto vem da área dos 
testes mentais, considerada a primeira área bem-sucedida na inscrição 
das diferenças individuais através dos atributos da alma humana. Trata-
se de um sucesso, de resto, bem distinto do alcançado pela psiquiatria 
no século XIX, que buscava estes traços diferenciais em histórias de 
vida, ascendências, imagens fisionômicas, posturas e traços neurológi-
cos. Passemos a palavra a Rose (p. 74):

O poder da psicologia aqui repousa em sua promessa de 
fornecer dispositivos de inscrição que venham a individua-
lizar tais sujeitos problemáticos, tornando a alma humana 
inteligível na forma de traços calculáveis. A sua contribuição 
repousa na invenção de categorias, avaliações, estimativas, e 
testes (todos de caráter diagnóstico) que construíram a sub-
jetividade de forma que ela pudesse ser representada através 
de classificações, cálculos e quocientes. O teste psicológico 
foi o primeiro de tais dispositivos. A codificação, a matema-
tização e a padronização fizeram do teste um mini labora-
tório para a inscrição da diferença, permitindo a realização 
de quase qualquer esquema psicológico de diferenciação de 
indivíduos em um curto espaço de tempo, em um espaço 
gerenciável e de acordo com a vontade do expert... Testes e 
exames combinam poder, verdade e subjetivação.

Um segundo exemplo deste primeiro aspecto vem da psicologia 
social norte-americana, notadamente do tema da pesquisa sobre as ati-
tudes. Esta emergiria como ponto de ligação entre o mundo interno do 
psiquismo e o mundo externo da conduta, concebendo uma inteligibili-
dade e previsibilidade à conduta do indivíduo. Nesse sentido, as concep-
ções clássicas de massa e multidão dão lugar à de público, que através de 
pesquisas de opinião permitiu que números e gráficos representassem a 
opinião pública. Nesse caso, podendo ser utilizados então como estraté-
gias em qualquer espaço em que os indivíduos fossem governados “por 
consentimento”. Rose (p. 75) assim se manifesta sobre o tema:

O conceito de atitude veio de mãos dadas com um méto-
do para inscrevê-lo. A “pesquisa de atitude” tornou-se um 
dispositivo chave para o mapeamento do mundo subjetivo, 
permitindo que ele fosse transformado em números e utili-
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zado na formulação de argumentos e estratégias na empre-
sa, no partido político, no exército – de fato, em qualquer 
lugar onde os indivíduos devessem ser governados através 
de seu consentimento. Este olhar psicológico seria dirigido 
à nação como um todo através de dispositivos tais como as 
pesquisas de opinião pública. A psicologia social das opi-
niões e atitudes apresentava-se como um contínuo relé en-
tre as autoridades e os cidadãos... Através de sua capacidade 
de inscrever e traduzir a subjetividade, de fornecer uma 
tecnologia que unisse a vontade dos cidadãos às decisões 
das autoridades, tal psicologia social retrataria a si própria 
como nada menos do que uma ciência da democracia.

Quanto ao segundo sentido, Rose (p. 73) supõe que a psicologia 
se dissemina maciçamente em sociedades liberais e democráticas: “Tais 
associações entre ambições governamentais, demandas organizacionais, 
conhecimento científico, expertise profissional e aspirações individuais 
são fundamentais para a organização política das democracias liberais.” 
Não que a psicologia não tenha sido utilizada em governos autoritários, 
mas nestes ela não teria “proliferado” da mesma forma. Ela só é possível 
em sociedades liberais porque são estas que articulam o direito da liber-
dade com um controle operado em torno das nossas supostas naturezas. 
Governar cidadãos neste contexto não significa governá-los apesar de 
suas liberdades e escolhas, e sim através destas. Sendo assim, na história 
das relações de poder nos regimes liberais e democráticos, o governo dos 
outros sempre esteve ligado a certo modo no qual indivíduos “livres” 
são levados a governar a si mesmos como sujeitos simultaneamente de 
liberdade e responsabilidade. Quer dizer, o indivíduo é livre e autôno-
mo por um lado, mas precisa governar a si mesmo, sendo controlado 
por sua própria responsabilidade (aqui se lê prudência, ajustamento) e 
conforme sua natureza psicológica. Conforme Rose (p. 77):

Somente quando tais práticas autorregulatórias se instala-
ram nos sujeitos, tornou-se possível desmantelar a massa 
de prescrições e proibições detalhadas relativas às minú-
cias da conduta, que se mantiveram apenas em institui-
ções limitadas e especializadas: penitenciárias, casas de 
correção, escolas, reformatórios e fábricas. 
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A psicologia encontra lugar em tais regimes, pois os indivíduos 
devem ser governados não de forma autoritária, mas com base em jul-
gamentos que visam à objetividade, neutralidade e efetividade, estando 
de acordo com os ideais de liberdade, igualdade e poder legitimado. A 
orientação dos indivíduos é objeto dos “especialistas da subjetividade”, 
que transpõem as questões da vida em questões técnicas com o objetivo 
de aumentar a “qualidade de vida”. Nas palavras de Rose (p. 73):

Depende do crédito de experts, aos quais é outorgado o 
poder de prescrever formas de agir sob a luz da verda-
de, e não de interesses políticos. E opera não através da 
coerção, mas através da persuasão, não através do medo 
produzido por ameaças, mas através de tensões geradas 
pela discrepância entre como a vida é e o quão melhor se 
pensa que ela poderia ser.

O lugar de especialista ganha importância na medida em que, 
além de reivindicar uma cientificidade, a partir dela liga individuali-
dade à verdade mobilizando a autorregulação e entrando numa nova 
relação entre conhecimento e governo. As formas de liberdade que nós 
vivemos hoje estão intimamente ligadas a um regime de individualiza-
ção no qual os sujeitos não são meramente “livres para escolher”, mas 
são obrigados a serem livres, ainda que sejam controlados pela norma, 
pelas responsabilidades e pelas suas próprias naturezas. Segue uma lon-
ga e elucidadora citação de Rose:

Os sujeitos são obrigados a serem “livres”, a interpretar sua 
existência como o resultado das escolhas que eles fazem 
dentre uma pluralidade de alternativas... A vida familiar, 
o ato de ter filhos e mesmo o trabalho não devem mais 
ser constrangimentos à liberdade e à autonomia: são ele-
mentos essenciais no caminho para a autorrealização. Os 
estilos de vida devem ser construídos através de escolhas 
feitas dentre uma pluralidade de alternativas, cada qual 
devendo ser legitimada em termos de escolha pessoal. O 
self moderno é impelido a dar sentido à vida através da 
busca por felicidade e autorrealização, numa biografia in-
dividual: a ética da subjetividade está inextricavelmente 
presa aos procedimentos do poder...
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Seus valores e procedimentos [da psicologia] libertam as 
técnicas de autorregulação de seus resíduos disciplinares 
e moralistas, enfatizando que o trabalho sobre o self e 
sobre as suas relações com os outros é de interesse para o 
desenvolvimento pessoal, devendo ser um compromisso 
individual. Elas fornecem linguagens de autointerpreta-
ção, critérios de autoavaliação e tecnologias para autor-
retificação, transformando existência numa questão de 
pensamento, numa questão profundamente psicológica, 
tornando o nosso autogoverno uma questão de escolha 
e de liberdade. E para aqueles selfs incapazes de se ajus-
tar às obrigações do sujeito livre, incapazes de escolher 
ou angustiados pelas escolhas que fizeram, há terapias 
dinâmicas e sociais que oferecem tecnologias de refor-
ma consoantes com aqueles mesmos princípios políticos, 
demandas institucionais e ideais pessoais. Elas se nutrem 
principalmente da livre escolha no mercado. São legiti-
madas mais em termos de sua verdade ou de sua eficácia 
do que de sua moralidade. E prometem restaurar o sujeito 
para a autonomia e a liberdade. O governo da alma mo-
derna, portanto, tem efeito através da construção de uma 
rede de tecnologias visando à fabricação e à manutenção 
do autogoverno do cidadão (ROSE, p. 78-79).

Nesse mesmo sentido é possível destacar, por exemplo, a cultura 
empresarial difundida já no fim dos anos 1980 (ROSE, capítulo 7). O 
empreendedorismo apresenta-se como um controle “ético”, pois relacio-
na o autogoverno com o governo dos outros. O indivíduo torna-se um 
empreendimento, sua vida é tomada como um projeto na valorização 
do capital humano, trabalhando sobre si mesmo ativamente, moldando 
um “estilo de vida” e, com isso, buscando atingir a felicidade. Na cons-
trução de conhecimentos e técnicas, os saberes psicológicos estariam 
conjugando o autogoverno com os objetivos das autoridades através da 
busca da autorrealização dos indivíduos, notadamente por intermédio 
do investimento em seus “estilos de vida”. Nas diversas organizações, 
os trabalhadores não se empenhariam mais pela obrigação ou ameaça, 
mas buscando sua própria realização profissional e seu sucesso. Nesse 
sentido, até o desempregado é estimulado a se ver como seu próprio 
empreendimento, como trabalhador ativo na busca de emprego.
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É no contexto dessas práticas de autogoverno liberais embasadas 
em nossa suposta natureza que a psicologia está inserida. No século 
XIX, a psicologia consagrou o indivíduo normal e disciplinado. Hoje, 
os psicólogos desenvolvem complexas técnicas emocionais e terapêu-
ticas pelas quais as práticas da vida cotidiana podem ser organizadas 
de acordo com a ética de uma individualidade autônoma autêntica e 
supostamente mais verdadeira. Nesse caso, ela tende a operar com os 
indivíduos em um processo de autocontrole em prol do equilíbrio, tra-
duzido na valorização da responsabilidade e da prudência, como aponta 
Rose. É Nesta encruzilhada entre as nossas determinações mais arraiga-
das e o seu bom uso através da nossa liberdade que os saberes e práticas 
psi puderam fazer a sua morada, forjando as nossas individualidades.

As psicologias no jogo entre autonomia 
e determinação

Pode-se, a partir daqui, de igual modo revisitar uma das ques-
tões cruciais que operam no rol das psicologias: como se conjugar no 
mesmo espaço epistêmico ou no campo das práticas a concepção dos 
indivíduos, ora tomados como objeto de controle e determinação, ora 
configurados como sujeitos autônomos e livres? Desse modo, ou uma 
determinada teoria, prática ou projeto psicológico abordaria o indi-
víduo em sua suposta autonomia (como a psicologia humanista), ou 
lançaria mão do seu controle embasado numa determinação natural 
(como o behaviorismo). Contudo, esta oposição comumente apresenta-
da em tons didáticos se revela sempre parcial: o que se observa é sempre 
um deslocamento na direção complementar à posição inicial. Algumas 
psicologias, mesmo que privilegiem a autonomia do ser humano, re-
metem-no a uma norma natural (como procedem os funcionalistas, 
construtivistas e gestaltistas); outras, ainda que tentem disciplinar os 
sujeitos, fazem-no de modo a favorecer o seu autocontrole autônomo 
(como realiza o behaviorismo). 

No entanto, estas (o) posições complementares se dissolvem 
quando se toma o campo das práticas psicológicas. Nestas, envolvidas 
pelas estratégias liberais de gestão, não haveria oposição nem comple-
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mentariedade, mas relação imprescindível entre liberdade e determi-
nação natural. Poderíamos dizer que inicialmente, sem esta relação 
intrínseca, não haveria nem mesmo a psicologia como conhecemos, 
pois, se só houvesse uma individualidade autônoma, não haveria a 
necessidade de uma intervenção prática. Por outro lado, se só houves-
se uma determinação universal, cairíamos em um fatalismo em que 
toda a intervenção psicológica seria desnecessária. Portanto, as psico-
logias surgem em um ensejo de gestão muito distinto do baseado na 
soberania (amparada pela lei no contrato de indivíduos livres, como 
opera o direito) ou na governamentalidade disciplinar (amparada pela 
vigilância e controle dos indivíduos, como realiza a psiquiatria pré-re-
formista). Tomando exemplos radicais: se o behaviorismo considera 
inevitável o controle do ambiente sobre o organismo e a psicanálise, 
incontornável as forças do inconsciente, nada impede que se busque 
um maior autocontrole, ou uma menor possibilidade de repetição das 
tramas desejantes. Ou ainda, se na psicologia humanista somos to-
mados como essencialmente livres, no entanto podemos ser alienados 
dessa liberdade, razão que conduziria os indivíduos à terapia na busca 
de sua reconquista. Daí a suposição de Rose de que somos governados 
na lógica liberal a partir de nossas livres determinações tendo como 
fim o autogoverno, coroado pelo nosso “bom uso” da liberdade. É 
nesta unidade no campo das práticas que se distribuiriam as diferen-
ças teóricas entre as diversas orientações psicológicas. 

À guisa de conclusão, torna-se indispensável investigar se real-
mente todas as técnicas de intervenção psicológicas se encaixam nesta 
forma liberal de gestão; se a nossa única alternativa é a conjugação 
de liberdade com determinação natural e autogestão. Para isso é ne-
cessário desapropriar a palavra liberdade da sua acepção liberal, que 
a toma como condição de governo, através de um desejo de autoin-
vestimento, de autoconstituição, conduzindo sutilmente à autoges-
tão. Como considerar, por exemplo, uma abordagem como a Análise 
Institucional de Georges Lapassade e René Lourau? Ou a proposta 
de uma Clínica Interdisciplinar (RAUTER, 2012)? Ou ainda formas 
de investigação e extensão que reivindicam um protagonismo polí-
tico dos participantes, como a Cartográfica (PASSOS; KASTRUP; 
DA ESCÓSSIA, 2009; PASSOS; KASTRUP; TEDESCO, 2014) ou 
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o PesquisarCOM (ARENDT; MORAES; TSALLIS, 2015)? Mesmo 
que nada garanta que as possíveis alternativas no campo psi não sejam 
capturadas por esta governamentalidade liberal, impõe-se a necessida-
de de reformulação e problematização constantes. Pois é nesta possi-
bilidade de encontrar no campo psicológico alternativas de combate 
às formas de gestão liberal que este trabalho se insere.
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Um modo de governo psi: 
as comunidades experimentais 

do behaviorismo radical 
de Walden II a Los Horcones
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Fernando Mello Machado

Apesar dos diversos exemplos fornecidos por Rose na seção 
anterior, é necessário fazer uma aproximação entre técnicas de governo 
liberal e práticas psicológicas de modo mais detalhado, por meio de 
uma determinada tecnologia de governo psicológica. No curso “O Nas-
cimento da Biopolítica”, por exemplo, Foucault (2007, p. 308-309) es-
tabelece paralelos entre a Escola neoliberal de Chicago e o behaviorismo 
radical de Skinner: em ambos, a conduta não seria mais que o produto 
de uma interação contingente com o meio, orientada em função de um 
conjunto de ganhos e perdas. Contudo, mais do que uma comparação 
conceitual, o que interessa de modo mais específico são as técnicas de 
gestão patrocinadas pelo behaviorismo radical, como as técnicas tera-
pêuticas e as tecnologias de ensino. Dentre estas um exemplo se desta-
ca como mais interessante: os projetos de comunidades experimentais, 
esboçados inicialmente como utopia por Skinner na sua obra Walden 
II (1978). Ao contrário de técnicas psi mais específicas e locais (clíni-
ca, educação, trabalho etc.), estas experiências de gestão comunitária se 
destacam, uma vez que exemplificam, como poucos casos, a duplicação 
entre um plano de soberania política e um plano de governo de todos e 
de cada um (Omnes et singulatim).

Com sua primeira edição publicada em 1948, Walden II não 
encontrou acolhimento público de imediato, mas curiosamente, na 
década de 1960, marcada pelos movimentos de contracultura e pela 
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busca de novas experiências comunitárias, obteve um reconhecimento 
consistente. As razões de seu título são esclarecidas no seu prefácio: 
trata-se de uma homenagem à obra de Henry Thoureau, intitulada 
Walden (publicada em 1854). Este livro tem como base a experiência 
de retiro do próprio Thoureau para um bosque inabitado, situado nas 
proximidades do lago Walden, onde ele pôde viver solitariamente du-
rante aproximadamente dois anos. A partir dessa experiência de retiro, 
o autor exalta os benefícios de um estilo de vida mais simples, generoso 
e bucólico, realçando a necessidade de se manter um contato respeitoso 
com a natureza e de se fazer um uso consciente de seus recursos. Atento 
a esses temas, Skinner toma de Thoureau a proposição de construção de 
um modo de vida alternativo aos presentes na sociedade norte-america-
na de seu tempo. Ainda no prefácio de seu livro, Skinner não consegue 
escapar ao trocadilho de que seu “Walden Two” seria, na realidade, um 
“Walden for two” (isto é, em sociedade), fazendo assim alusão ao regi-
me comunitário, não solitário, tal como ele deseja.

A história de Walden II enquanto romance utópico se desenrola 
com a chegada de seis visitantes em uma fictícia comunidade com dez 
anos de funcionamento e com uma população de aproximadamente 
mil habitantes. Integram a comitiva dos curiosos sobre seu modo de 
funcionamento dois soldados veteranos recém-saídos da Segunda Guer-
ra, as suas respectivas namoradas, o Professor Burris, que providenciou 
a visita, e o seu polêmico amigo, o Professor Castle, este representando, 
em geral, o ponto de vista das teorias tradicionais mentalistas, dualistas 
e metafísicas. O grupo é cordialmente recebido por Frazier (quase uma 
voz em off do próprio Skinner), o coordenador da comunidade que, 
capítulo a capítulo, explica-lhes os detalhes da organização da comu-
nidade. Detalhes estes que não cessam de encontrar objeções por parte 
do professor Castle e de adesões paulatinas dos demais membros, até o 
retorno em estilo magistral do Professor Burris à comunidade.

Enredo à parte, para Skinner, sua utopia se destacaria da maior 
parte das anteriores (como as de Platão, More e Bacon) por estas possuí-
rem fundamentos mentalistas e ilusórios. De igual modo, em Walden II 
não existe a preocupação com doutrina política, mas sim com a adoção 
de uma atitude experimental para as transformações culturais. Aqui, os 
princípios que norteiam o governo seriam maleáveis, de acordo com a 
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experiência, numa busca científica por uma melhor gestão: “Nós temos 
certas regras de conduta, o Código Walden, que são mudadas de tempos 
em tempos, de acordo com a experiência... uma cultura conveniente só 
pode ser descoberta por experimentação (SKINNER, 1978, p. 165). 
Nesse aspecto, a proposta em nada se destaca das demais geradas na 
psicologia, tal como apontadas por Rose (1998), no que tange à busca 
de um governo de base científica. A novidade está em que o governo 
proposto se encontraria em um plano a par dos governos tradicionais; 
sua utópica atividade seria composta por administradores e planejado-
res, que geririam todas as esferas da vida dos habitantes: arte, trabalho, 
educação, relacionamentos. Uma vez que para Skinner toda cultura é 
um efeito inevitável de contingências ambientais específicas, sua pla-
nificação se impõe, visando à maximização dos ganhos para a vida de 
todos, por meio do registro, planejamento e controle constantes. Sem 
destacar todas as formas de controle sugeridas em Walden II para cada 
um dos domínios da vida comunitária, colocaremos em evidência as 
formas de governo propostas, nas quais a soberania estatal seria abolida 
em prol da atividade dos planejadores e administradores.

Os Administradores seriam especialistas que deveriam cuidar 
das divisões e dos serviços da comunidade, programando e dirigindo 
o trabalho. Eles estariam nessa posição porque possuiriam habilidades 
e uma expertise, além de ter uma preocupação com o bem-estar da co-
munidade. A Junta de Planejadores, por outro lado, estaria encarregada 
do sucesso da comunidade. Eles estabeleceriam a política, revisando o 
trabalho dos administradores e estando atentos ao estado da nação onde 
se insere a comunidade e tendo ainda algumas funções judiciais. Dessa 
forma, a preocupação com a política está nas mãos de poucos para ga-
rantir o interesse da comunidade como um todo: 

Nós nos metemos em política para fins práticos e imedia-
tos. Todos nós votamos, mas não nos interessamos todos 
por isso. (…) nosso Administrador Político está na me-
lhor posição possível para nos dizer qual candidato agirá 
dentro desses interesses. Por que é que os nossos membros 
teriam de perder tempo – e isso toma tempo – para se 
informarem sobre assunto tão complexo? (SKINNER, p. 
199-200). 
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Mas não só planejadores e administradores seriam os responsáveis 
pela boa condução dos negócios da comunidade; cada membro teria a 
tarefa de zelar pela harmonia coletiva e por seu autocontrole. Por isso, 
Skinner afirma ao longo da obra que cada membro atuaria tal como um 
cientista; a saber, com o rigor de um analista do comportamento. Con-
tudo, estas formas de hetero e autogoverno não excluiriam a participação 
dos indivíduos nos assuntos políticos do país em que a comunidade está 
situada. Claramente, há uma referência à necessidade de respeito às leis 
e de participar dos rituais democráticos como as votações, ainda que a 
democracia seja vista como uma “tirania da maioria” sem qualquer base 
científica, assim como diversos modos de política. Citando Skinner:

Governo e política! Não há problema nenhum de go-
verno e política. Este é o primeiro ponto da plataforma 
de Walden II. Você não pode progredir em direção à 
Boa Vida pela ação política! Sob nenhuma forma cor-
rente de governo. Você deve operar sobre um nível in-
teiramente distinto. O que você precisa é de uma espé-
cie de Comitê de Ação Apolítica: mantenha-se fora da 
política e longe do governo, exceto para fins práticos e 
temporários. Não é lugar para homens de boa vontade 
ou visão” (p. 196-197).

Contudo, isto não implica numa ruptura com o Estado, pois, 
como salientado, os Planejadores estariam atentos à situação política 
do país por meio de critérios científicos, indicando os candidatos mais 
benéficos para a vida da comunidade e da população em geral. Este 
exemplo claramente coloca em questão, como faz Rose (1998), a tradi-
cional distância, atribuída à psicologia, com relação a assuntos coletivos 
e governamentais. Estes membros seriam como que habitantes de um 
duplo Estado: um em que seriam cidadãos com obrigações democráti-
cas e outro em que seriam alvos de um governo tecnocrático. A cidada-
nia do primeiro estaria subordinada à governamentalidade do segundo, 
mesmo que a existência da comunidade como um todo esteja situada 
em um Estado específico. Ainda que se trate de um texto utópico, pode-
se ver nítidamente aqui a duplicação entre o plano da soberania política 
(do Estado e do sistema político e legal) e o da governamentalidade, 
esboçada nas técnicas de gestão científicas e psicológicas.
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De modo mais específico, a técnica do governo embasada no con-
dicionamento operante leva em conta as condutas e inclinações dos 
próprios indivíduos para então poder manipulá-los e orientá-los. Um 
exemplo privilegiado desta situação pode ser observado na organização 
do trabalho, em que o valor de cada hora de um determinado trabalho 
varia de acordo com a procura deste: “De vez em quando manipulamos 
a preferência quando algum trabalho parece ser evitado sem causa” (op. 
cit., p. 54). Em vez de se trabalhar com remuneração, opera-se com um 
“salário-incentivo”, baseado numa carga pré-estipulada de horas, que dá 
acesso a todos serviços comunitários. Com isto, o número de horas de-
votadas ao trabalho seria significativamente menor que nas sociedades 
tradicionais. Para Skinner, este arranjo teria um enorme efeito ativador 
da conduta, adicionado à situação de trabalhar para si mesmo (não para 
um patrão ou em busca de lucro), gerando uma mão de obra excepcio-
nalmente eficiente e engajada no trabalho.

Nesta comunidade, os objetivos do governo parecem ser os mes-
mos das demais práticas psicológicas destacadas por Rose (1998): as 
pessoas aqui seriam induzidas a produzir, gerar bem-estar e serem autor-
reguladas. Neste último aspecto, a proposta de Skinner é especial, pois 
na educação dos membros destas comunidades, estes receberiam um 
treinamento especial para a tolerância à frustração. Nessa perspectiva, 
mesmo as emoções seriam controladas segundo sua utilidade. Emoções 
ditas produtivas, como a alegria e o amor, seriam preservadas, ao passo 
que “excitações de alta tensão” como a raiva e o ciúme, seriam evitadas. 

No entanto, este governo pelo autocontrole e pela liberdade te-
ria uma peculiaridade nesta abordagem: a peculiar posição de Skin-
ner (1972) sobre o tema. Quando questionado acerca da tradicional 
oposição entre determinismo e livre-arbítrio, o autor sugere que nossa 
conduta é constantemente modulada por contingências ambientais 
e que a liberdade nada mais seria do que um sentimento ilusório ao 
nos livrarmos de condições aversivas. O que seria desnecessário em 
um esquema no qual os indivíduos tratassem apenas com contingên-
cias não aversivas. Haveria aqui controle, ainda que este não viesse a 
se manifestar junto com qualquer forma de sentimento de coerção. 
A engenharia comportamental de Walden II provoca que seus mem-
bros atuem por reforços positivos, mas aqui é cuidado para que eles 
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se inclinem por atos que seriam previamente considerados melhores 
para eles e para a comunidade. Seu comportamento seria determina-
do, ainda que eles não sofressem qualquer forma de constrangimento 
(SKINNER, 1978, p. 293). 

Esta desconfiança com relação ao conceito de liberdade (acrescen-
tada à desconfiança aos mecanismos democráticos) relacionaria este dis-
positivo de governo aos antigos Estados de polícia, próprios das monar-
quias administrativas do século XVII e XVIII? O que se pode ver aqui é 
que as estratégias propostas em Walden II são mais contemporâneas do 
que imaginamos; mesmo pondo o conceito de liberdade em suspeita, 
Skinner sugere uma forma de autogoverno ou autogestão a ser buscada. 
Autogestão que vai mais além do governo dócil a partir de contingên-
cias positivas, moldadas pelas inclinações dos indivíduos. No caso, há 
claramente a proposta de um controle de si mesmo, o qual poderia ser 
cientificamente construído, notadamente através de operantes verbais 
(ROSE, 1982). Nesse caso, o que poderia ser uma exceção nas práticas 
psi, na recusa do conceito de liberdade, na verdade confirma uma re-
gra estratégica: a par da posição doutrinária de Skinner, as técnicas de 
governo psicológicas operam na produção de indivíduos não coagidos 
e constrangidos e que devem submeter-se a formas de controle ou au-
tocontrole em prol do equilíbrio de si e de sua comunidade. A única 
novidade fica por conta da proposição de um modo de governo desta-
cado do das formas tradicionais de Estado. Que governo seria este e o 
que ele teria de absolutamente novo? Quais seriam as suas relações com 
os Estados soberanos? Seriam de conflito ou de apoio? Este é o tema das 
investigações feitas junto à comunidade behaviorista de Los Horcones.

De Walden II a Los Horcones

Na década de 1950, surgiram várias tentativas nos Estados Uni-
dos no sentido de fundar comunidades nos moldes de Walden II. Ainda 
que poucas iniciativas tenham perdurado, uma sobrevive desde 1973. 
Instalada no norte do México, em Hermosillo, Los Horcones tinha, 
em 2009, 18 membros (sendo três visitantes). Por meio de textos (LOS 
HORCONES, 1990), de sua página na internet e de mensagens de 
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e-mail, nosso grupo de pesquisa fez contato com esta comunidade, que 
chegou a receber referências elogiosas e visitas do próprio Skinner.

Assim como em Walden II, Los Horcones funciona em um regi-
me de experimentação contínua, estando aberta a mudanças de acordo 
com os resultados de suas práticas. Cada membro é ao mesmo tempo 
experimentador e objeto de experimentação, podendo sempre sugerir 
programas para modificar sua conduta e a dos demais. A tecnologia for-
necida pela análise do comportamento é sistematicamente utilizada na 
planificação das atividades diárias, na resolução dos impasses internos e 
no registro de dados ao longo dos anos. 

Nesse sentido, foram experimentados em Los Horcones (1990) 
sistemas de organização bastante peculiares. No início, foi utilizado 
um modelo de sistema idêntico ao de Walden II, constituído por pla-
nejadores e administradores. Eram designados planejadores, cuja fun-
ção era tomar as decisões mais importantes para a comunidade. Em 
seguida, os planejadores escolhiam seus ajudantes, os administradores, 
que ficavam encarregados pelo cuidado de setores específicos. A cada 
ano, os administradores selecionavam dois membros como candidatos 
a planejadores. Dessa forma, a cada 18 meses um destes candidatos 
substituía um dos planejadores, de maneira que sempre havia um pla-
nejador com experiência de governo. Este sistema se manteve durante 
os quatro primeiros anos, mas foi abandonado ao ser observado que 
todos intervinham na tomada de decisões.

Em 1977, implantou-se a democracia (bastante criticada já por 
Skinner), mas os resultados não foram os esperados. Os membros 
concluíram que: a) nem sempre a maioria toma a decisão mais acerta-
da; b) a minoria nunca se conforma; c) um acordo entre os membros 
é possível sempre que os indivíduos sejam educados a tomar decisões 
em conjunto, considerando certos valores. Entre os diversos dilemas 
constatados foi observado que: a) a minoria frequentemente culpava 
a maioria no caso de resultados negativos; b) existia um aumento de 
condutas repetitivas com a formação de grupos, cuja disputa ignorava 
o bem dos indivíduos; c) as propostas políticas eram avaliadas confor-
me a pessoa que propunha e não conforme uma análise objetiva de 
seu conteúdo; d) amiúde, a minoria não se esforçava em levar a cabo 
as decisões tomadas.
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A atual forma de governo em Los Horcones (1990) se denomina 
personocracia, uma versão preocupada em fazer referência a indivíduos 
concretos e considerá-los como chave de progresso para a sociedade. 
Assim, as decisões tomadas não se legitimam nas deliberações de uma 
maioria abstrata, como acontece na democracia. Em termos concretos, 
isto significa que se pode implementar medidas políticas recusadas pela 
maioria, no caso de serem aprovadas experimentalmente, o que exige 
um longo processo de busca e cooperação coletiva.

Para se manter, a personocracia requer que os indivíduos apren-
dam condutas pró-sociais, como cooperação, altruísmo e participação 
cidadã. Com isto, a própria função do governo se reduz consideravel-
mente: ou melhor, o governo seria, na realidade, o que menos governa, 
pois leva os indivíduos a fazer o que mais lhes beneficia. A personocra-
cia se configura então como um governo aberto onde qualquer cidadão 
pode participar de seu funcionamento, a fim de fomentar novas regras 
e códigos de conduta, que se mantêm o tempo que for desejado. Desa-
parecem, portanto, os antigos planejadores e administradores, surgindo 
organizadores e coordenadores, que assumiriam a gestão de áreas espe-
cíficas. Neste sistema não há tampouco a necessidade de votação, estan-
do os gestores disponíveis a todo momento para atender às demandas. 
A finalidade é evitar uma cultura de dependência dos governados em 
relação aos governantes no tocante aos problemas coletivos.

Essas considerações sobre a gestão individual e comunitária 
apontam, não obstante, para um aspecto importante: em Los Hor-
cones consta um número de habitantes muito inferior (18 pessoas) 
ao sugerido por Skinner em Walden II (mil pessoas). Algumas expli-
cações sobre seu reduzido êxito sugerem que haveria uma resistência 
à mudança de hábitos reforçados, juízos equivocados sobre o beha-
viorismo, o costume de viver em grandes cidades, a localização da 
comunidade em um país periférico, a falta de recursos financeiros e de 
divulgação da comunidade.

Sejam estes os motivos ou não, vale dizer que o número reduzido 
de membros em Los Horcones conduz a um inevitável deslocamento 
da proposta comunitária skinneriana, que contava inicialmente com 
um elemento imprescindível: a população, gerando um governo à parte 
do Estado. Portanto, talvez não devêssemos considerar Los Horcones 
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como inserido na governamentalidade liberal. Talvez devêssemos antes 
aventar uma outra possibilidade, que é a de que, nesta comunidade, 
aconteceria um cuidado de si coletivo, conforme encontramos definido 
no trabalho genealógico foucaultiano (FOUCAULT, 1984).

Considerações finais: que novos modos 
de liberdade são possíveis?

À guisa de conclusão, interessa destacar alguns pontos destas 
experiências comunitárias. Em primeiro lugar, a existência do vínculo 
crucial entre técnicas psicológicas e modos de governo liberal, sem re-
lação direta com o governo soberano, mas duplicando-o no fim. Aqui, 
contudo, é necessário ir mais além da simples vinculação das práticas 
psicológicas às tecnologias liberais de governo: é imprescindível, en-
quanto um programa de pesquisa rigoroso, o estudo das diversas formas 
de governo liberal psi, classificando-as segundo as suas características es-
pecíficas. Nesse caso, além das diferenças observadas dentro mesmo das 
tecnologias governamentais das comunidades patrocinadas pelo beha-
viorismo radical, é fundamental apontar para a singularidade de outras 
práticas psicológicas, patrocinadas por outras orientações (psicanálise, 
humanismo, cognitivismo etc.) em locais e dispositivos específicos (em-
presas, escolas, hospitais etc.).

Em segundo, cabe uma reflexão sobre as práticas de liberdade aqui 
presentes. Ainda que o behaviorismo questione tal conceito, ele está pre-
sente nas práticas delineadas em Walden II e realizadas em Los Horcones: 
enquanto governos pela natureza (sem constrangimento) e autogoverno. 
Enfim, trata-se de uma autorregulação científica, conduzindo quase a 
uma forma de técnica ascética de cuidado de si, especialmente dada a 
escala das intervenções, como a presente na população atual da comuni-
dade. Este tipo de prática, de resto, é consonante com os experimentos 
de governo psicológico, nos quais não se trabalha com uma massa popu-
lacional, como os trabalhos sobre liderança de Lewin, Lippitt & White 
(1939). Destes se extraem muitos dos princípios para o governo em geral, 
respeitando as supostas inclinações naturais dos indivíduos para melhor 
governá-los segundo a sua própria suposta natureza.



1. Um modo de governo psi

42 

A partir daqui podemos revisitar uma das questões cruciais que 
operam no rol das diversas psicologias: como se conjugar no mesmo es-
paço epistêmico ou no campo das práticas a concepção dos indivíduos, 
ora tomados como objeto de controle e determinação, ora configurados 
como sujeitos autônomos e livres? Desse modo, ou uma determina-
da teoria, prática ou projeto psicológico abordaria o indivíduo em sua 
suposta autonomia (como a psicologia humanista), ou lançaria mão 
do seu controle embasado numa determinação natural (como o beha-
viorismo). No entanto, como visto na seção anterior, estas (o) posições 
complementares se dissolvem quando se toma o campo das práticas psi-
cológicas. Nestas, ungidas pela governamentalidade liberal, não haveria 
oposição nem complementariedade, mas relação necessária entre liber-
dade e determinação natural. É esta unidade no campo das práticas que 
se colocaria como fundo de onde emergem as diferenças teóricas entre 
as diversas orientações psicológicas. É mais do que necessário examinar 
os modos específicos de governamentalidade gestados pelas práticas psi.

Referências bibliográficas

FOUCAULT, M. Historia de la Sexualidad II. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
______. Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2006.
______. Nacimiento de la Biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

2007.
LEWIN, K., LIPPITT, R., & WHITE, R. K. Patterns of aggressive behavior in ex-

perimentally created “social climates”. The Journal of Social Psychology, 10, p. 
271-299, 1939.

LOS HORCONES. Personocracia: Una forma de gobierno basada en la ciencia del 
análisis de la conducta. Revista Latino-americana de Psicología. Bogotá, 1, v. 22, 
p. 111-130, 1990.

ROSE, J. C. de Consciência e Propósito no Behaviorismo Radical. In. PRADO JÚ-
NIOR, Bento. Filosofia e Comportamento. São Paulo: Brasiliense, 1982.

ROSE, N. Inventing our selves. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
SKINNER, B. F. O mito da liberdade. Rio de Janeiro: Bloch, 1972.
______. Walden II: Uma sociedade do futuro. 2. ed. São Paulo: EPU, 1978.



 43 

2

Em defesa 
de uma espécie em perigo: 

biogovernamentalidade 
na etologia humana 
de Konrad Lorenz

Arthur Arruda Leal Ferreira

Quando pensamos nos modos de gestão exercidos pelas dis-
ciplinas, dispositivos, técnicas e práticas biocientíficas, imaginamos al-
guns saberes como privilegiados: genética, psiquiatria, neurociências e 
psicologia evolutiva. Mas é possível encontrar enunciados sobre modos 
de governo mesmo em saberes que originalmente não se devotam privi-
legiadamente aos seres humanos. De maneira mais detalhada, buscarei 
apontar para a existência desses enunciados na etologia, notadamente 
na minoritária etologia humana.

No montante dos discursos etológicos, seguirei as transformações 
nos textos de Konrad Lorenz quanto a sua concepção da singularidade 
humana no contraste com as demais espécies. Em geral, seus textos, 
publicados desde os anos 1950, são muito distintos dos publicados por 
outros etólogos como Eibl-Eibesfeldt (1979), que buscam padrões uni-
versais do comportamento humano em reações emocionais expressivas 
e em estímulos-sinais. Ainda que Lorenz trabalhe com categorias etoló-
gicas, é possível encontrar um entendimento dos seres humanos a partir 
das categorias de perda e perigo, suscitando modos específicos de manejo. 
Isto tanto em textos de maior exortação popular (LORENZ, 1974) 
quanto em artigos mais voltados para a comunidade acadêmica (LO-
RENZ, 1975a, 1975b, 1976). Para este trabalho, a análise dos modos 
de manejo propostos nos textos de Lorenz tomará como referência os 
estudos acerca da governamentalidade propostos por Foucault (2006, 
2007) e Rose (1998).
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Definições iniciais

De modo tradicional, a etologia busca se distinguir de outras 
abordagens do comportamento animal (como as das psicologias com-
paradas behaviorista e vitalista), pelo seu enfoque radicalmente bioló-
gico (EIBL-EIBESFELDT, 1979; TINBERGEN, 1964). Como ramo 
da biologia, a etologia pretende abordar o comportamento animal a 
partir de quatro questões básicas: a causalidade imediata (aspectos mo-
tivacionais atuantes em um dado momento), a ontogênese (os fatores 
de desenvolvimento atuantes no indivíduo), a filogênese (as origens 
evolutivas da espécie) e a adaptativa (o sentido funcional da conduta 
para a espécie). Pela abordagem das duas últimas questões (filogêne-
se e adaptação), os etólogos buscam tratar os atos dos animais como 
produtos singulares de espécies em ambientes determinados, diferente, 
pois, das diversas psicologias animais que existiam em meados do século 
XX, mais focadas no exame de aspectos motivacionais e ontogenéti-
cos na comparação com seres humanos ou na extração de leis gerais 
que instruam o manejo destes. Por não estarem voltados para questões 
condizentes com a singularidade das espécies, os psicólogos do referi-
do período estudavam os animais em situações laboratoriais (labirintos, 
caixas-problemas etc.) sem qualquer preocupação em correlacionar a 
conduta dos animais a seus supostos nichos ecológicos.

A etologia tentou, portanto, demarcar um caminho diverso das 
abordagens em psicologia animal por meio de uma série de contrastes. 
Enquanto as psicologias animais tomariam previamente as espécies com 
base no parentesco com o ser humano visando ao conhecimento predo-
minante deste, a etologia partiria da singularidade de tais espécies para 
chegar à espécie humana. Para as psicologias animais da época, o ho-
mem seria o termo básico e a finalidade do recurso à cadeia filogenética, 
ao passo que, para a etologia, o ser humano seria apenas uma singulari-
dade nessa cadeia. Enquanto para as psicologias animais a existência da 
cadeia filogenética é uma justificativa para o recurso metodológico ao 
animal, para a etologia, o estabelecimento desta cadeia por meio de suas 
variantes comportamentais é a própria finalidade da pesquisa. 

Distinto das versões da psicologia animal de meados do século 
XX, para a etologia, o estudo do ser humano não se coloca como 
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uma finalidade inicial; pelo contrário, é um tema que exige grande 
prudência. Tinbergen (1964, 1975), por exemplo, ressalta o caráter 
extremamente conjectural das afirmações etológicas sobre o homem. 
Este cuidado leva a que os primeiros trabalhos a respeito do tema sur-
jam na esteira da estabilização e do reconhecimento da etologia como 
saber, presentes após a Segunda Guerra Mundial.1 Contudo, esta pru-
dência não evitou que o tema viesse a se tornar importante e que to-
masse inúmeras variações, especialmente nos escritos de Lorenz. São 
estes modos singulares de abordagem do ser humano que buscaremos 
detectar, articulando-os a certos modos políticos e governamentais.

O Homo ethologicus

A concepção dos seres humanos por parte da etologia pode ser 
abordada inicialmente de um enunciado extremamente simples: eles 
fazem parte de uma espécie animal. Conhecê-los implica em apontar 
as suas marcas singulares enquanto espécie, sem torná-los previamente 
mais singulares que as demais espécies. Isto nos conduziria a uma singu-
laridade e uma conexão: singularidade quanto a seu estatuto específico 
de espécie; conexão com relação à cadeia filogenética. Pensar então o 
ser humano é tomar suas singularidades e suas conexões. Como, para 
os etólogos, a evolução não se processa por saltos, as diferenças entre es-
pécies não seriam radicais. De acordo com Tinbergen (1964), nenhum 
passo evolutivo produziu nada realmente novo; apenas modulação em 
alguma característica que já existia.

Privilegiando o caráter continuísta da evolução, o homem, 
como espécie, seria caracterizado por suas raízes animais e vincu-

1 Em trabalho anterior (A história do conceito de instinto. Monografia de Conclusão de 
Curso. Departamento de Psicologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1989), 
tentei estabelecer uma periodização dos trabalhos etológicos em três períodos: o pré-
demar-catório, envolvendo alguns trabalhos não sistematizados da descrição biológica 
do comportamento animal, como os de Oskar Heinroth; um período demarcatório, 
ao longo dos anos 1930, como estabelecimento do cabedal conceitual deste saber; 
e um período pós-demar-catório, após a Segunda Guerra Mundial. Lorenz (1971), 
porém, já fazia algumas referências a “velhas estruturas disteleológicas” do homem em 
textos do período demarcatório.
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lações com dados de outras espécies. Somente uma concepção des-
continuísta da evolução poderia favorecer uma antropologia autô-
noma. Por tal motivo, Lorenz, ao longo de suas obras (1974, 1975a, 
1975b, 1976), aborda o homem por diferentes atributos, embora 
todos estejam presentes em outras espécies ou em combinações des-
tas. Portanto, o que há de singular no homem é um conjunto de 
elementos, cada um dos quais compartilhados com outras espécies 
na cadeia evolutiva. É dessa forma que tudo que poderia distinguir 
o homem como espécie, o uso de símbolos, a cultura, os valores, o 
pensamento conceitual e a ciência, è visto como efeito combinatório 
de outros atributos compartilhados com outras espécies. Por tais 
razões, demarca-se o princípio de permanência, tomando a singula-
ridade humana como uma recombinação e redistribuição diversa de 
traços filogenéticos.

Se os animais são analisados segundo os conceitos-chave da 
etologia, como os atos instintivos, mecanismos desencadeadores 
inatos, estímulos-sinais e uma sociologia e um ambiente próprios, 
o estudo do ser humano nos textos de Lorenz também deveria se-
guir esse caminho. Todavia, os estudos sobre a espécie humana não 
se encaixam em tal descrição: seus atos instintivos e mecanismos 
desencadeadores inatos estão desregulados, além de ter perdido sua 
sociologia e sua ecologia naturais. Ora, se o ser humano possui uma 
natureza, como pode ele ter saído dela, senão pela patologia? Esta 
é a conclusão a que Lorenz (1974) chega sobre a nossa espécie: ela 
está em perigo. Seria na queda em relação à natureza que viria a 
se afirmar a singularidade da espécie humana: como perda, como 
falta, como negação e ameaça à própria vida. O etólogo austríaco, 
em seus artigos, encena de diferentes modos essa queda humana. 
Desde logo, adianta que a moral racional e a própria razão não são 
capazes de recompor o equilíbrio original da espécie humana. Até as 
tradições culturais poderiam recuperar este equilíbrio natural, mas 
uma suposta razão jamais (LORENZ, 1976). A moral racional será 
sempre inferior à moral natural, caracterizada pelos atos instintivos, 
mecanismos desencadeadores inatos e estímulos-sinais. Sigamos as 
variedades deste discurso sobre a queda humana no cenário das es-
pécies naturais.
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Textos dos anos 1950

Em “O todo e a parte na sociedade humana” (1975a), Lorenz 
destaca que o homem é um ser domesticado, sendo este processo res-
ponsável por suas principais características, como a liberdade, a abertu-
ra para o mundo, além de uma série de desequilíbrios em suas relações 
sociais. As duas primeiras características citadas são oriundas de outros 
dois produtos da domesticação: a “especialização na não especialização” 
e a “neotenia”. Por “especialistas na não especialização”, Lorenz enten-
de aquelas espécies que, anatomicamente ou comportamentalmente, 
não estão presas a um determinado meio ambiente. Comportamental-
mente, isto se manifesta na redução dos atos instintivos e mecanismos 
desencadeadores inatos, ao mesmo tempo que viria a se ampliar o grau 
de comportamentos de “curiosidade” por parte da espécie. É essa curio-
sidade oriunda da fragmentação dos instintos que favoreceria tanto a 
liberdade como a abertura para o mundo, próprias da espécie humana. 
Entretanto, lembra Lorenz que a curiosidade nos demais “especialistas 
na não especialização” não se limitaria a uma fase inicial do desenvolvi-
mento. Os indivíduos mais velhos revelar-se-iam mais rígidos. Portan-
to, para explicar a constante abertura do homem para o mundo, recorre 
a um conceito sugerido por Bolk (de acordo com LORENZ, 1975a), 
a “neotenia” ou fetalização. Entender o homem como ser neotênico é 
afirmar que ele mantém, ao longo de sua vida, características compor-
tamentais e morfológicas pouco desenvolvidas ontogeneticamente em 
comparação com as espécies mais próximas.

Contudo, a plasticidade que o homem ganha na sua relação com 
o mundo é compensada por um prejuízo na sua relação com os congê-
neres. Dos mecanismos instintivos que são perdidos na domesticação, 
Lorenz assinala que os mais comprometidos são os mais finos, os mais 
recentes na história filogenética. Tais mecanismos se referem a uma série 
de regulações no comportamento entre congêneres, como os “inibido-
res de agressividade”. Essas regulações, ligadas aos mecanismos desenca-
deadores inatos, são tidas como analógicas à suposta moral racional da 
espécie humana. Lorenz não sugere nesse texto a existência de valores 
inatos, mas de mecanismos de regulação analógicos à moral racional. O 
etólogo austríaco procura demonstrar a correlação negativa entre essa 
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moral natural e a domesticação, pelos julgamentos desfavoráveis, tanto 
éticos quanto estéticos, quanto os tipos domesticados.2 Ainda quan-
to aos valores, Lorenz não produz uma distinção entre valores éticos 
e estéticos, uma vez que ambos estariam embasados nos mecanismos 
desencadeadores inatos. Na verdade, a dualidade que estabelece se en-
contra entre os valores racionais, de aspecto ideal, e os valores naturais, 
embasados em mecanismos desencadeadores inatos e analógicos aos 
racionais. Logo, o critério a que recorre para dividir os valores não é 
quanto ao tipo de juízo, mas quanto ao tipo de mecanismo biológico 
envolvido no juízo.

Mas, paralelamente à perda dos valores naturais no processo de 
domesticação, os mecanismos instintivos mais primitivos, como os li-
gados à agressividade e aos comportamentos sexuais, permanecem. E, 
para o controle destes, nem sempre a moral racional seria suficiente. 
Tal impossibilidade de controle, na verdade, manifesta-se como pro-
priedade de alguns indivíduos. Conforme Lorenz, a domesticação favo-
rece uma enorme proliferação de tipos, alguns dos quais são incapazes 
de equilibrar as exigências sociais com os automatismos endógenos. É, 
portanto, nestes indivíduos que os perigos da domesticação se mani-
festariam, favorecendo um tipo de comportamento patológico, de tipo 
psicopático. Além desta patologia diferencial inata favorecida pela do-
mesticação, Lorenz cita outra fonte de desequilíbrio no comportamento 
social humano: a nossa convivência com uma sociologia e uma ecologia 
inadequadas a nossa espécie. Assim, ao convivermos em ambientes su-
perpovoados, os nossos inibidores morais inatos seriam saturados, favo-
recendo a liberação dos instintos inferiores, como a agressividade.

Prosseguindo na abordagem dos escritos de Lorenz (1975b), o 
seu texto “Psicologia e filogênese” atribui ao homem as mesmas pro-
priedades referidas no texto anterior. Apenas acrescenta, dentre as con-
dições que teriam antecedido o aparecimento do homem, uma nova, 
além da domesticação: a conjunção entre a representação espacial da 
visão e a mão preênsil. É desta conjunção entre uma representação cen-
tral do espaço visual presente apenas em espécies que vivem em meios 

2 É bastante interessante a comparação entre tipos domesticados desviantes em relação 
a supostos padrões estéticos da espécie, como os cães buldogues e o filósofo Sócrates.
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naturais repletos de acidentes e a possibilidade de manipulação, mesmo 
que virtual, que se fundaria o pensamento, ou o que Karl Bühler (de 
acordo com LORENZ, 1975a) designaria por “experiência do Ah!”. 
Nesse texto, podemos encontrar um maior flerte de Lorenz com o pen-
samento kantiano, buscando em condições filogenéticas as possibilida-
des do pensamento humano.

Textos dos anos 1960

Modificações significativas na etologia humana lorenziana só vie-
ram a ocorrer na década de 1960. O texto que será tomado como refe-
rência é “As bases inatas da aprendizagem” (LORENZ, 1976). Em tal 
texto, o etólogo sustenta que, em um determinado sistema biológico, 
o surgimento de novas propriedades se deve à integração funcional de 
subsistemas preexistentes. É dessa maneira que a única característica 
genuinamente humana, a autoexploração, é explicada como produto 
da extrema diferenciação do homem como “especialista na não espe-
cialização” e o desenvolvimento concomitante de seu impulso explora-
tório (LORENZ, 1976). Seria assim que o ser humano descobriria a si 
próprio como objeto de exploração. Para este autor, a consciência que o 
homem tem de sua própria subjetividade leva-o as suas realizações mais 
específicas, como o pensamento social e a consciência moral.

Lorenz, porém, nesse texto, dedica-se ao exame de outra proprie-
dade que, apesar de não específica do homem, passa a ter um desta-
que semelhante aos mecanismos instintivos nas formulações anteriores: 
trata-se das tradições. Segundo o etólogo austríaco, outros animais a 
possuiriam. O que as caracterizaria de modo específico no homem seria 
a junção da tradição com a via simbólica, de resto ausente nos demais 
animais possuidores de tradição. Nestes, como os macacos superiores, a 
tradição só viria a se estabelecer na presença da referência sobre a qual 
um conhecimento seria transmitido. Por outro lado, o simbolismo é 
próprio de animais sem tradição, como as abelhas em seu uso da dança 
para a comunicação de fontes de alimento.

A importância da tradição no homem é manifesta nas analogias 
realizadas com o código genético e os atos instintivos. Com relação ao 
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código genético, a analogia se dá à medida que a tradição propicia a 
transmissão de geração a geração de um conjunto de conhecimentos 
compartilhados por um grupo de indivíduos. A única diferença seria a 
de que o código genético possuiria também um papel seletivo na evo-
lução, enquanto a tradição seria pura fonte de informação. Quanto aos 
atos instintivos, especificamente os ligados às condutas sociais, esses 
são análogos às normas e aos ritos sociais veiculados pelas tradições, 
uma vez que regulam as relações entre indivíduos, inibindo a possível 
agressividade entre eles. Esta só não seria inibida caso fosse dirigida 
a indivíduos com ritos sociais distintos, como ocorre no intercâmbio 
com animais de espécies diferentes. É nesse sentido que Lorenz fala 
em uma pseudoespeciação entre culturas humanas. Dessa forma, o 
autor aqui estabelece um mecanismo substitutivo ao desaparecimento 
dos ditos valores morais inatos no processo de domesticação. Todavia, 
permanece descartado qualquer papel regulador dos supostos proces-
sos cognitivos superiores, visto que a razoabilidade de uma tradição 
já seria dada em sua origem enquanto ato. A sua transmissão e a sua 
assimilação pelas gerações posteriores manifestar-se-iam na forma de 
um hábito. Ao destacar a importância das tradições, Lorenz ressal-
ta, uma vez mais, uma orientação passadista na explicação das ações 
humanas, da mesma maneira que fazia em textos anteriores supondo 
velhos mecanismos instintivos em ação.

Ainda nesse texto, Lorenz caracteriza como patologia a perda, 
pelos organismos, tanto de informação, quanto de energia, sendo a pri-
meira mais essencial. No que tange à cultura, essa possuiria uma capa-
cidade de perda de informação maior que a do código genético. Como 
as informações culturais seriam mais essenciais para a espécie humana, 
Lorenz denomina de “desumanização” o processo de aniquilação des-
tas informações. É assim, pois, que o etólogo caracterizaria a espécie 
humana nos dias de hoje: como imersa na patologia e paradoxalmente 
desumanizada. Encontra-se, pois, em perigo, em estado de queda. Mas 
não apenas pela perda dos mecanismos morais inatos, mas pela perda 
iminente dos mecanismos morais aprendidos, as tradições. Estabelece-
se, então, o risco de uma segunda decadência: uma vez perdidos os valo-
res naturais, o homem encontra-se em processo de perda de seus valores 
culturais. Após a desanimalização, segue-se a desumanização.
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Lorenz vê tal fenômeno de desumanização como uma enfermi-
dade generalizada da nossa cultura, manifesta inclusive nas ciências, 
especialmente em suas formas reducionistas. Como causas etológicas 
deste fenômeno, estabelece a superpopulação e a deterioração nos me-
canismos de transmissão da tradição entre as gerações. A deterioração, 
por sua vez, seria tributária de alguns fatores como a diminuição de 
contato entre pais e filhos e a influência de uma psicologia ambientalis-
ta e reducionista, ao estabelecer a autoridade paterna como prejudicial 
na medida em que eliciaria a frustração.

Textos dos anos 1970

O último texto de Lorenz em exame é Civilização e pecado (1974), 
de caráter menos técnico que os demais. O referido texto, de caráter mais 
de difusão, opera uma síntese entre os trabalhos das décadas de 1950 e 
1960. Aqui, afirma-se a ideia da dupla degradação humana: a genética e 
a cultural, com seus riscos para o homem. Não se preocupa tanto com a 
definição deste; apenas remodela sua concepção quanto a sua relação com 
os instintos. Em 1950, o homem é concebido como um ser de instintos 
reduzidos em função da domesticação. Em 1973, o mesmo processo leva 
não a uma redução, mas a uma fragmentação dos instintos. A conse-
quência é que o ser humano passa a possuir mais instintos que qualquer 
outra espécie animal. Desse modo, Lorenz retoma a postura dos antigos 
teóricos da psicologia animal vitalista, dentre eles William McDougall, 
para os quais o homem possuiria mais instintos que os demais animais.

Para compreender os perigos que cercam o homem, torna-se, 
mais uma vez, necessário postular uma determinada concepção de pa-
tologia. Nesse texto, ela é vista como o estabelecimento de circuitos de 
feedback positivo. Por outro lado, os processos de feedback negativos 
são considerados básicos à própria vida. Logo, qualquer ruptura neste 
tipo de circuito favorece um feedback positivo, e, portanto, a patologia. 
Os pecados capitais humanos listados no texto são caracterizados como 
favorecedores de um rompimento dos circuitos negativos. É assim que 
as patologias citadas nos textos anteriores são entendidas: a superpopu-
lação, o rompimento da3, Lorenz, assim atuariam estas propriedades:



2. Em defesa de uma espécie em perigo

52 

Toda combinação de estímulos de excitação, agindo de 
forma repetida, perde gradativamente a sua eficácia, sem 
que (e isso é o importante) o início das reações seja mo-
dificado, em caso de estímulos análogos; e em segundo 
lugar, o mecanismo ao qual nos referimos é dotado de 
uma propriedade igualmente comum, a inércia à reação 
(LORENZ, 1974, p. 73).

A inércia à reação baseia-se na propriedade de um estímulo: o 
prazer ou o desprazer intenso, uma vez cessados, não levam a um estado 
de indiferença, mas a uma reação oposta. Para Lorenz, tais proprieda-
des, úteis para o nosso estado original, tornam-se drásticas para o ser 
humano moderno, na medida em que este passa a dominar o meio 
ambiente. O homem, sem mais perigos a enfrentar, tem seu sistema 
prazer-desprazer voltado para um ponto de equilíbrio em que há uma 
hipersensibilidade à dor e uma indiferença ao prazer. Conforme Lorenz, 
dentro de uma sociedade consumista, este ponto de equilíbrio tende a 
se deslocar a graus mais extremos.

A doutrinação é o último dos erros capitais do ser humano 
moderno. Deve-se destacar de início a dificuldade de distingui-la das 
tradições, consideradas relevantes para Lorenz. Segundo o autor, as 
condições para o estabelecimento de uma doutrina são: a presença de 
um professor genial, uma teoria maleável e à prova de refutações, e, 
finalmente, um número excessivo de adeptos. A partir daí a doutrina 
nutre-se dos mesmos mecanismos que servem à manutenção das tra-
dições. Ora, se uma doutrina compartilha com as tradições inclusive 
dos seus mecanismos de manutenção, retorna a questão: em que es-
tas se diferem? A postulação das doutrinas, para Lorenz, serve a um 
objetivo, que é o ataque à teoria behaviorista do condicionamento. 
Esta seria a doutrina por excelência, inclusive por fomentar a própria 
doutrinação pela via do condicionamento. Como Lorenz dá a enten-
der na caracterização das doutrinas, elas são geradas no âmbito do 
conhecimento acadêmico. Não são como as tradições que se referem 
às crenças gerais geradas na vida corrente. Mas como uma teoria ou 
uma doutrina pode implicar em um perigo para a espécie humana? 
Em “As bases inatas da aprendizagem”, Lorenz (1976) enfatiza que 
uma ciência de cunho reducionista, que não releve a especificidade 
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da biologia, implicaria em uma desumanização. Seria, de resto, um 
processo paralelo a uma degradação cultural mais ampla.

No texto em questão (Lorenz, 1974), os perigos da doutrinação do 
condicionamento manifestam-se no seu favorecimento de uma pseudo-
democracia. Por pseudodemocracia o autor entende uma situação social 
em que se manifesta a ilusão da igualdade entre os indivíduos. Como sus-
tenta Lorenz (1974, p. 117): “É uma verdade ética incontestável: que to-
dos os homens têm direito às mesmas possibilidades de desenvolvimento. 
Mas frequentemente comete-se o erro de falsificar esta verdade, dizendo 
que todos os homens são virtualmente iguais.” A esta igualdade sobrepõe-
se tanto uma recusa às estruturas biológicas inatas, quanto à noção de que 
o condicionamento seria a base de todo e qualquer comportamento. Ao 
alienar o homem de sua suposta real natureza, prenhe de instintos ma-
nifestos, e de favorecer a manipulação incontrolável, é que a doutrina do 
condicionamento se caracteriza como patologia.

Considerações finais: um governo natural?

Como avaliar as transformações na etologia humana de Lorenz? 
Elas poderiam ser analisadas pela perspectiva dos contrastes entre os 
modelos antropológicos deste autor (PENNA, 1990). Assim, seria 
possível discutir o aprofundamento da hipótese sobre a queda da es-
pécie humana em relação às demais, gerando, nas últimas abordagens 
de Lorenz (1974), um acentuado tempero apocalíptico. Igualmente 
poderia ser vista a troca de ferramentas conceituais: de um sutil tem-
pero kantiano dos primeiros textos (1975a, 1975b) a uma abordagem 
sociossistêmica da década seguinte (1966). Contudo, é fundamental 
que uma história dos saberes não se encastele no território solipsista 
da história das ideias. Dessa maneira, poderíamos articular tais trans-
formações a certos modos políticos, como, por exemplo, o conceito 
de biopoder sugerido por Foucault (1977). Ainda que o homem seja 
visto em decadência com relação aos padrões naturais, justamente es-
ses padrões é que são invocados por meio de atos instintivos, mecanis-
mos desencadeadores inatos, ecologias e sociologias naturais, além das 
tradições. Somente os padrões naturais poderiam nos regular diante 
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da autodomesticação e desumanização patológicas perpetuadas pela 
espécie humana (e amplificadas por outros perigos).

No entanto, a correlação com o biopoder não explica a singulari-
dade dos modos políticos de manejo suscitados pela etologia com rela-
ção a outras abordagens biopolíticas, como o behaviorismo, claramente 
uma abordagem antagonista para Lorenz. Uma alternativa poderia ser 
buscada no conceito de governamentalidade, patrocinado pelo próprio 
Foucault (2006, 2007) e complementado por Rose (1998). De maneira 
mais específica, o conceito de governamentalidade é entendido como 
o exercício estratégico de controle da livre conduta alheia. Este seria 
“o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises 
e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer esta forma es-
pecífica, mesmo que muito complexa de poder, que tem por objetivo a 
população” (FOUCAULT, 2006, p. 136).

Diante dos modos de governamentalidade apresentados no pri-
meiro capítulo, que modos de gestão podemos encontrar nestes escritos 
etológicos? Poderia ser dito, de uma forma muito direta, que toda exor-
tação política da etologia está na revelação do estado patológico da espé-
cie humana. Estando o homem imerso em um estado patológico, toda 
atuação política se daria no sentido de uma terapia, de uma correção. 
Como em algumas terapias, o que se objetiva nas exortações etológicas 
de Lorenz é que o homem tome consciência de sua natureza e aja de 
acordo com ela. Aqui, a espécie humana estaria alienada de sua própria 
natureza pela domesticação e pela desumanização, ou seja, as duas que-
das do homem. Todavia, este obscurecimento da natureza no homem 
não é total, pois permaneceriam mecanismos instintivos primitivos, 
como os atos agressivos. Nesse sentido, a atuação política dar-se-ia na 
reconstituição de uma moral natural e de modos de tradição atinentes a 
ela. No caso, a reconstituição que se busca não é apenas do homem e da 
sociedade, mas igualmente do meio natural da nossa espécie, altamente 
devastado. Portanto, a reconstrução não seria apenas a da nossa natu-
reza, mas da própria natureza à qual estaríamos adaptados em nossos 
tempos de origem (mesmo como especialista na não especialização).

Que modos políticos estariam adequados a esse esforço recons-
trucionista e desalienante da etologia lorenziana? Com relação aos sis-
temas econômico-políticos dominantes, Lorenz (1974) rejeita tanto o 
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capitalismo como o comunismo, e, em especial, o primeiro. A sua re-
jeição baseia-se no fato de que tais sistemas impedem a realização plena 
da natureza humana. Assim, o capitalismo é recusado por fomentar a 
competitividade, a destruição da natureza, o desperdício, a tepidez e a 
doutrinação. Ao comunismo restaria uma crítica mais branda, ou seja, 
o seu pecado mais mortal seria a doutrinação. Lorenz também dirige 
críticas ao que ele denomina por “pseudodemocracia”, que, como já 
comentamos, consiste na excessiva crença na igualdade factual entre 
os indivíduos, vinculada à suposição de que todas as diferenças seriam 
oriundas do condicionamento. A rejeição a tal postura baseia-se na alie-
nação que esta viria a produzir quanto ao conhecimento da nossa natu-
reza instintiva e do caráter diferencial de nossa base genética.

Após a rejeição destas grandes formas políticas, surge uma ques-
tão: qual o sistema político considerado ideal? Em uma passagem, Lorenz 
(1974) deixa entrever sua escolha. Após criticar a “pseudodemocracia”, 
ele caracteriza o nazismo como seu sistema oposto. Em seguida, afirma:

É preciso sermos clarividentes e saber que de um lado 
e de outro se encontram valores autênticos. Que são: o 
livre desenvolvimento do indivíduo do lado esquerdo e 
o bom equilíbrio sociocultural do lado direito. Os atos 
desumanos provêm dos excessos cometidos em uma ou 
outra direção... Pior ainda: não só o movimento dessas 
oscilações ideológicas continua sem freio, como elas 
correm uma perigosa tendência a aumentar, com o risco 
de precipitar e de provocar um desregramento catastrófico. 
Tentar frear o mais depressa possível esse processo infernal 
é tarefa dos sábios (p. 75).

Portanto, seria no equilíbrio justo dos valores autênticos expres-
sos nos modos de governamentalidade policial-disciplinares (presentes 
no nazismo ou no comunismo) em combinação com os liberais que es-
taria assegurado o justo retorno ao nosso equilíbrio natural, bem como 
a promessa de cura de nossas patologias e quedas naturais. Embora não 
entrem na minúcia dos valores autênticos e de como estes poderiam 
ser atualizados na reabilitação da queda humana, os modos de manejo 
sugeridos por Lorenz (1974) estariam distantes de tipos puros de gover-
namentalidade, como os indicados por Foucault (2006, 2007).
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Contudo, resta seguir os desdobramentos que tais enunciados 
tiveram em outros textos de Lorenz (recordemos que esse é um texto 
de sua última década de vida), assim como na própria etologia e em 
outros saberes.3 No entanto, mais importante que os desdobramentos 
em termos de enunciados, é imprescindível buscar estudar como essas 
proposições de um recente prêmio Nobel4afetaram e se conectaram a 
práticas específicas de governo em escolas, empresas e comunidades. 
Em que espaços e instituições estes enunciados puderam ser traduzidos 
e implementados em esquemas específicos de governo? Este é um tema 
que pede maior detalhamento em investigações futuras.
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O humanismo no campo dos saberes e práticas psicológi-
cos caracterizam-se como um movimento ocorrido especial, mas não 
exclusivamente, em cenário norte-americano, cujos primeiros esboços 
se deram nos anos de 1930 e que adquiriu maior expressividade a par-
tir da década de 1960. Propondo uma compreensão do homem diver-
gente das aventadas pelo behaviorismo e pela psicanálise, os primeiros 
psicólogos humanistas posicionaram-se em um veemente questiona-
mento destas duas orientações da psicologia (predominantes então na 
psicologia estadunidense), acusando-as de postularem um determinis-
mo, respectivamente, ambiental e psíquico em suas interpretações da 
condição do homem. 

Chamado, por conseguinte, de uma terceira força (face à reação 
às duas principais forças), o humanismo buscava valorizar a consciência 
como via de acesso ao homem, à experiência que este tem de si e do 
mundo. Aqui, o homem é tomado por um ser fundamentalmente livre 
e autônomo, impassível a determinações de ordem ambiental, social ou 
psicológica (BOAINAIN JR., 1994; BUYS, 2006). Nesse quadrante, 
o conceito central de tais psicologias é o de autorrealização ou autoa-
tualização, o qual descreve um movimento entendido como próprio da 
vida e norteador do desenvolvimento humano, subjacente à potência 
de ação e autodeterminação do indivíduo. Trata-se de uma tendência 
natural ao crescimento psicológico, à satisfação e à busca de formas 
mais equilibradas e plenas de existência (ROGERS, 2001b; MASLOW, 
1968). Diferentes autores o compreendem de maneira singular, concor-



3. O humanismo como técnica de governo na empresa, nas comunidades e na escola

58 

dando, contudo, que tal movimento é basilar à existência humana, uni-
versal, definindo sua natureza. Maslow, por exemplo, estrutura-a como 
a mais nobre de uma hierarquia de necessidades que inclui aspectos 
fisiológicos, de segurança, pertença, estima, entre outros (MASLOW, 
1968). Este autor a define como: 

(…) um episódio (…) no qual os poderes da pessoa se 
unem de uma forma particularmente eficiente e intensa-
mente proveitosa, em que ela se torna mais integrada e me-
nos dividida, mais aberta à experiência, mais idiossincrática, 
mais perfeitamente expressiva ou espontânea, ou plenamen-
te funcional, mais criativa, mais bem humorada (…) mais 
independente de suas necessidades inferiores. (p. 97). 

Por sua vez, Rogers a considera uma tendência do homem para 
reorganizar sua personalidade e sua relação com a vida, independen-
temente dos constrangimentos que sobre ela se depositem. Para ele 
(2001b, p. 40):

Essa tendência pode se tornar profundamente oculta sob 
camadas de defesas psicológicas incrustadas que se sobre-
põem; pode estar escondida atrás de fachadas elaboradas 
que negam sua existência; porém sustenho que ela existe 
em cada indivíduo, e aguarda somente pelas condições 
apropriadas para ser liberada e expressa.

Após esse brevíssimo preâmbulo, observemos primeiramente as 
manifestações governamentais do humanismo em campos distintos: a 
empresa, as comunidades ou workshops, a pedagogia rogeriana sob a luz 
do caso de uma escola brasileira e, em seguida, examinemos a proposta 
de um teste psicológico específico, o logoteste.

Humanismo na empresa: empreendedorismo 
como microgoverno

Uma referência-chave para compreender a disseminação dos 
enunciados e conceitos humanistas no campo das práticas organi-
zacionais é o estudo empreendido por Maslow sobre as formas de 
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gerenciamento, tendo em vista o amplo emprego de suas teorias no 
âmbito das empresas. Em seu artigo “Is a Normative Social Psycholo-
gy Possible?”, o autor desenvolve a proposta de uma nova abordagem 
ao “problema da administração”, refletindo acerca de quais seriam as 
forças envolvidas na possível sinergia entre o individual e o social de 
forma não a criar um manual para somente maximizar a produção de 
funcionários, mas sim a apresentar valores tanto mais eficientes quanto 
verdadeiros (MASLOW, 1968).

 Para tanto, postula a necessidade de uma “ciência humanística” 
que englobe assuntos tanto da vida pessoal e social, quanto teorias 
políticas e econômicas (FERREIRA, 1979). Nesse sentido, buscamos 
tratar da entrada deste projeto humanista na área da administração 
empresarial, mesmo que autores como Sampaio (2004) problemati-
zem grande parte das apropriações dessa teoria, na medida em que 
estas estariam gerando manuais cuja compreensão do homem é em 
muito irrefletida, além de negligenciarem aspectos não laborais da 
vida. “Administração Eupsíquica” é o nome dado por Maslow a seu 
modelo administrativo, o qual aprofunda a oposição iniciada por au-
tores do behaviorismo e pela Teoria Y de McGregor aos modelos tra-
dicionais de administração.1 

Estes últimos, supostamente baseados na prescrição e normati-
zação dos comportamentos na direção dos objetivos da organização, 
entenderiam os funcionários como objetos, cuja produtividade estaria 
diretamente relacionada às noções de hierarquia, disciplina, treinamen-
to, remuneração, entre outros (DORNELAS, 2005). Na contrapartida 
desse pensamento, Maslow, apoiado em sua teoria da hierarquia das 
necessidades, assinala que a estrutura empresarial tradicional contem-
plaria somente as mais básicas destas, passando ao largo da necessidade 
dos indivíduos de realizarem um trabalho que lhes dê significado, que 
lhes permita serem eficientes, criativos, de atingirem dado grau de exce-
lência e realização pessoal. 

1 Uma marca de muitas abordagens psi, em domínios os mais diversos, como educa-
ção e trabalho, é a contraposição a formas tradicionais, embora estas sejam raramente 
nomeadas. Rose (1999, capítulos de 5 a 10) tenta nomear estas que seriam as aborda-
gens tradicionais no campo da psicologia do trabalho em cenário anglo-saxão, como 
as abordagens tayloristas.
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Cabe aqui, com fins a uma melhor caracterização da eupsiquia 
de Maslow, mencionar alguns de seus pressupostos: 1) Há nos indiví-
duos uma tendência ativa para a autorrealização; 2) As pessoas são aper-
feiçoáveis; 3) Todos, mas especialmente as pessoas mais desenvolvidas, 
preferem responsabilidades à dependência, buscando ser impulsionado-
res em vez de ajudantes passivos; 4) Há nos indivíduos preferência por 
serem tomados por suas individualidades e singularidades, em contraste 
ao anonimato e à intermutabilidade (FERREIRA, 1979).

É por conta de tal conhecimento acerca da natureza humana que, 
segundo Maslow, as empresas, em uma posição intrinsecamente ética, 
deveriam, para além das relações salariais, criar condições em que os 
trabalhadores pudessem se realizar em mais alto nível, atingindo dessa 
forma o ponto central de sua motivação. Isto seria, inclusive, o passo 
crucial no alinhamento das aspirações de ambas as partes, na medida 
em que gerasse uma elevação do grau de produtividade por um menor 
custo monetário. Para tanto, o planejamento organizacional deveria ter 
como objetivo o oferecimento aos funcionários de liberdade para assu-
mirem responsabilidades, investindo-se na capacidade de autocondu-
ção destes para o cumprimento de metas. 

Tais metas devem ser estabelecidas não por uma junta separa-
da de diretores, mas pelo conjunto de funcionários da empresa, o que 
canalizaria suas energias criadoras na direção dos objetivos desta, pro-
piciando, em uma via dupla, satisfações sociais e pessoais com conse-
quente ganho em eficácia e produtividade para a empresa (FERREIRA, 
1979). Nota-se, portanto, que em Maslow a empresa não figura como 
uma entidade física ligada puramente ao âmbito do trabalho. É possível 
observar que nas múltiplas apropriações e atualizações de seu estudo 
(que ainda hoje proliferam em manuais, vídeos e apresentações na área 
de gestão de recursos humanos) as existências profissional e pessoal do 
funcionário são tomadas em suas afinidades e homogeneidades. Esta 
aliança empreendida por Maslow entre os campos clínico e adminis-
trativo pode soar estranha. No entanto, para Rose (1998), essa aliança 
entre os chamados “especialistas da subjetividade” das culturas terapêu-
tica e organizacional é estranha apenas à primeira vista, encontrando 
significado no constante estímulo feito ao sujeito contemporâneo para 
que assuma responsabilidade por sua vida e a encare como um em-
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preendimento (FERREIRA, capítulo 7). É nesse sentido que as formas 
de gestão humanistas puderam adentrar no território das empresas. 

Segundo Maslow, seria necessário um constante investimento na 
postura empreendedora dos funcionários por parte da empresa, pois, 
apesar de tomar esta inclinação por natural no homem, ele observa que 
indivíduos advindos de condições não totalmente eupsíquicas tende-
riam a movimentos contrários a uma convivência mais harmônica e 
autoatualizante (FERREIRA, 1979). Nas empresas, além da simples 
política de treinamento técnico, vemos surgir programas baseados na 
suposição de que o processo empreendedor possa ser ensinado e enten-
dido por qualquer pessoa (DORNELAS, 2005). Com base em autores 
da psicologia humanista e seus trabalhos com grupos, tais programas 
visam desenvolver condições entre os trabalhadores para que as carac-
terísticas empreendedoras destes propriamente se expressem. Em Jogos, 
Dinâmicas & Vivências Grupais, Militão e Militão (2000) afirmam que, 
nas empresas, as equipes precisam experimentar e exercitar condições 
de comunicação aberta, autêntica e transparente; alívio de tensões de 
sentimentos negativos; sincronia de esforços para atingimento de metas 
para que estas se tornem coesas, produtivas, autodirigidas – condições 
muito similares à eupsiquia. 

Para tal reforma do ambiente interpessoal na organização, é 
sugerida uma variedade de intervenções em formato de grupos, como 
nos chamados Grupos de Formação de Equipes e Grupos de Encontro, 
ambos bastante influenciados pelas teorizações de Rogers. Segundo 
este autor, os trabalhos com grupos têm a pretensão de acentuar o 
crescimento pessoal e o aperfeiçoamento da comunicação e das rela-
ções interpessoais, através de um processo experiencial que permitiria 
que o indivíduo se conhecesse mais completamente do que nas rela-
ções habituais ou de trabalho. Rogers (2002) descreve o processo gru-
pal como uma forma de interação que tenderia, após seus habituais 
primeiros momentos de hesitação e impessoalidade, a possibilitar a 
expressão dos sentimentos particulares dos envolvidos e que estes as-
sumam suas próprias direções e objetivos, desde que certos critérios 
de aceitação e não diretividade sejam empregados pelo facilitador. 
Este não só deve evitar dirigir um grupo para um objetivo específico, 
confiando em seu autodirecionamento, mas também se posicionar 
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como um primeiro e fundamental ponto de aceitação desses movi-
mentos, evitando interpretá-los ou taxá-los de alguma forma. 

Dessa maneira, o grupo possibilitaria mudanças pessoais de dife-
rentes graus de profundidade, na medida em que autonomizaria a pessoa 
e a faria confiante em si mesma, em seus sentimentos e opiniões, em 
detrimento das avaliações externas (ROGERS, 2002). Nessa concepção, 
os grupos de encontro nos meios industrial e empresarial não difeririam 
tanto dos trabalhados com finalidades pessoais, ainda que a ênfase daque-
les seja de fato a boa configuração institucional. No entanto, as formas 
humanistas de gestão não se limitam a campos específicos como o clínico 
e o organizacional. É preciso avaliar como veio a se desenvolver a própria 
proposta de uma comunidade em moldes humanistas, alçando os seus 
modos de governamentalidade a um plano mais amplo. 

As comunidades centradas na pessoa: 
a duplicação do governo liberal

Além de dispositivos clínicos, trabalhos grupais e propostas admi-
nistrativas, a psicologia humanista produziu uma de suas tecnologias de 
gestão mais ambiciosas na forma dos projetos comunitários desenvolvi-
dos por Rogers. Para compreender tais projetos, é necessário descrever a 
Terapia Centrada no Cliente como um modo peculiar de intervenção da 
psicologia humanista. Tal terapia enfatiza, antes de tudo, a relação tera-
peuta-cliente como um meio para se promover o crescimento pessoal, 
cabendo ao terapeuta a criação de um ambiente de pleno acolhimento 
da experiência do cliente, de forma a permiti-lo ser em sua plenitude. 

Segundo o autor, uma relação de ajuda terapêutica seria confi-
gurada por três princípios fundamentais: 1) a congruência, ou equilí-
brio entre o que o terapeuta pensa, sente e faz, colocando-se livremente 
como pessoa no processo terapêutico ao expressar seus sentimentos e 
opiniões; 2) a aceitação positiva incondicional, uma postura de recepti-
vidade absoluta a todo e qualquer sentimento, atitude ou opinião que o 
cliente venha a demonstrar, evitando julgá-los ou avaliá-los de qualquer 
maneira; e 3) a empatia, ou busca da compreensão das significações que 
o cliente dá ao que experiencia (ROGERS, 2001b).
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 Rogers (2001b, p. 39) assim comenta tais princípios:

(…) a relação que considerei útil é caracterizada por um 
tipo de transparência de minha parte, onde meus senti-
mentos reais se mostram evidentes; por uma aceitação 
desta outra pessoa como uma pessoa separada com valor 
por seu próprio mérito; e por uma compreensão empá-
tica profunda que me possibilita ver seu mundo parti-
cular através de seus olhos. Quando essas condições são 
alcançadas, torno-me uma companhia para o meu cliente, 
acompanhando-o nessa busca assustadora de si mesmo, 
onde ele agora se sente livre para ingressar. 

De certo modo, o que faz Rogers no contínuo de sua obra é 
um largo passo de um procedimento clínico, a Terapia Centrada no 
Cliente, a uma postura mais ampla, cujo exercício não se restringe ao 
contexto terapêutico, a Abordagem Centrada na Pessoa. Nesse movi-
mento, os critérios pelos quais definiu a intervenção clínica não são 
mais entendidos como restritos a essa atuação, mas como uma filoso-
fia das relações interpessoais, logo, aplicável a qualquer contexto em 
que haja relação entre pessoas. De uma terapia a uma abordagem indi-
ferenciada quanto a sua aplicação; do cliente a toda e qualquer pessoa. 
A produção do autor demonstra esse raciocínio ao se enveredar pelos 
grupos de encontro, pela pedagogia, pelas relações amorosas, entre 
outros temas (ROGERS, 2001a). 

No sentido desta ampliação de objetos de estudo, as chamadas 
“comunidades centradas na pessoa” despontam como interessante 
exemplo de um tácito caráter político de sua obra (op. cit.), conceben-
do uma configuração social específica que excede as pretensões dos já 
descritos grupos de encontro do autor. Mais do que atividades grupais 
de pequena proporção, o trabalho pretendido envolvia um grande con-
junto de pessoas, de modo que a facilitação fosse realizada sobre uma 
pequena sociedade, distanciada em alguma medida dos contatos com 
a sociedade convencional e localizada em algum ambiente particular. 
Rosenberg (2005, p. 104) assim descreve: “A proposta (…) seria a de 
tentar criar numa minissociedade ou num macrogrupo condições que 
permitam a escolha autêntica de interesses, de modos de ser, de se rela-
cionar e de realizar.” 
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Em um sentido formal, essa configuração social se dava em um 
caráter temporário, habitualmente de duas semanas, e visava criar um 
espaço de ampla aceitação das condutas dos participantes, de suas ex-
pressões afetivas ou opiniões, a partir da atuação de uma equipe faci-
litadora. Esta equipe habitualmente se preparava antes da experiência 
da comunidade, tendo seus membros por alguns dias uma experiência 
de grupo de encontro entre si, para aprofundarem seus laços e estarem 
plenamente abertos não só uns aos outros, mas também aos partici-
pantes, aceitando verdadeiramente suas diferenças e abrindo-se a novos 
aprendizados (ROGERS, 1983, p. 56).

Cada facilitador se responsabilizava por um pequeno grupo dos 
participantes, de forma a construir a comunidade como um conjunto 
de pequenos grupos. Os efeitos de sua atuação são comentados por 
Rogers (1983, p. 60): 

(…) na presença de uma atitude facilitadora criada pela 
equipe e por muitos participantes, os indivíduos gradual-
mente começam a ouvir uns aos outros e, lentamente, a 
compreender e respeitar. O ambiente se torna mais propí-
cio ao trabalho, tanto nos grandes quanto nos pequenos 
grupos, à medida que as pessoas começam a pesquisar a si 
mesmas e a seus relacionamentos. 

Ainda que a aceitação figure como pilar fundamental da ambiência 
procurada nas comunidades, segundo Rogers, esta não se dá por uma 
atitude de pleno laissez-faire. Se os facilitadores permitem que os partici-
pantes atuem de forma autêntica, não os persuadindo, interpretando ou 
manipulando, também lhes é reservada, em contrapartida, a mesma liber-
dade que proporcionam. Há a perspectiva de que o compartilhamento 
das próprias potencialidades e experiências seja um processo ativo, que 
se dá a partir da autenticidade e da liberdade de se posicionar e expor de 
cada indivíduo, o que impediria a efetivação de uma permissividade total. 
Para que o modo de funcionamento dessas comunidades seja devidamen-
te exposto, procedemos a seguir a descrição de um dos primeiros eventos 
realizados pelo Center for Studies of the Person, de Rogers.

 Em agosto de 1975, ele e sua equipe de facilitadores organi-
zaram um workshop com 135 participantes nas dependências do 
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campus de Mills College, em La Jolla, California. Em uma estadia 
programada para duas semanas, os participantes encontraram como 
única atividade proposta pelos organizadores a realização de pequenos 
grupos de encontro diários, para aqueles que quisessem. De resto, 
absolutamente nenhuma diretiva. A própria equipe, não se enten-
dendo como dirigente, buscava agir em plena horizontalidade com 
todos, reafirmando a filosofia do encontro como um espaço aberto à 
autenticidade de cada indivíduo, disponibilizando suficientes condi-
ções para que este exercesse sua autonomia como bem lhe parecesse 
(ROSENBERG, 2005). Após uns primeiros dias de discordância e 
leves conflitos, em que alguns sugeriram roteiros de atividades, cursos, 
colóquios, trabalhos terapêuticos etc., e ante ao fracasso de estabe-
lecerem atividades totalmente consensuais que abarcassem todos os 
interesses de todos os participantes, estes começaram um simples e 
informal movimento de auto-organização. 

Quem desejava trabalhar de algum jeito, discutir dado tema ou 
ministrar certa aula decidiu fazê-lo. Após um abalo pela falta de algo 
objetivamente tão simples como uma organização instituída para se 
fazer as coisas, os participantes, que haviam investido consideráveis 
somas de dinheiro para participarem de um evento com o criador da 
abordagem centrada na pessoa e assombrados com a possibilidade de 
seu fracasso, passaram a experimentar as plenas possibilidades de sua 
autogestão ao verem em si mesmos os responsáveis pela realização de 
suas ambições de aprendizado, laços de amizade, produção acadêmica 
etc. (ROSENBERG, 2005). 

Ainda segundo Rosenberg (2005, p. 108), “até o final da expe-
riência, os participantes passaram a se organizar a seu modo, incluindo 
ou não membros da equipe de facilitadores, tomando iniciativas ditadas 
pelos seus próprios interesses”. A total ausência de líderes, no começo 
pouco entendida e aparentemente temporária, foi se confirmando hora 
a hora, consolidando na comunidade um senso de seu próprio poder, 
transmitido a cada um de seus membros.

Interessante notar a própria compreensão de poder que tais pro-
postas explicitamente sustentariam, ao discursarem sobre essa dissolu-
ção das relações verticalizadas e seus efeitos na plena aceitação conjun-
ta. Rogers (2001a) compreende esse processo como a definição de um 
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próprio “organismo social unificado”, em que o crescimento pessoal se 
daria pela reapropriação do poder de ação individual, sua liberdade, e o 
estreito contato com as próprias vontades e sensações, agora passíveis de 
realização em uma condição favorável a tanto. 

Rosenberg (2005) sugere que o próprio conceito de poder passa 
a ser reformulado a ponto de se propor como propriedade de toda uma 
comunidade que se centrasse na pessoa. O conteúdo afetivo-vivencial 
adquiriu predominância nas experiências de grupo, havendo pouca per-
sistência em atividades exclusivamente intelectuais, gerando uma ênfa-
se na experiência, de forma que os participantes pudessem perceber o 
quanto de si mesmos habituavam-se a manter submerso nas relações da 
sociedade convencional. A autora (p. 123) caracteriza ainda o que seria 
uma comunidade autogovernada, produtiva e satisfatória do ponto de 
vista do crescimento humano: a atuação de governantes ou coordena-
dores seria eliminada e substituída pela participação de facilitadores, 
pela inclusão de grupos de encontro intensivos e por outras providên-
cias que levariam em conta a pessoa inteira, sem separá-la artificialmen-
te em emocional e racional.

Este e outros eventos de mesmo propósito organizados pelo Cen-
ter for Studies of the Person foram considerados bem-sucedidos, como 
o episódio de 1976, também no Mills College (O’HARA, 1983), ou a 
experiência brasileira na Aldeia de Arcozelo, em 1977 (TASSINARI; 
PORTELA, 1994). Independentemente de tais sucessos, compreende-
se a fragilidade dessas propostas no cotidiano de uma comunidade mais 
ampla, caso se pense sua implementação na sociedade convencional. 
Rosenberg (2005, p. 132) entende esses recursos como viáveis caso se-
jam aplicados em caráter instrumental, “em ‘laboratórios’ aonde as pes-
soas viriam para se desenvolver e elaborar novas formas de estrutura e 
convivência para a sua sociedade”. 

Ao considerar os problemas não resolvidos em suas experiências 
comunitárias, Rogers (1983) aponta para o fato de elas serem ainda 
inteiramente limitadas a comunidades temporárias, sendo necessárias 
experiências de caráter permanente. De igual importância seria a re-
solução daquilo que ele chamou de “problema da reinserção”, ou seja, 
“pessoas que parecem regredir naquilo que conseguiram no workshop, 
quando retornam ao seu lar”, para o qual ele considerava estar con-
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seguindo importantes progressos, mediante a discussão dos possíveis 
problemas antes do término do workshop e formação de redes de apoio 
que continuariam após o mesmo.

A pedagogia de Carl Rogers

Depois de vermos os casos da aplicação dos preceitos humanistas 
nas empresas e nas comunidades, faremos agora a tomada da psicologia 
humanista americana a partir de outra prática específica: o projeto pe-
dagógico de Rogers. Sabemos que Rogers dedicou-se a diversos temas 
ao longo de sua carreira, nos quais aplicou os mesmos princípios que 
adotava na terapia e que já consideramos acima, ou seja, uma postura 
não-diretiva, empática e acolhedora. Tais princípios visavam propor-
cionar as condições para que o homem atualizasse suas potencialida-
des latentes, atingindo formas mais plenas e integradas de existência, 
como preconiza seu conceito de “autorrealização” (ROGERS, 2001a; 
ROGERS; ROSENBERG, 2005). É em parâmetros afins a esses que 
Rogers pensará a aprendizagem, expondo uma visão muito crítica do 
sistema educacional dos Estados Unidos e elencando uma grande quan-
tidade de pontos negativos em sua organização e funcionamento. 

Sua crítica mais profunda é a de que ele se baseia na desconfian-
ça para com o estudante, não crendo nele para estabelecer sua própria 
direção e seguir suas aspirações, dizendo-lhe o que deve fazer, pensar e 
aprender (EVANS, 1979, p. 66; ROGERS, 1978). O autor considera 
que isso acarreta uma diferença de status entre professor e aluno, enten-
dendo-se o primeiro como o detentor do conhecimento e o segundo 
como seu recipiente. Configura-se, a partir disso, uma relação de po-
der verticalizada, marcada pela autoridade do professor, fazendo com 
que o medo e a imposição surjam como características fundamentais, 
frequentemente na forma de punições morais, como o descaso com as 
considerações do aluno, a penalização de seus erros de conteúdo ou 
mesmo a humilhação ostensiva. 

Rogers ainda considera esse aspecto como uma constante, sur-
gindo desde os primeiros anos da educação infantil, com punições mais 
simples e proibitivas, e indo até os cursos superiores, como a sujeição 
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aos caprichos dos orientadores. Aqui, as críticas ao sistema tradicional 
de ensino são bem analógicas às realizadas pelos fisiocratas ao modo 
mercantilista de gestão do mercado, próprio do Estado de Polícia. O 
distanciamento entre professor e aluno, de maneira mais específica, é 
evidenciado pelo uso do formato “aula” no ensino, uma transmissão 
unidirecional de conhecimento, bem como pela aplicação de testes 
como método de avaliação. 

Dessa forma, explicita-se a relevância que o sistema educacional 
dá ao intelecto, negligenciando qualquer aspecto motivacional ou emo-
cional da aprendizagem, separando artificialmente o indivíduo em razão 
e outras faculdades, o que teria pouca ou nenhuma relevância para a ob-
tenção do saber (ROGERS, 1978; ROGERS, 2001a; ROGERS 2001b. 
Em oposição a essas considerações, Rogers concebe o “ensino centrado 
no aluno”, para o qual é fundamental a confiança na capacidade das 
pessoas de pensarem e aprenderem por si mesmas. De acordo com o 
autor, o educador deve assumir o papel de um facilitador, ocupando-se, 
sobretudo, da criação de um ambiente de aceitação e estímulo a um 
aprendizado autônomo. Ele deve disponibilizar, segundo a sua expe-
riência e entendimento particulares, recursos técnicos e teóricos para 
o aprendizado do aluno, despindo-se de qualquer relação hierárquica. 

Trata-se de uma presença não restritiva, que não mais entende o co-
nhecimento como algo a ser transmitido de um indivíduo ao outro, mas 
colocado à plena disposição dos interesses pessoais do estudante (RO-
GERS, 2001b, p. 322-323). O foco da atividade do facilitador, portan-
to, está em favorecer um processo contínuo de aprendizagem, incidindo 
secundariamente no conteúdo; o importante é que o aluno aprenda a 
aprender aquilo que o interessa, havendo compartilhamento da respon-
sabilidade pelo rumo do estudo. A disciplina necessária nesse processo é a 
autodisciplina, sendo a pessoa que aprende o avaliador da própria apren-
dizagem, bem como aquele que deve decidir os rumos que esta assume. 
É desejável, por exemplo, que o aluno crie seus programas e metas de 
estudo, decidindo sobre questões que habitualmente não são sua atribui-
ção, como os temas a serem estudados, a bibliografia e o próprio ritmo do 
estudo (ROGERS, 1978; ROGERS, 2001a; ROGERS, 2001b).

Nesse sentido, Rogers assume como propósito maior de sua pe-
dagogia a instauração de uma “aprendizagem significativa”, ou o tipo de 
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aprendizagem que não se resume aos elementos cognitivos, mas com-
porta uma dimensão afetivo-vivencial a eles integrada, adquirindo um 
significado expressivo no todo da existência e da experiência particula-
res, envolvendo a pessoa por inteiro (ROGERS; ROSENBERG, 2005, 
p. 145). O autor assim comenta:

Por aprendizagem significativa entendo aquela que pro-
voca uma modificação, quer seja no comportamento do 
indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe ou 
nas suas atitudes e na sua personalidade. É uma apren-
dizagem penetrante, que não se limita a um aumento de 
conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as 
parcelas da sua existência. (ROGERS, 2001a, p. 322).

Cabe ressaltar aqui que o conhecimento em Rogers é compreen-
dido de maneira utilitária, existindo para ser funcional e para operar 
mudanças na realidade à qual a pessoa se volta (ROGERS, 2001a, p. 
324), tendo como único fiador legítimo de sua relevância a própria 
pessoa. Dessa forma, sua pedagogia não se atém a avaliações da apren-
dizagem dos alunos, pois uma aprendizagem significativa não pode ser 
examinada por critérios externos, só sendo testada em sua eficiência e 
funcionalidade pela própria vida (op. cit., p. 335). Mas como Rogers 
considera ser possível assegurar tais efeitos na relação educador-estu-
dante? Para o autor, a facilitação ocorre se o educador apresentar as mes-
mas três atitudes que antes definira como úteis à clínica: a congruência, 
a consideração positiva incondicional e a compreensão empática, que 
devem se comunicadas eficientemente ao estudante (ROGERS, 2001a; 
ROGERS; ROSENBERG, 2005). 

Pela “congruência” entende-se que o educador deve ser a pessoa 
que é, com plena consciência das atitudes que assume, aceitando seus 
sentimentos reais e permitindo-se expressá-los se assim quiser, colo-
cando-se presente e transparente ao estudante. Pode, por exemplo, 
permitir-se irritar, bem como ser sensível ou simpático ante os dife-
rentes assuntos e comportamentos desenvolvidos no contato com os 
alunos. De acordo com Rogers (2001a, p. 331): “O professor é uma 
pessoa, não a encarnação abstrata de uma exigência curricular ou um 
canal estéril através do qual o saber passa de geração em geração.” 
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Pela “consideração positiva incondicional” define-se uma estima não 
possessiva pelo estudante, entendendo-o como uma pessoa indepen-
dente e digna de confiança e respeito por méritos próprios. Trata-se de 
aceitar as diferentes condutas e sentimentos que o estudante venha a 
demonstrar, como a insegurança diante de um problema, a satisfação 
da conquista, uma ocasional apatia, suas disposições quanto à autori-
dade etc. (ROGERS; ROSENBERG, 2005, p. 149). 

Por fim, com a “compreensão empática” podemos entender o 
sentido desses movimentos do estudante, as suas reações e avaliações 
quanto ao processo de aprendizagem ou àqueles que nele se engajam, 
ou como todo esse conjunto lhe parece. Para isto, o professor deve se 
colocar no lugar do estudante e tentar apreender o mundo por seus 
padrões (ROGERS; ROSENBERG, p. 150).

Contudo, como estas orientações clínico-pedagógicas operam 
nos dispositivos escolares? Como este conjunto extremamente crítico 
das formas disciplinares tradicionais favorece um novo modo de ges-
tão pela liberdade e pela autenticidade dos alunos? A seguir, buscamos 
explorar uma operacionalização destas propostas rogerianas no Brasil.

Uma versão da pedagogia rogeriana no Brasil: 
o Colégio Sallis Goulart

Segundo Vieira (s/f; 2002), a chegada da psicologia humanista 
de Rogers ao Brasil se deu de modo defasado. Desde a sua primeira 
obra traduzida para o português, o livro Liberdade para Aprender, de 
1971, transcorreu um espaço de quase dez anos antes de uma nova 
tradução. Isso levou a um entendimento muito raso e, muitas vezes, 
equivocado das propostas do autor. Das atitudes propostas por Ro-
gers, a que ficou mais marcada entre os brasileiros foi a postura não 
diretiva, que, por sua vez, foi tomada por um puro laissez-faire, ou 
seja, uma permissividade completa. 

No entanto, aqueles que buscaram uma apropriação mais fina 
do pensamento deste autor, recusaram esta simples assimilação a um 
simples laissez-faire, propondo modos mais positivos de intervenção. 
Aqui será possível ver modos liberais de gestão. Para tal, realizamos uma 
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revisão bibliográfica à procura de relatos da aplicação das ideias huma-
nistas de Rogers em escolas brasileiras. Tomamos então o exemplo do 
Colégio Sallis Goulart como uma tentativa de assumir as ideais de Carl 
Rogers na prática regular de uma escola particular em Pelotas, no leste 
do Rio Grande do Sul, nos anos de 1983 e 1984. Segundo Vieira (S/d; 
2002) foi o Colégio Sallis Goulart a única instituição de ensino que 
realizou tal aplicação de forma integral. É possível encontrar no Brasil 
escolas que se apropriam dos pressupostos de Rogers em combinação 
com outras diretrizes psicológicas, como o construtivismo. Ou ainda a 
tomada do humanismo de Rogers em combinação com outras vertentes 
humanistas, como as de Maslow. No entanto, o colégio Sallis Goulart, 
nos anos de 1983 e 1984, introduziu e modificou, em seu projeto pe-
dagógico, diversas atividades que se faziam de acordo com o ideário 
educacional de Rogers. 

Antes de qualquer descrição do dispositivo pedagógico desta es-
cola, caberia observar que o próprio Rogers não pensava ser possível a 
aplicação de suas ideias pedagógicas a um sistema regular de ensino, 
que ocorreria em longo prazo. Suas propostas, por outro lado, seriam 
apropriadas a experiências de curta duração e a eventos no modelo de 
workshops. Para a entrada de propostas de tal caráter numa instituição 
escolar, houve a necessidade de ajustá-las de modo a torná-las executá-
veis em um sistema educacional regular. Assim, estas propostas foram 
traduzidas e transformadas em uma série de atividades integradas ao 
calendário escolar ou em posturas que promoviam a reformulação de 
algumas práticas recorrentes. 

Sete dessas atividades podem ser destacadas como eixos centrais 
da apropriação da proposta rogeriana: (1) Foram realizadas intervenções 
ergonômicas no espaço escolar, criando, por exemplo, espaços de lazer 
pedagógico. (2) Foram implantados e eram realizados regularmente 
grupos de encontro em sala de aula, nos quais se trabalhava com a tota-
lidade da turma. Nestes grupos diversos temas, como educação, respon-
sabilidade, política brasileira e cooperação, eram trabalhados. (3) Foi 
criada uma “Semana de Criatividade e Livre Expressão”. Nestas semanas 
buscava-se estimular a criatividade e a liberdade de expressão dos alu-
nos, de modo que pudessem apresentar aquilo que bem entendessem, 
desde atividades escolares propriamente até a exposição de atividades 
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relacionadas a seus hobbies e outros. Ou seja, o conteúdo das exposições 
não era necessariamente de cunho escolar e não era interditado ou re-
gulado de forma alguma. (4) Passaram a ser realizadas também reflexões 
constantes sobre o rendimento do aluno junto ao próprio e aos profes-
sores, nas quais se buscava pensar sobre as dificuldades e expectativas do 
aluno quanto a sua aprendizagem. Nesse sentido, eram realizados tam-
bém diálogos individuais e coletivos que visavam à potencialização da 
aprendizagem. (5) Era disponibilizado atendimento educativo, espon-
tâneo ou encaminhado a alunos, professores e funcionários, objetivan-
do facilitar a autocompreensão e a percepção de si como integrado ao 
processo de aprendizagem. (6) Os professores eram assessorados e au-
xiliados no planejamento de aulas, avaliações e na elaboração de uma 
metodologia de ensino de modo que fosse potencializado o rendimen-
to qualitativo e quantitativo dos alunos. Qualitativo no que se refere 
às aprendizagens significativas e quantitativo por conta dos conteúdos 
disponibilizados. (7) Foi proposta a elaboração de currículos motiva-
dores nos quais os orientadores pedagógicos estabeleciam conteúdos 
que atendessem aos interesses de crianças de diferentes faixas etárias e 
diferentes condições socioeconômicas.

Expostas estas considerações, como é possível fazer o pareamento 
destas propostas com o que foi definido como governamentalidade libe-
ral? É possível observar que a proposta pedagógica de Rogers atende de 
maneira quase modelar aos caracteres que Rose (1998 e 1999) identifica 
na psicologia ao entendê-la como um instrumento da gestão liberal. 
Com efeito, se em outras práticas é necessária alguma inspeção mais 
atenta as suas propostas, conceitos ou formas de intervenção para que 
nelas se verifique um tal modo de governo (e autogoverno), podemos 
considerar que nesta prática pedagógica, estes modos de condução libe-
rais estão no cerne de todas as suas propostas. Os mesmos predicados 
que Rose considera haver em todo o campo psicológico, a despeito de 
sua dispersão, Rogers estabelece como o estandarte de sua obra: o en-
tendimento do sujeito como um eu individuado, sua condução a uma 
autonomia, à responsabilidade pelas escolhas que faz e à realização de 
seus interesses particulares e daquilo que tem significado em sua vida. 

Considerando a educação que este autor propõe, podemos ver 
estes critérios quando todo o valor da aprendizagem é depositado no 
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interesse da pessoa que aprende, a qual deve definir tanto os temas desse 
aprendizado quanto as formas pelas quais ele ocorre; quando sua auto-
disciplina é considerada o principal fator para o bom seguimento desse 
processo; quando a própria figura do professor é a de um criador da am-
biência necessária para que o aluno aprenda por si. Ademais, o exemplo 
do Colégio Sallis Goulart nos mostra uma apropriação destas teorias 
que findou por gerar mecanismos particulares de gestão pela liberdade: 
planejamento arquitetônico da instituição; organização de programas 
específicos de estudo; eventos em que a livre expressão dos alunos era a 
tônica; criação de serviços de atendimento educativo; auxílio do psicó-
logo escolar na criação de cursos potencialmente produtivos etc. 

Resta perguntar se, ao espacializar as relações de uma tal maneira, 
o projeto Sallis Goulart não recorre a medidas disciplinares mais sutis na 
efetivação de seus propósitos libertários. Seja a resposta qual for, nessas 
práticas podemos identificar uma efetivação da racionalidade liberal de 
governo em formas particulares, ao mesmo tempo que emblemáticas.

A Logoterapia de Viktor Frankl e seu 
recurso à psicometria

As sessões anteriores nos mostraram como diferentes dispositivos 
de intervenção liberais foram gerados pelo humanismo norte-americano 
por meio de distintas práticas. Nesta última sessão temática, buscamos 
explorar outras propostas afins a este movimento, que se comunicam 
já com o pensamento existencial europeu, mas que ainda expressam a 
mesma racionalidade de gestão examinada e ajudam a exemplificá-la. 
Trataremos da Logoterapia de Victor Frankl e das formas de Logoteste, 
destinadas a oferecer sustento empírico à sua proposta clínica. Mais 
exatamente trabalharemos as técnicas de inscrição propostas por tais 
testes e as formas de gestão presentes em tais práticas. Antes de tudo, 
seria importante fazer considerações gerais acerca do autor em questão: 
em breves linhas pode-se dizer que Victor Frankl (1905-1997) formou-
se psiquiatra e neurologista, embasado na tradição fenomenológica e 
na psicologia individual adleriana. Na sua vida, passou pela experiên-
cia limite de ser internado com a família em campos de concentração, 
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sendo o único sobrevivente de seu núcleo familiar. Um dos pontos de 
referência em sua carreira profissional foi a criação da Logoterapia, mé-
todo clínico importante para as terapias de inspiração existencial e para 
o desenvolvimento da psicologia humanista norte-americana.

 Como poderia ser definida em breves linhas a Logoterapia? Tra-
ta-se da perspectiva segundo a qual mesmo nas condições mais adversas 
possíveis, o homem pode encontrar sentido em sua vida e persistir dian-
te dos males que lhe sobrevêm. Frankl entendia que a melhor formula-
ção deste princípio estaria contida em uma frase, “Quem tem um por 
que viver, pode suportar quase qualquer como”, que ele atribuía a Niet-
zsche.2 Para tal, o autor propõe um entendimento do termo logos não 
segundo suas acepções mais comuns (razão, conhecimento, linguagem), 
mas sim como sentido. Sentido que pode ser entendido como Vontade 
de sentido, enquanto principal motor da vida humana. Antes de se assu-
mir as propensões ao prazer (de origem intrapsíquica) ou os desejos de 
afirmação e emulação (de origem societária), deve-se reconhecer a busca 
pelo sentido como impulso humano mais fundamental.

Tal perspectiva está vinculada a uma concepção antropológica fun-
damental à psicologia frankleana: o ser humano seria visto como uma 
estrutura triádica composta pelas dimensões somática (referente às condi-
ções anatômicas e fisiológicas do organismo), psíquica (referente aos im-
pulsos, apetites e afetos) e noética (referente à vontade, autoconsciência, 
capacidade de escolha e responsabilidade). Haveria aqui uma aproxima-
ção entre o conceito de sentido e o de Gestalt: o voltar-se do homem ao 
mundo é caracterizado por uma tendência ao fechamento, à organização 
e ao estabelecimento de relações equilibradas entre os termos envolvidos. 
A vontade de sentido é a capacidade de encontrar Gestalten plenas de sen-
tido tanto no âmbito do real quanto no do possível em uma determinada 
configuração da relação atual entre o sujeito e o mundo. A conquista do 
sentido é um movimento de autotranscendência, um gesto pelo qual o 
indivíduo se refere a outra coisa que não ele mesmo; o sentido aqui não 
seria algo pessoal, mas algo a ser encontrado no mundo.

Em que sentido esta direção de vida marcada pelo sentido se rom-
pe? A frustração da vontade de sentido conduz a uma forma de sofri-

2 Em uma busca geral não está clara a referência nos textos nietzschianos desta frase.
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mento específica, distinta dos transtornos psiquiátricos (eventualmente 
associáveis a disfunções orgânicas) e dos quadros neuróticos clássicos 
(de origem psicodinâmica): a neurose noogênica. Este tipo de neurose 
não se distingue das outras por seu quadro sintomático (podendo com-
preender depressão, angústia, pensamentos de ruína, adicções diversas, 
irritabilidade, conduta autodestrutiva etc.), mas por sua origem, que 
seria essencialmente espiritual.

Em termos de manejo clínico, a logoterapia trabalha privilegia-
damente com as experiências de valor, que podem ser de três tipos: (1) 
valores criativos (referentes à atividade produtiva do homem); (2) valores 
vivenciais (referentes à relação intersubjetiva); (3) valores de atitude (re-
ferentes ao poder espiritual de resistência diante das dificuldades). O 
objetivo terapêutico seria conduzir o paciente a restituir sua capacidade 
de estabelecer relações significativas com as condições gerais de sua vida 
concreta, exercendo sua vontade de sentido de maneira livre e responsá-
vel. Tratar-se-ia de uma “educação para a liberdade”.

Para validar terapia: o Logoteste

Muito antes de haver qualquer proposta de terapia baseada em evi-
dência, Frankl buscou a validação de sua terapia por meio do Logoteste 
ao longo dos anos 1970. Este foi elaborado a partir de estudos iniciais 
nos arredores de Viena; ali foram abordadas randomicamente cerca de 
mil pessoas (deixando-se de lado os menores de 17 e maiores de 70 anos). 
Elas foram identificadas pelos seguintes dados: idade, gênero, tempo de 
latência à pergunta (longo ou curto); e resposta à pergunta (reduzida a 
um conceito): “Você poderia me dizer se existe algo que você qualifica-
ria como doador de sentido para a sua vida? Você poderia expressar esse 
sentido em algumas poucas palavras?” As respostas obtidas foram simpli-
ficadas e reduzidas a conceitos. Esses conceitos foram agrupados em certo 
conjunto de categorias classificatórias, como por exemplo:

1. Realização profissional (formação universitária, obtenção de 
um bom emprego, reconhecimento profissional);

2. Realização familiar (ter um casamento bem-sucedido, educa-
ção dos filhos);
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3. De experiências (apreciação da arte ou da natureza);
4. Serviço a ideais (políticos ou religiosos);
5. Independência (prover o autossustento).
Todas essas categorias classificatórias diriam respeito às três ca-

tegorias de valores (criativos, vivenciais e de atitude) estabelecidas por 
Frankl. Estas três categorias não poderiam ser explicadas de acordo com 
as dinâmicas biológicas ou psíquicas; a adequação existencial a um sen-
tido se dá em função da dinâmica noogênica. A partir destes vetores, 
buscou-se compor um teste formado por três partes:

1. Identificar em qual das categorias classificatórias a pessoa se 
veria realizada;

2. Identificar o nível de frustração existencial; 
3. Autoavaliação, no que diz respeito às próprias metas, atitude 

diante das mesmas e o êxito que a pessoa já logrou em con-
cretizá-las.

Assim, se a orientação para o sentido se encontra diminuída, 
diminuiria também a psico-higiene geral (capacidade de se adaptar 
às condições situacionais) e aumentariam os efeitos da frustração; 
se, por outro lado, há o aumento na orientação ao sentido, também 
aumentaria a capacidade de ter uma atitude positiva perante a vida 
de um modo geral. A pretensão de Frankl e seus colaboradores era 
aplicar o Logoteste em escolas, empresas, institutos de assistência em 
geral, dentre outros, para que se pudesse identificar aqueles em que a 
intervenção logoterapêutica fosse necessária: desse modo, as pessoas 
seriam ajudadas a lutar por metas e sentidos antes de caírem em frus-
tração existencial.

Governamentalidade e modos de inscrição

Os aspectos brevemente destacados da obra de Frankl favorecem 
a interpretação de Rose (1998) acerca da psicologia já destacada na in-
trodução deste livro. Aqui, encontramos:

(1) O entendimento de que toda vida se direciona à realização de 
uma vontade de sentido, e que esta realização se dá pela ação individual 
livre e responsável (de acordo com uma modulação liberal); 
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(2) O entendimento de que esta vontade de sentido pode ser 
aprimorada ou reabilitada pelo recurso à psicoterapia, o que evidencia o 
caráter de governo (ou condução da conduta) desta última; 

(3) A postulação de uma nova categoria diagnóstica para enqua-
drar os desvios severos daquela tendência, para a qual a terapia eficaz se-
ria justamente a Logoterapia, atenta à vida espiritual do paciente como 
campo de intervenção; 

(4) O desenvolvimento de recursos psicométricos como o Logo-
teste para refinar tal avaliação da conduta individual, configurando-se 
como técnica de inscrição da subjetividade.

Considerações finais

Pode-se compreender o episódio da psicologia humanista não só 
como um exemplo histórico da constituição do saber psicológico a par-
tir dos novos modos de governamentalidade liberal, mas como uma 
prática fecunda ainda hoje, na medida em que penetrou outros âmbitos 
da psicologia, como o empresarial e o escolar, efetivando muitas de seus 
conceitos, enunciados e formas de atuação. Desde o momento em que 
seus autores propõem a existência de uma natureza livre e indetermina-
da no ser humano, sua direção natural ao aperfeiçoamento de si e seu 
pleno poder de se constituir enquanto um ser total e elevado, parece 
razoável inferir que o humanismo é talvez o exemplo modelar dos parâ-
metros liberais que Rose (1998) identifica no campo psicológico como 
um todo. Como vimos, para este autor, a psicologia se articula com as 
formas neoliberais de governo por dois modos:

1) Considerando as técnicas de inscrição que permitem subjetivi-
dades a serem tomadas por dispositivos de governo (op. cit, capítulo 2);

 2) Através da constituição de múltiplas políticas para a condução 
da conduta individual não somente através da disciplina, mas principal-
mente em consideração às livres atividades das pessoas governadas (op. 
cit., capítulo sete).

Tradicionalmente, a ênfase na liberdade faz das abordagens huma-
nistas um excelente exemplo do segundo aspecto: como produzir gover-
no por meio da liberdade gerando pessoas ativas, criativas, disponíveis e 
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empreendedoras. No caso da Logoterapia, o cultivo do sentido é a mola-
mestra desse modo de gestão terapêutica. Contudo, às formas humanistas 
em geral era atribuída um descaso com relação às formas de inscrição 
em que nossas configurações de subjetividade pudessem ser decodifica-
das. Nesse caso, o Logoteste, visto no final do capítulo, mesmo que não 
ofereça o detalhamento psicométrico de alguns testes, é claramente uma 
forma taxonômica de inscrever subjetividades por meio de seus valores 
centrais. Desse modo, o dispositivo Logoterapia-Logoteste oferece aqui 
um bom exemplo do que Rose denomina como forma psicológica liberal 
de governo com suas singularidades sociotécnicas. 

A maior parte das práticas humanistas, como se pode ver nos 
conceitos de Rogers e Maslow, surge a reboque de uma dada compreen-
são definida do ser humano que se coloca como referência para as boas 
condições da interpessoalidade, as distinções entre necessidades meno-
res e outras mais transcendentes e as formas de promover a ascensão da 
pessoa. A própria existência de pretensões comunitárias como a descri-
ta, efetivadas em condições provisórias, mas pretendendo a permanên-
cia quanto aos princípios supostos; as propostas de um serviço psico-
lógico que permita ao sujeito desenvolver novas formas de convívio na 
sociedade corrente; a identificação de um “problema da reinserção” a 
ser sanado, quando estas formas ditas ideais de conduta não se mantêm; 
enfim, todas estas considerações mostram um arcabouço prático-teóri-
co que atende perfeitamente aos modos de subjetivação produzida pelos 
modos de gestão liberais. 

No que se refere ao âmbito das empresas, devemos novamente 
remontar ao trabalho de Rose (1998). Seguindo seus apontamentos, ve-
mos que a noção de uma “cultura empresarial” emerge no vocabulário 
político neoliberal dos Estados Unidos e Inglaterra da década de 1980, 
trazendo uma compreensão muito específica do ser humano, segundo a 
qual este se constitui enquanto um self que deve, pelo exercício de sua 
autonomia e liberdade, encontrar significado em sua vida particular. O 
autor sugere que analisemos as relações de poder implicadas neste tipo 
de discurso sob a ótica de três dimensões: a da governamentalidade, a 
institucional e a ética. 

Em relação à governamentalidade, nos perguntamos de que 
modo esta imagem empreendedora propagada na população se articula 
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à série de cálculos e estratégias de governo com fins de que esta atin-
ja determinado nível ótimo de saúde, liberdade e tranquilidade. Sobre 
a dimensão das instituições, estas visariam uma racionalidade prática: 
uma disciplina dirigida à maximização de capacidades individuais, in-
cluindo habilidades diversas, como a responsabilidade e a prudência. 
Por último, a dimensão ética, aqui entendida em sua forma prática, ar-
ticula-se a modos de avaliação e atuação sobre si, a partir de um prisma 
do que seria verdadeiro ou falso, desejável ou indesejável. 

A empresa surge, então, como um ponto de articulação entre es-
tas três dimensões por poder traduzir uma racionalidade política em 
programas específicos de gestão de capacidades. Ou seja, soma a re-
tórica da autonomia e da liberdade a programas regulatórios focais a 
fim de explorar a capacidade de autocondução dos indivíduos, como 
pudemos observar nas propostas de gerenciamento previamente consi-
deradas. Mais do que simples unidades competindo entre si no merca-
do, o modelo empresarial e sua linguagem produzem uma imagem do 
ser humano como ativo, calculador e aspirante à autopromoção. Dessa 
forma, percebe-se que é no próprio seio de uma governamentalidade 
liberal que se revela a importância entre os governados de um caráter 
livre, ativo, responsável e gestor do próprio sucesso e satisfação. 

Igualmente, vimos que a pedagogia rogeriana pode perfeitamente 
ser capturada por um modo de gestão liberal. Ao propalar os ideais de 
um indivíduo livre, autêntico e autorrealizado, esse modelo pedagógico 
esbarra nos mesmos impasses que seus congêneres no campo da admi-
nistração, das empresas e das comunidades. Há que se colocar em ação 
essa liberdade natural dos seres humanos e para tal, técnicas psicológicas 
de governo são arregimentadas no sentido de conduzir a conduta desses 
indivíduos livres, mesmo que sob de risco de incorrer em processos 
de subjetivação semelhantes aos daquelas abordagens contra as quais o 
movimento humanista se rebela.

Portanto, colabora para tal subjetivação a produção de discursos 
como os do humanismo em várias de suas instâncias. Isto, notadamente 
ao ancorar em uma essência livre do ser humano a dimensão ética em 
que as formas de governo contemporâneas se apoiam, promovendo-a 
pelas atuações do psicólogo na clínica particular, nos grupos terapêu-
ticos, nas composições coletivas, nos parâmetros administrativos e nas 
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escolas. Como alternativa, resta perguntar se não haveria qualquer outra 
experiência de liberdade que não esteja carregada pelos pressupostos de 
uma natureza humana autêntica e autoempreendedora. 

Mesmo que a resposta não seja óbvia, a postulação da pergunta 
é fundamental na articulação de formas de resistência aos modos de 
gestão contemporâneos. Podendo apontar para formas de liberdade 
mais ancoradas na recusa e na problematização do que no culto de si 
e na autenticidade. 
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Breve introdução e plano do texto

O objetivo deste texto é realizar um primeiro exame sobre a 
produção brasileira (e especialmente carioca) quanto à psicologia 
voltada para temas vinculados a situações de trabalho. O período 
escolhido foi de 1949 a 1965, cobrindo o intervalo entre a criação 
do primeiro periódico de psicologia no Brasil e os primeiros anos de 
regulamentação da profissão. Os veículos examinados foram, respec-
tivamente, os Arquivos Brasileiros de Psicologia (ABP) – primeira re-
vista periódica e regular de psicologia – e as Monografias do Instituto 
de Psicologia (IP) da Universidade do Brasil (UB), hoje Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como modo de análise destes 
textos, escolhemos o conceito de governamentalidade, trabalhado 
por autores como Michel Foucault (2008a, 2008b) e, especialmen-
te, Nikolas Rose. Utilizando este conceito, buscamos avaliar como 
certas práticas específicas da psicologia contemporânea se engajam 
nos modos de governo atuais. Valendo-nos dos resultados produzi-
dos por Rose, acerca dos períodos de estabelecimento da psicologia 
do trabalho em contexto britânico e norte-americano, procuramos 
entender como se deu esse processo no Brasil. Para isso, extraímos 
de Rose (1999) uma classificação de estilos discursivos (disciplinar, 
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ergonômico e empreendedorista) para classificar a produção brasi-
leira de psicologia do trabalho; foi necessário, entretanto, ao ana-
lisar a produção nacional, modificar esta classificação, por ela não 
abranger certos discursos presentes na bibliografia brasileira, como 
o discurso personalista. Esta opção por alterar a classificação de Rose 
para sua utilização em contexto nacional implica uma opção política 
que será discutida na conclusão deste artigo.

Começamos com a exposição e discussão da apropriação e 
o desenvolvimento realizado por Nikolas Rose do conceito de go-
vernamentalidade no que tange ao sentido das práticas psi. Com 
base no capítulo 5 de seu livro Inventing our selves (1998) abor-
damos os papéis que Rose atribui à psicologia do trabalho, assim 
como os diferentes estilos discursivos produzidos em contexto an-
glo-norte-americano. Em seguida, voltamos ao contexto brasileiro 
e tecemos considerações históricas sobre as instituições e fontes 
históricas que foram utilizadas neste trabalho, nomeadamente os 
Boletins do Instituto de Psicologia da Universidade do Brasil (UB) 
e os Arquivos Brasileiros de Psicologia do Instituto de Seleção e de 
Orientação Profissional (ISOP) pertencente à Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

Após a contextualização das fontes e das instituições, expomos 
a metodologia utilizada para o exame das fontes e as razões da neces-
sidade de reformulação das categorias de Rose (1999) para que se tor-
nassem operacionais no trabalho que realizamos; ainda neste tópico, 
apresentamos, por meio de gráficos e tabelas, os resultados quantita-
tivos e qualitativos obtidos até agora a partir da análise dos volumes 
dos Arquivos Brasileiros de Psicologia. Em seguida, em contraste com 
as publicações dos ABPs, discutimos duas publicações dos Boletins do 
Instituto de Psicologia, sendo eles um texto de Nilton Campos intitula-
do Produtividade: Aspecto psico-social (1962) e um texto monográfico 
de Eliezer Schneider, intitulado Orientação, seleção e formação profis-
sional no Brasil (1949).

Por fim, na conclusão discutimos quatro pontos que nossa 
análise corrobora: a impossibilidade de se falar em uma evolução de 
um estilo discursivo a outro, havendo, em vez disso, uma coexistên-
cia de discursos diferentes; a impossibilidade de conceber uma im-
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portação passiva de concepções estrangeiras, ocorrendo, por sua vez, 
uma assimilação ativa por parte dos autores, com a mistura e criação 
de novos discursos; a impossibilidade de compreender a total predo-
minância de uma visão da psicologia do trabalho na época estudada, 
observando-se, pelo contrário, versões coexistentes e em conflito, 
algumas enfocando a teoria e outras a prática; e, por último, as im-
plicações que os discursos em psicologia do trabalho possuem nos 
processos de subjetivação.

Adentrando nas malhas da Psicologia vinculada 
aos processos de Trabalho

Como vimos na introdução deste livro, é no trabalho de 
Nikolas Rose (1998) que as relações entre as formas de governo e a 
psicologia se aprofundam. Este autor enfoca esta articulação entre 
práticas de psicologia e artes de governo de uma dupla maneira: 1) 
através das técnicas de inscrição que permitiram que as subjetivida-
des se tornassem acessíveis às técnicas de governo; e 2) através da 
constituição de políticas múltiplas que visam conduzir a conduta 
de indivíduos, não somente através do controle, da disciplina e da 
norma, mas principalmente através da liberdade e da atividade des-
tes, instigando-os a se tornarem mais inteligentes, empreendedores, 
dóceis, produtivos e dotados de autoestima. Contudo, mais do que 
reprisar as perspectivas históricas de Rose no que tange ao surgi-
mento da psicologia vinculado às práticas liberais de governo, nos 
interessa o foco no campo da psicologia do trabalho, trabalhada pelo 
autor em Governing the soul (ROSE, 1999).

No capítulo 5 deste livro, Rose (1999) analisa a capilarização e 
o empoderamento do expertise psicológico no campo da psicologia do 
trabalho, sugerindo que este movimento se articula ao avanço do cita-
do programa liberal, o qual acarreta o desmantelamento gradativo de 
práticas administrativas coercitivas em prol de tecnologias que compor-
tam um maior grau de liberdade dos sujeitos abordados. Processo este 
expresso no próprio vocabulário psicológico que, se inicialmente ligado 
a práticas disciplinares, faz base ao surgimento da subdisciplina ergonô-
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mica e, posteriormente, do fenômeno do empreendedorismo. Sem que 
possamos propriamente pensar em fases que se eliminam, poderíamos 
configurar três grandes estilos que servem para classificar a psicologia do 
trabalho em um cenário anglo-norte-americano.

De início, estipulamos nomear um primeiro estilo como “disci-
plinar”, presente desde as primeiras décadas do século XX. Sintetica-
mente, nesse momento as intervenções buscavam a melhor adaptação 
do indivíduo ao trabalho mediante uso de técnicas mais voltadas para a 
inscrição das subjetividades, tais como testes de aptidão e personalida-
de. As investigações se restringem ao ambiente de trabalho, buscando 
uma maximização de rendimento. Quanto a este primeiro momento, 
poderíamos destacar sua conexão com a busca mesma da psicologia por 
tornar-se uma disciplina com reconhecimento científico. Rose (1999) 
indica que, neste movimento, a psicologia elaborará suas técnicas e prá-
ticas em consonância com os aparatos disciplinares emergentes: as nor-
mas do programa experimental em psicologia, condição para seu esta-
tuto científico, fundiram-se com o próprio sujeito psicológico, isto é, a 
natureza psicológica seria uma reverberação dos próprios meios técnicos 
que permitiriam que esta própria fosse conhecida. É nesse momento 
que seria possível encontrar manifestações do que é comumente desig-
nado como taylorismo.

Já no segundo estilo, o qual denominamos ergonômico, encon-
traríamos a emergência de vetores contrapostos aos objetivos disci-
plinares. Apesar de ainda se restringirem à realização de tarefas, as 
investigações, em uma inversão, indicariam que estas tarefas devem se 
adaptar às naturezas psíquicas e sociais do trabalhador. Nova visibili-
dade é conferida ao que antes apareceria apenas como um conjunto de 
variáveis estranhas na busca de eficiência e estas passariam a orientar 
as próprias intervenções. Em relação à ergonomia, busca-se um ganho 
de eficiência através da adaptação do trabalho a uma natureza psicofi-
siológica dos sujeitos. Esta tendência ganha corpo após o período após 
a Segunda Guerra.

Em um terceiro estilo, empreendedorista, as técnicas atuam na 
articulação entre as esferas pessoais e profissionais. Os empregados deve-
rão se realizar não apesar, mas através do trabalho, este devendo alinhar 
suas condições e objetivos à ética do self empreendedor, à qual compar-
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tilha da compreensão de que o ser humano porta um self aspirante à au-
tonomia e liberdade, devendo buscar significado em sua vida através de 
atos de escolha: uma radicalização na condução liberal da conduta, pois 
as intervenções coercitivas seriam cabais impeditivos a um movimento 
natural dos empregados à procura, inclusive, de excelência no exercício 
de suas tarefas. Nesse estilo empreendedorista, surgido em meados dos 
anos 1970, a eficiência é alcançada no entrelaçamento entre as esferas 
psicológicas e profissionais; aqui, o indivíduo surge como um self em 
busca de autorrealização e o trabalho, como local para afirmação e cons-
trução desta identidade.

Circulando em cenários nacionais 

As análises de Rose, no entanto, estão referidas aos cenários 
britânicos e norte-americano. Pretendemos, então, sob esta mesma 
perspectiva histórico-crítica, analisar alguns dos percursos micro-
políticos da psicologia do trabalho em territórios locais, para tal, 
tomando como base a consulta aos arquivos do Instituto de Sele-
ção e Orientação Profissional (ISOP) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade do Bra-
sil (UB), posteriormente Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). O ISOP, fundado em 1947 por Emílio Mira y López, foi 
marcado pela promoção e divulgação da psicologia aplicada, tendo 
importante atuação no reconhecimento da própria profissão de psi-
cologia no Brasil. Seus objetivos eram, dessa forma, não só teóricos, 
mas principalmente conectavam preocupações políticas sobre a vida 
produtiva da nação e econômicas de maximização de ganhos com 
técnicas de governo do sujeito produtivo. A partir de setembro de 
1949, o ISOP inicia a publicação de seus Arquivos Brasileiros de Psi-
cotécnica, o qual teve seu nome modificado, em 1969, para Arquivos 
Brasileiros de Psicologia Aplicada e posteriormente, em 1979, para 
simplesmente Arquivos Brasileiros de Psicologia (ABP). Modificações 
que atenderam às próprias reformulações das atividades do próprio 
ISOP, que se inicia como Instituto de Seleção Profissional, mas que 
justamente nos anos 1970 se torna um Instituto de Pesquisa, vincu-
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lado a um Programa de Pós-graduação em Psicologia, o Centro de 
Pós-graduação em Psicologia (CPGP). No que tange à revista, sua 
periodicidade trimestral não fora interrompida até o fechamento do 
Instituto, no ano de 1990.

Paralelamente ao funcionamento do ISOP, existia o IP da UB, 
cujo funcionamento se deu de 1939 até 1967, quando a UB se con-
verte em UFRJ e aquele instituto se transforma no atual Instituto de 
Psicologia da UFRJ (FERREIRA, 2011). Entre 1949 e 1973, esta 
instituição publicou uma série de trabalhos de cunho monográfico 
que servirão como fontes de contraste com os trabalhos dos ABP ana-
lisados neste artigo.

É conhecida a “disputa” entre o ISOP e o IP da UB, especialmente 
no que toca a questão “teoria” versus “prática”. Nilton Campos é visto 
por alguns autores como um pioneiro na divulgação da fenomenologia 
em solo brasileiro, como “um dos primeiros e principais comentadores 
da fenomenologia, com uma preocupação “acadêmica” (HOLANDA, 
2016, p. 390, grifo nosso). Já Mira y Lopez se aproxima mais do inte-
resse prático, recebendo a alcunha de “Mira, o psicólogo ou psicotéc-
nico” (JACÓ-VILELA; RODRIGUES, 2014, p. 148, grifo nosso). O 
trabalho que melhor condensa esta divisão é o de Mancebo (1997, p. 
166), que, analisando o desenvolvimento da psicologia no Rio de Janei-
ro do século XX, estabelece que “Sua visão [de Nilton Campos] muito 
afastada da prática entrava frequentemente em choque com a de Mira 
y López, cuja preocupação era exatamente divulgar, tornar conhecida, 
provocar o interesse pelas técnicas psicológicas”.

Surge, nesse aspecto, a oportunidade de comparar as duas ins-
tituições no tema da psicologia do trabalho, à luz desta controvérsia. 
E, de antemão, percebe-se que o ISOP possui uma enorme gama de 
trabalhos no campo, em contraste com o IP. Na pesquisa dos artigos 
levantados nos ABPs, destacamos 238 artigos entre as edições de 1949 
e 1965 que se propõem, na sua apresentação, a analisar psicologica-
mente alguma característica ou alguma situação vinculada ao campo 
do trabalho. Estes 238 trabalhos não deixam dúvidas sobre o interesse 
expresso pelos autores dos ABP nos temas das organizações. Já o IP, 
que manteve um periódico próprio, os Boletins do Instituto de Psicolo-
gia, entre 1951 e 1973, conta com apenas um texto próximo do tema: 
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Produtividade: Aspecto psico-social (1962), de Nilton Campos.1 Há 
também um trabalho de cunho monográfico, intitulado Orientação, 
seleção e formação profissional no Brasil (1949), de Eliezer Schneider, 
que também será tema de nossas análises.

Estratégias de abordagem dos textos

Nossa metodologia de análise dos textos consistiu inicialmente 
em dividirmos as participações da expertise psicológica no campo do 
trabalho em três estilos. Buscamos diferenciar quanto as suas pro-
blematizações, bem como suas transformações operadas no modo de 
exercício da autoridade. Seguimos inicialmente com os estilos des-
tacados por Rose (1999): o “disciplinar”, o “ergonômico” e o “em-
preendedorista”. No entanto, observamos que estas categorias pro-
postas por Rose (1999) não dão conta da especificidade do material 
analisado. Existe uma série de trabalhos que claramente estão atentos 
à especificidade das características dos trabalhadores, mas que não se 
identificam totalmente nem com o discurso ergonômico, nem com 
o empreendedorista. Falam da necessidade de se centrar nas caracte-
rísticas do trabalhador, mas não dos seus aspectos psicofisiológicos, e 
sim de sua personalidade. Falam da autenticidade e da atividade do 
trabalhador, mas não ainda do engajamento em um projeto de tornar-
se alvo de um empreendimento. Via de regra, estes artigos centram-se 
no que é designado como personalidade do trabalhador, embora ra-
ramente seja definindo de forma conceitual ou sistemática o que isso 
implicaria. Na falta de uma unidade doutrinária, classificamos estes 
trabalhos como o discurso do trabalhador como uma personalidade 
autêntica. Por tal, constituímos esta como um terceiro estilo de análi-
se, deslocando os discursos ergonômicos como um quarto estilo.

1 O texto original foi publicado nos Boletins do Instituto de Psicologia de 1959, n. 7-8. 
Entretanto, utilizaremos aqui a versão de 1962, publicada na ocasião das conferências 
realizadas pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil. A diferença 
entre os textos é mínima: enquanto o de 1959 é apenas o texto que citamos, o de 1962 
acrescenta ao final do texto os comentários realizados por Lourenço Filho à época da 
conferência e a resposta de Nilton Campos. De resto, utilizamos a versão de 1962 
apenas por conveniência.
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O trabalho de classificação dos artigos lidos seguramente envol-
veu uma série de controvérsias dentro do nosso grupo. Primeiro por-
que os textos muitas vezes mesclavam os estilos discursivos (como o 
de Bonfim (1958), que junta o primeiro, o terceiro e o quarto estilos). 
Segundo, pela curta extensão, muitos destes textos trabalhavam o tema 
do trabalho de forma muito breve, tornando a classificação difícil. Para 
tentar dar conta desta primeira aproximação classificatória destes textos, 
trabalhamos com um esquema de leituras duplas, por pessoas diferen-
tes, onde as controvérsias eram decididas pela leitura por um terceiro, 
seguida de discussão interna ao grupo da pesquisa.

Em seguida a esta etapa de delimitação dos estilos e dos modos 
de classificação, objetivamos contabilizar por ano a presença de arti-
gos concernentes a cada uma destes estilos. Na análise incluímos ar-
tigos que tratam de discussões e proposições no campo do trabalho, 
especialmente voltados a técnicas. Foram excluídos balanços acerca 
da atividade do ISOP e do IP, bem como textos que se atinham a 
uma discussão puramente teórica da psicologia, uma vez que estes 
pouco permitem entrever quanto aos modos de gestão indicados em 
práticas psicológicas. O Boletim do Instituto de Psicologia seguiu até 
1973 e os ABPs seguem publicados até a data atual, mas neste artigo 
trabalhamos o período até 1965, período inicial de implantação da 
profissão de psicólogo no país e do surgimento dos primeiros cursos, 
como o do IP da UB (UFRJ).

Análise dos estilos discursivos

Estamos ainda em etapa inicial desta pesquisa, pretendendo che-
gar até o ano de 1990, quando o ISOP é fechado. De toda forma, 
quanto aos ABPs já podemos apresentar um gráfico e uma tabela com as 
primeiras classificações ao longo de uma linha do tempo. O gráfico 1 e a 
tabela 1 apresentam a quantidade de artigos nos ABPs referentes a cada 
um dos estilos pelo total de artigos publicados no dado ano, sendo o 
estilo “disciplinar” identificado como “Estilo I”, o “ergonômico” como 
“Estilo II”, o “personalista” como “Estilo III” e o “empreendedorista” 
como “Estilo IV”: 
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Gráfico 1. Quantidade de artigos de cada estilo por ano

Fonte: Própria.

Tabela 1. Quantidade de artigos de cada estilo por ano (1949-1965)

 
 Fonte: Própria.
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Sobre este material destacado, valem algumas análises de conteúdo 
e uma discussão sobre esta distribuição discursiva ao longo do tempo em 
um periódico local.2 O primeiro aspecto diz respeito a uma presença pon-
derada dos tipos de abordagem vinculados ao campo do trabalho, com o 
predomínio das formas tradicionais-disciplinares no campo ao longo da 
década de 1960, e à presença minoritária das formas ergonômicas. É de 
nossa hipótese que a partir de meados dos anos 1960 este segundo estilo 
apresente uma maior expressividade, decorrente da assimilação nacional 
paulatina das inovações gerenciais consequentes do advento da Segunda 
Guerra Mundial, período produtor de inovações tecnológicas no âmbito 
das ciências humanas no campo das relações de trabalho (ROSE, 1999; 
ATHAYDE, 2004). É de se destacar que nos anos 1970 o ISOP tem 
entre os seus centros o Centro Brasileiro de Ergonomia e Cibernética 
(CEBERC), o que indica um possível aumento dos trabalhos do estilo 
ergonômico nos anos posteriores ao corte desta primeira análise. De toda 
a forma, nos anos 1950, destacam-se nesse estilo II os trabalhos de Cloche 
(1951), Mongruel (1952), Suchanek (1954) e Nava e Cunha (1958), e já 
nos anos 1960, o de Mira y López (1963).

Tabela 2. Estilo II (Ergonômico)
Muito pautado por uma ênfase nas características fisiológicas dos 

trabalhadores, os artigos de estilo ergonômico pautam uma adaptação do 
ambiente e das condições de trabalho a tais variáveis fisiológicas. Em-
bora, em certo artigos, os autores se refiram a características psicológicas 
(p. ex., fadiga mental, aptidões psíquicas, atenção etc.), estas são tidas 
como fundamentadas em aspectos fisiológicos (condições fisiológicas 
sensoriais, motricidade, leis do funcionamento do organismo humano 
etc.); mais ainda, parece que tais distinções entre características fisioló-
gicas e psicológicas não são feitas em certos momentos. A orientação 
geral para o contexto do trabalho segundo os autores é a adequação das 
condições de trabalho – principalmente no que diz respeito aos estímu-
los sensoriais (iluminação, ruídos etc.) – ao que é fisiologicamente mais 
funcional para um aumento da produtividade dos trabalhadores.

2 É interessante que os ABPs, apesar de se configurarem como um periódico situado na 
cidade do Rio de Janeiro, demarcam-se como um veículo de expressão nacional, com 
presença de autores internacionais, entre os quais despontam não apenas o principal 
proponente da revista (Mira y Lopez), mas autores internacionais como Gemelli (1958).
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[As marcações em itálico são dos textos originais; as marcações 
em negrito são adições dos autores do presente trabalho.]

AUTORES ESTILO II – ERGONÔMICO

 

Cloche 
(1951)

Atenta para as variáveis ambientais no contexto do 
trabalho que desencadeiam a fadiga: “a fadiga apresenta 
inúmeras variantes conforme o tipo de trabalho consi-
derado, as condições ambientais, as diferenças indivi-
duais” (p. 74); mais especificamente, no caso da visão: 
“Notar, na fadiga visual, a influência das anomalias da 
visão e das condições de trabalho (iluminação, dimen-
sões dos objetos considerados, contrastes etc.)” (p. 70). 
Também indica a influência que a fadiga tem sobre o 
trabalho: “A fadiga mental reflete-se, mais propriamen-
te, sôbre a qualidade do trabalho executado do que sôbre 
a sua quantidade” (p. 72);

Mongruel 
(1952)

Estudo que trata da aquisição de hábitos, investigando 
principalmente a questão da motricidade/destreza por 
meio do “teste da pinça”. Segundo o autor, tal estudo é 
“uma contribuição à nova psicologia da formação de há-
bitos” e permite “prever uma aplicação útil no domínio 
da aprendizagem industrial” (p. 30); tal postura indica 
a posição de que tais características físico-psicológi-
cas devem ser levadas em consideração no âmbito do 
trabalho;

 
 

Suchanek 
(1954)

Trabalho mais paradigmático do “estilo ergométrico”. 
Pauta um “ajustamento das condições externas de 
vida às peculiaridades de funcionamento do organis-
mo humano e na orientação segura de suas funções” 
(p. 82), uma “subordinação do fluxo de trabalho à ra-
pidez mais adequada ao organismo” (p. 83), também 
“levar em consideração as aptidões físicas e psíquicas 
na escolha da profissão e do tipo de trabalho” (p. 83) 
e “levar em consideração as leis de funcionamento do 
organismo humano, ao construir suas máquinas, e 
planejar as instalações do local de trabalho, apoian-
do-se nos princípios básicos da fisiologia do trabalho 
e valendo-se também do saber acumulado pela psico-
logia” (p. 83);
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Nava & 
Cunha (1958)

Estudo experimental que se utilizou do Teste de Atenção 
de Lahy a fim de retraçar traços de personalidade (ca-
pacidades psicológicas, como a atenção e outras) em 
trabalhadores, principalmente motoristas. Segundo os 
autores: “Mesmo os trabalhos automatizados, cujas ope-
rações se desenvolvem em disposição que lembra a des-
portividade, requerem, segundo as situações que surgem, 
notável parcela de atenção repartida, de acôrdo com a 
vivência, para eliminar os estímulos perturbadores” (p. 
79); nesse sentido, sustentam a necessidade de levar em 
consideração as capacidades psicológicas para a ade-
quação ao trabalho;

 

Mira y López 
(1963)

Considera a possibilidade de que ruídos – geralmente 
tidos como nocivos para a produtividade – favoreçam 
a produtividade se “a produção de tais ruídos seja feita 
ritmicamente e que exista ‘gradientes’ bem calculadas na 
sua intensidade”; assim, um ruído “pode exercer uma ação 
coadjuvante no processo de trabalho, evitando, de certo 
modo, a monotonia e proporcionando uma pausa ou rit-
mo que serve para diminuir os efeitos da fadiga” (p. 68). 
Para isso, “teriam que ser moduladas as intensidades e os 
ritmos dos ruídos produzidos em qualquer centro de tra-
balho” (p. 68). Assim, segundo o autor, é necessário levar 
em consideração como os diferentes ritmos de ruídos 
influenciam os diferentes tipos de personalidade (p. 
ex., “pessoas bradipsíquicas” e “pessoas hipersensíveis”), 
afetando a produtividade dos trabalhadores.

A surpresa maior ficou por conta dos textos do que classificamos 
como terceiro estilo (personalidade e relações humanas), que estariam 
entre os ergonômicos (tomando a perspectiva do trabalhador, mas pela 
sua personalidade e relações humanas) e os empreendedoristas (abor-
dando o trabalhador a partir de uma personalidade autêntica e ativa 
sem lidar com qualquer tema relacionado ao empreendedorismo), su-
perando numericamente os do segundo estilo. Neste terceiro estilo se 
destacam os textos de Bonfim (1953), Bonfim (1954), Desconhecido 
(1956), Freitas (1956), Gemelli (1958), Bonfim (1958), Carvalhaes 
(1960), Freitas (1960) e Cordeiro & Frost (1960). Curiosamente este 
estilo desaparece nos primeiros anos da década de 1960.
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Tabela 3. Estilo III (Personalista)
Os artigos de estilo personalista são caracterizados por duas 

concepções principais: (1) a concepção de que os seres humanos possuem 
personalidades, caracterizadas por necessidades, aptidões e habilidades, 
sendo algumas dessas variáveis – para alguns autores deste estilo – co-
muns a todos os seres humanos, aos trabalhadores ou ao contexto do 
trabalho; (2) a concepção de que tais necessidades humanas podem e 
devem ser satisfeitas no contexto do trabalho por um aprimoramento 
das relações humanas que ocorrem neste. Tendo isso como fundamen-
to, as principais diretrizes dos autores deste estilo para o ambiente do 
trabalho são: (1) levar em consideração as necessidades, aptidões e habi-
lidades de cada trabalhadorpara alocá-lo no trabalho que seja mais con-
dizente com os traços de sua personalidade; e (2) desenvolver as relações 
humanas que se dão no contexto do trabalho para que os trabalhadores 
possam satisfazer as suas necessidades (físicas, psicológicas, intelectuais, 
afetivas etc.) de modo a serem mais produtivos.

[As marcações em itálico são dos textos originais; as marcações 
em negrito são adições dos autores do presente trabalho.]

AUTORES ESTILO III – PERSONALISTA

 
 
 
 

Bomfim
(1953)

Artigo muito centrado na ideia de que uma melhora nas re-
lações humanas deve acarretar um aumento na produtivida-
de: “Melhorar as relações humanas no trabalho é um dos 
meios mais seguros de conseguir um aumento da produ-
tividade” (p. 83). Para tal, segundo o autor, é fundamental 
“orientar, no tratar com os homens, de maneira a agradar, 
ou pelo menos a não ferir, a personalidade daqueles com 
quem tratamos” (p. 85). A noção de personalidade é muito 
presente, principalmente segundo a concepção de que há ne-
cessidades subjetivas comuns a todas as pessoas (“ser tratado 
com justiça positiva” e “ser respeitado” (p. 88)), sendo a todo 
o momento enfatizado a necessidade de se respeitar estas e 
de adaptar as relações humanas de modo a não feri-las. O 
artigo também conta com breves lampejos do “Estilo IV – 
Empreendedorista”, ao conceber que “o principal fator para 



4. Governamentalidade e práticas psicológicas

96 

se conseguir uma alta produtividade é a vontade que os ope-
rários têm de produzir mais, para ganhar mais” (p. 87); en-
tretanto, o artigo enfatiza as questões das “relações humanas” 
e não um trabalho de desenvolvimento de si mesmo (self);

 
 
 

Bonfim
(1954)

Artigo também muito pautado pela “promoção de boas rela-
ções humanas” (p. 72). No contexto do trabalho, algumas das 
regras para tal são: “Faça o melhor uso possível da capacidade 
de cada pessoa”, “Cientifique-se das habilidades de cada um 
dos seus subordinados a fim de que possa aproveitá-las na 
ocasião oportuna” e “Cada pessoa deverá ser tratada de acor-
do com a sua peculiaridade” (p. 75). A noção de personalidade 
transparece nas ideias de “capacidade”, “habilidade e “peculia-
ridade”; segundo o autor, tais características devem determinar 
“quais as atividades que [alguém] deve procurar, por estarem 
mais de acordo com as suas aptidões” (p. 77). O “desejo de 
segurança” baseado no “instinto de conservação”, o “orgu-
lho” e o “sentimento de justiça” são tidos como “a base princi-
pal da psicologia do homem no trabalho” (p. 78), devendo estas 
necessidades ser estritamente respeitadas nas relações humanas;

 

Desconhe-
cido (1956)

Artigo que leva em consideração “a importância que tem para 
o rendimento a satisfação ativa e estimulante forjada nos am-
bientes de produção”. Consonante com o “Estilo IV – Em-
preendedorista”, o artigo chama a atenção para a questão do 
“desejo do empregado” (p. 52) e da procura do trabalhador por 
“aperfeiçoar-se profissionalmente todos os dias” (p. 53) como 
fatores envolvidos no aumento da produtividade. Entretanto, 
o artigo enfatiza “o grau de harmonia nas empresas, fator de-
cisivo do bem-estar geral, de maior ou menor produtividade 
nacional e do menor ou maior nível de vida e equilíbrio so-
cial” (p. 51-52), enquadrando-se, portanto, numa perspectiva 
muito mais voltada para as relações humanas no contexto de 
trabalho. Assim, “o que se intenta, é que haja maior com-
preensão humana no próprio trabalho e na vida de relação 
da comunidade constituída pela empresa” (p. 54), dentre 
outros meios, por uma “política de respeito à personalida-
de dos colaboradores e possibilidade de desenvolvimento de 
suas capacidades” (p. 57) e pela “possibilidade de satisfazer e 
modificar os interesses individuais de modo a contentar a 
todos” (p. 58);
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Freitas
(1956)

Artigo também muito centrado na ideia de relações hu-
manas: “os fatôres psicológicos de satisfação ou insa-
tisfação não só com o trabalho como com a política da 
emprêsa, determinam a atitude do empregado e são causa 
de displicência ou entusiasmo no trabalho” (p. 43). Dessa 
maneira, há o entendimento de que “só com um trabalho 
dessa natureza, em que se salientem as necessidades, os 
interêsses e as motivações que impelem a atividade do 
indivíduo, estaremos caminhando ao encontro da solução 
do problema [do absenteísmo]” (p. 44). Assim, pauta que 
“a falta ou a assiduidade ao trabalho ou a queda da pro-
dutividade devem, pois, ser estudadas em relação às fôrças 
psicológicas que lhes são causa” (p. 44), visando “a classi-
ficação e melhor distribuição dos empregados por ati-
vidades que correspondam melhor a suas necessidades, 
a suas motivações, a suas aspirações, bem como a suas 
aptidões” (p. 45);

 
 
 
 

Gemelli 
(1958)

Artigo que defende a necessidade de “estudar a personali-
dade humana, descrever as múltiplas diferenças, explicar, 
por diversas teorias, o desenvolvimento da personalida-
de humana e os fatôres que atuaram sôbre ela” (p. 24), 
ou seja, “o estudo da personalidade humana, sôbre suas 
variações, sôbre suas diferenças, sôbre sua gênese, sôbre 
a gênese dos processos de adaptação e inadaptação” (p. 
32). Segundo o autor, “o problema central da psicologia 
é o da personalidade” (p. 32); sendo assim, no campo do 
trabalho, “deve-se procurar antes de tudo saber como o 
homem se adapta ao seu trabalho e em conseqüência 
qual o valor e que direção deve seguir a preparação para 
tarefas determinadas”, “procurar determinar quais são 
as reações do homem às diversas secções do trabalho” 
e “estudar como o homem que trabalha se adapta a estas 
transformações tecnológicas” (p. 25), sempre se pergun-
tando “quais são os reflexos destas condições sociais sobre 
o trabalho?” (p. 26). Pauta com isso a necessidade de se 
atentar para as relações que se dão no ambiente de tra-
balho, fazendo referência direta à “doutrina das relações 
humanas” (p. 26);
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Bonfim
(1958)

Artigo que se baseia na concepção de que “o trabalho é 
fundado sôbre um sistema de necessidades que convém 
conhecer, a fim de que seja obtido do trabalho o efeito 
desejado” (p. 127). Após elencar as principais necessidades 
naturais, psicológicas, intelectuais e afetivas, o autor con-
clui que “Na medida em que a organização do trabalho 
melhor permitir ao homem satisfazer essas Necessidades, 
Interesses, Tendências e Sentimentos, maior serão: sua 
adaptação ao trabalho, sua integração ao grupo de traba-
lho, donde: maior será seu Rendimento no Trabalho” (p. 
133). Pauta, portanto, o “aproveitamento e utilização das 
aptidões”, que consiste no “aproveitamento das aptidões, 
bem como sua afirmação e aperfeiçoamento, num trabalho 
que consiste no refôrço de características naturais apro-
veitáveis” (p. 144), tendo por princípio que “o ideal é a 
escolha prévia do indivíduo para o pôsto de trabalho, de 
maneira a colocar nêle quem mais condições de aptidão 
natural, possuir” (p. 144);

 
 
 
 
 

Carvalhaes
(1960)

Artigo pautado na concepção de que “O homem sentindo-
se preso às contingências naturais da vida, procura, como 
primeiro passo para sua subsistência, o trabalho” (p. 78). 
Consonante a isso, o autor defende que o melhor trabalho é 
“aquêle cujo resultado representa o maior aproveitamento 
das potencialidades do homem”, concebendo essa poten-
cialidade como “a soma de capacidade mais o poder volitivo, 
isto é, o poder da vontade” (p. 79). O autor já aponta para a 
importância do “desejo de produzir” do trabalhador: “Uma 
coisa é termos capacidade para executar um trabalho e outra 
é usá-la com desejo de produzir o máximo” (p. 80); entretan-
to, diferentemente do “Estilo IV – Empreendedorista”, esse 
ponto é abarcado de modo muito geral, recaindo a ênfase 
sempre na questão das necessidades humanas. A doutrina 
das “relações humanas” também é evocada na relação entre 
empregador e empregado, enfatizando a “importância da 
relação harmoniosa entre as duas personagens, a-fim-de se 
obter a situação financeira desejável de uma organização” 
(p. 79). Vale destacar também que a concepção da “impor-
tância da psicologia como meio de ajustamento do homem 
ao trabalho” (p. 77) é bem próxima das dos autores do “Estilo 
I – Disciplinar”;
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Freitas
(1960)

Artigo pautado na concepção de que “O comportamento hu-
mano, além de resultar da interação de muitos fatores, é uma 
realidade humana e as relações comportamentais no contacto 
social incluem sempre outros fatores que não os oriundos da 
cultura, ou seja, os fatores da constituição, do tempera-
mento e das aptidões inatas” (p. 73) e de que “Não se pode 
separar as necessidades e impulsos do dinamismo total da 
personalidade, pois que esta não só os vivencia como os 
percebe, os configura como algo de positivo ou de nega-
tivo” (p. 74). Quanto ao contexto do trabalho humano, o 
autor pauta que este “deve ser escolhido de acôrdo com as 
aptidões e potencialidade psico-físicas de cada indivíduo” 
(p. 75), apresentando consonância parcial com os autores do 
“Estilo II – Ergonômico”;

 
 
 
 
 

Cordeiro 
& Frost 
(1960)

 
 
 
 
 
 

Artigo pautado na concepção de que “a percepção [dos tra-
balhadores] é determinada pelas motivações e pela estrutura 
de necessidades do indivíduo” (p. 66). É muito presente 
as concepções concernentes às relações humanas, pautando: 
que a “segurança psicológica (…) deve existir nas relações 
entre o supervisor e o operário” (p. 67), sendo a “necessi-
dade de sinceridade” fundamental para tal; e que se deve 
desenvolver “uma atmosfera de aprovação e, conseqüen-
temente, de segurança psicológica” (p. 67). Assim, “uma 
situação estruturada com seus limites claros e razoáveis 
traz segurança psicológica para as relações entre os mem-
bros do grupo” (p. 67-68). Os autores também defendem a 
necessidade de promover a independência e a autorrealiza-
ção dos operários – características fundamentais do “Estilo 
IV – Empreendedorista” –, entendendo que “o operário deve 
crescer de tal maneira que possa se tornar um cidadão in-
dustrial adulto e independente” e que se deve estimular “êste 
desenvolvimento da independência no processo de auto-re-
alização do operário” (p. 68); entretanto, o artigo é pautado 
fundamentalmente pela concepção de aprimoramento das 
relações humanas no trabalho.

O quarto estilo, o empreendedorista, esperamos encontrar apenas 
em meados ou fins da década de 1980. Rose aponta que nos contextos 
inglês e norte-americano a linguagem do empreendedorismo ganhou 
maior força política apenas nesse período, a partir do incremento de 
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práticas neoliberais. No entanto, o artigo de Bonfim (1958) chama a 
atenção por ter componentes de vários estilos, incluindo alguns bre-
ves lampejos empreendedoristas, como ao discutir a questão das nossas 
necessidades de autonomia e liberdade (ver tabela 4). De toda forma, 
consideramos uma referência extremamente breve para qualquer classi-
ficação de um texto como fazendo forte postulação empreendedorista.

Tabela 4. Estilos discursivos em “As Necessidades 
do Ser Humano” (1958) de Anibal Bonfim

ESTILO 
DISCURSIVO

“AS NECESSIDADES DO SER HUMANO”
ANIBAL BONFIM (1958)

ESTILO I
(DISCIPLINAR)

Segundo o autor, o objetivo da Psicologia do Trabalho 
seria precisamente a “adaptação psíquica do homem ao 
trabalho” (p. 143), enfatizando a “importância da psi-
cologia na modificação de certos traços de caráter” (p. 
144) e se perguntando “Como proceder à mudança de 
traços de personalidade, no sentido de melhor adaptar o 
homem a seu trabalho?” (p. 144);

ESTILO III 
(PERSONA-

LISTA)

Como visto na tabela “Estilo III – Personalista”, o artigo 
enfatiza principalmente a necessidade de se atentar para 
as necessidades dos trabalhadores, a fim de levá-las em 
consideração no ambiente de trabalho;

ESTILO IV
(EMPREEN-

DEDORISTA)

Ao tratar no “Plano Afetivo” sobre a necessidade de “Or-
gulho”, o autor se refere à “autonomia” e à “indepen-
dência” consequentes da obtenção de salário (p. 132); 
questões que são de grande importância para o empre-
endimento de si mesmo (self ) e que, portanto, obterão 
grande ênfase por parte dos autores do Estilo IV.

Boletins e monografias do Instituto de Psicologia
Como destacado anteriormente, os textos apresentados nos Bo-

letins e Monografias do Instituto de Psicologia apresentam uma quase 
completa raridade do tema vinculado ao campo do trabalho. O texto 
de Schneider (1949) será analisado por ser o mais próximo do tema da 
psicologia vinculada ao campo do trabalho e por ser anterior a qualquer 
breve presença do tema nos boletins. Datando de 1949, a monografia 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 101 

de Schneider cumpre duplo papel: se propõe como texto introdutório 
para os interessados no tema da seleção e orientação profissional e segue 
as diretrizes da Divisão de Psicologia Aplicada do IP, prevista em seu 
Regimento (1949, p. 11-12), especialmente na função de “utilizar os 
estudos teóricos e experimentais na investigação dos problemas psicoló-
gicos inerentes à atividade humana”.

A monografia, prefaciada por Nilton Campos e a ele dedicada 
pela ocasião do aniversário de dez anos de obtenção da cátedra de Psi-
cologia na UB, divide-se em três capítulos: o primeiro, de cunho his-
tórico, apresentando as transformações do século XIX e a industriali-
zação como deflagradoras da necessidade de seleção e orientação; um 
segundo, indicando como a psicologia contribui para o tema da seleção 
e orientação (através de gestaltistas, behavioristas, da psicanálise, da psi-
cologia diferencial etc.), dando foco especial no final do capítulo para a 
testagem psicológica; e um terceiro, especificando as questões do Brasil 
e mostrando como pode ser realizada a formação de profissionais volta-
dos para a seleção e orientação profissional.

Destaca-se que, para Schneider, a solução dos problemas do cam-
po, em face da crescente industrialização do país, estava na cuidadosa 
formação de psicologistas e psicotécnicos, profissionais com currículo pró-
prio a serem treinados nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 
nos devidos departamentos de Psicologia autônomos de tais institui-
ções. Tal necessidade de psicólogos era facilmente justificável, e carac-
teriza esse texto como sendo do estilo I proposto em nosso estudo (vol-
tado para a disciplinarização e aumento de eficácia), como a passagem 
abaixo deixa claro:

A educação vocacionalmente orientada e a formação geral 
de profissionais selecionados para a indústria, comércio, 
administração e magistério jamais poderiam ter pleno 
êxito se não se fizer a preparação adequada de um núme-
ro apreciável de psicologistas e também a qualificação de 
psicotécnicos a fim de superar a fase de improvisação em 
que ainda nos arrastamos (SCHNEIDER, 1949, p. 59).

Já o texto de Nilton Campos (1962) destoa bastante do texto de 
Schneider. Enquanto este defende a área tanto em sua necessidade de 



4. Governamentalidade e práticas psicológicas

102 

existir como em sua formalização futura, aquele sugere que a própria 
existência deste campo deve ser tomada com cuidado, pois ameaçaria a 
dignidade do espírito humano. Para Campos, “A verdade irrefutável é 
que o aperfeiçoamento técnico, se não for acompanhado por um pro-
gresso espiritual correspondente, não trará nenhum benefício autêntico 
para a humanidade ansiosa pela sua salvação moral” (1962, p. 21). Este 
trabalho, apesar de tratar do tema da psicologia e as organizações, foge 
à classificação inicialmente proposta, indicando controvérsias existentes 
sobre a função da psicologia neste segmento e qual seria sua função se 
ali ocupasse algum espaço.

Este temor de Nilton Campos com o crescimento de uma psico-
logia voltada para a aplicação e o uso técnico é conhecido. O próprio 
Eliezer Schneider conta, em depoimento, que Campos tinha prevenções 
contra Mira y López, chamando jocosamente suas assistentes e alunas de 
“mirotécnicas” e evitando maiores contatos entre IP e ISOP (SCHNEI-
DER, 1992, p. 145-146). Aqui, a “disputa” IP-ISOP se reflete no tema 
da psicologia do trabalho: enquanto uma instituição apresentou trabalhos 
diversos desenvolvendo o campo, a outra produziu textos conflitantes 
com a própria perspectiva de análise da produtividade do trabalhador.

Conclusões: breves questões de análise

Alguns aspectos ainda valem ser destacados na análise final deste 
trabalho: Em primeiro lugar, é preciso estar atento ao aspecto sucessório 
das fases ou estilos destacados neste trabalho. Escolhemos falar em es-
tilos (e não em fases, por exemplo), para não implicar qualquer modo 
evolucionista de avaliar esta sucessão discursiva, em que cada período 
apontaria para a exclusão do anterior. Pelo que vimos, há muito mais 
um convívio entre estilos (às vezes em um mesmo texto) do que uma 
simples sucessão. O que pode acontecer é uma variação de frequência 
de um estilo sem que se coloque a questão de sua superação. Uma prova 
disto é a quase onipresença do primeiro estilo.

Outro aspecto a ser ressaltado é a singularidade local dessa 
produção discursiva num contexto global de conhecimento em que o 
Brasil se apresenta, ao menos nos anos de 1960, mais como importador 
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do que uma central produtora de conhecimentos. A produção nesse 
período aponta para o aspecto fortemente importador de conhecimen-
tos psicológicos. Mas esta importação com o claro predomínio das re-
ferências estrangeiras não exclui um processo de assimilação local com 
o predomínio de algumas discussões locais. Esta assimilação ou indi-
genização local pode ser destacada em trabalhos como os de Danziger 
(2006) e de Pulido e Burbano (2018), analisando historicamente certas 
traduções locais. A distribuição singular ao longo do tempo dos estilos, 
a forte presença do estilo III ou ainda o ecletismo na composição de 
versões podem ser sinais desta marca de produção local.

Um terceiro aspecto a destacar diz respeito às versões em psicolo-
gia do trabalho, nas quais não apenas podemos ver singulares arranjos 
locais sem qualquer posição excludente digna de visões fortes (DES-
PRET, 1999), como podemos ver a já citada postura de composição. 
No entanto, vale a pena assinalar que a análise destes trabalhos implica 
a composição entre diferentes versões da psicologia: uma notadamente 
implicada em seus embates em torno das práticas (a dos ABPs) e outra 
mais reservada em relação a estes desdobramentos, afirmando uma pos-
tura mais ascética.

Por fim, retornando à primeira parte do texto, é possível reconec-
tar-nos na análise destes discursos às questões acerca dos processos de 
subjetivação implicados em uma governamentalidade liberal. Buscamos 
identificar como, nos discursos do campo da psicologia do trabalho, sur-
gem preocupações de como tornar visíveis e administráveis as condutas 
de trabalho. Percebemos que no seio de uma governamentalidade liberal 
revela-se a importância, entre os governados, de um caráter gradualmente 
mais atinente à autonomia, à liberdade, à atividade e à satisfação (nota-
damente no Estilo III). Especialmente neste estilo destaca-se a busca de 
uma natureza mais basal do ser humano, de sua essência, dimensionando 
a partir dessa busca as formas de governo contemporâneas, promoven-
do-a pelas atuações clínicas dos psicólogos. É nesse sentido que podemos 
compreender as participações das áreas tratadas nas aspirações, estratégias 
e programas de governo, uma vez que não se entende tais operações como 
manipulações para efeitos de dominação, mas sim como positividades 
comprometidas com o melhor governo da população em termos de sua 
saúde, tranquilidade, segurança, bem-estar e autêntica natureza.
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O coaching não diretivo 
como ferramenta produtora 

de subjetividades caminhando 
na tensão entre aquele que treina 

e um governo de si

Gabriel Gouvêa Monteiro 
Fernando Mello Machado 

Arthur Arruda Leal Ferreira

Introdução

Este artigo propõe-se a investigar algumas práticas de coaching 
sob a luz do entendimento proporcionado pelos modos de governo psi 
no âmbito de regimes de matriz neoliberal ou de práticas liberalizantes, 
que supõem uma gestão dos indivíduos a partir de suas respectivas li-
berdades, no horizonte das quais seria possível levar um modo de vida 
regrado, ordeiro e produtivo. 

 Para isso, vamos investigar primeiramente as origens da noção de 
coaching, garimpando em meio a suas diversas versões, para depois nos 
determos em vertentes específicas dessa atividade; através dessas incursões, 
poderemos nos aproximar de alguns exemplos dos seus fundamentos, mas 
também veremos como há uma ambiguidade crucial no seio dessas práti-
cas que, a um tempo, se propõem como não diretivas e preconizam uma 
inversão da lógica de poder inerente a alguns dos mais tradicionais disposi-
tivos psi, procurando equiparar ao máximo cliente e instrutor, numa busca 
pela horizontalização do espaço relacional entre “governantes” e “governa-
dos”. Isso ocorre, contudo, sem que se abra mão de diretrizes, palavras de 
ordem, incentivo e de uma busca por formas mais eficazes de desenvolver 
o potencial humano, investindo na confiança de cada um em si mesmo. 
Há uma tecnologia, uma concepção de autogoverno, nas entrelinhas des-
sas abordagens motivacionais que enfocam a interioridade dos sujeitos.
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 Nesse cenário, a metáfora do Jogo Interior proposta por Timo-
thy Gallwey é interessante, pois parte do pressuposto de que o indi-
víduo deveria ser capaz de potencializar suas qualidades tal como um 
desportista o faz em uma situação de competição. Nessa perspectiva, 
urge olhar para dentro de si, mas também para o espaço relacional, de 
modo a canalizar as energias em direção a seus objetivos. 

Este presente trabalho tem seu ponto de partida na analítica 
da governamentalidade proposta por Michel Foucault e em seu des-
dobramento através da análise das práticas de empreendedorismo 
formuladas por Nikolas Rose. Essas noções nos serviram para a in-
vestigação do coaching em meio a um crescente mercado de práticas 
empreendedoras de governo. 

 Vemos, nessa dinâmica, a produção de uma mentalidade de 
governo (e de autogoverno) que dispensa uma cartilha rígida e utiliza-
se do jargão esportivo e de suas técnicas motivacionais para a otimi-
zação das condutas. Verifica-se uma singular conduta das condutas, 
do coach pelos seus clientes, já que, em última instância, são estes que 
avaliam aquele e não o contrário. A mentalidade empreendedora se 
faz presente já que cada qual deve ser responsabilizado pela sua posi-
ção na vida. O segredo do sucesso consiste na qualidade do treino, do 
jogo jogado por cada um e pelos demais, pela capacitação propiciada 
pelo coach e pelo despertar da consciência prometido por esse disposi-
tivo. É o gerente, é o empresário, é o veterano que quer se reinventar, 
é o jovem que quer ascender socialmente. Há uma metáfora sob esse 
prisma, já gasta, ou mesmo um truísmo, de que a vida seria um jogo. 
Veremos, pelas lentes do coaching, como se descortina essa concepção 
dentro da ideia de Jogo Interior. 

No governo, pensado mais amplamente, para além da macropo-
lítica, se conectariam dimensões políticas, tecnológicas e éticas, con-
figurando racionalidades práticas específicas ou governamentalidades. 
Rose argumenta possuir particular importância para uma análise his-
tórica da imagem da subjetividade empreendedora e de seu profundo 
valor político na atualidade, o estudo das governamentalidades liberal e 
neoliberal ou, mais sinteticamente, do liberalismo e do neoliberalismo. 
Rompendo com configurações pregressas, nestas não se buscaria gover-
nar apesar da liberdade, mas através da mesma.
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Teríamos a sedimentação e a capilarização de um vasto e hetero-
gêneo campo de especialistas da subjetividade, ao longo do século XIX, 
tanto como efeito quanto como condição dessas governamentalidades. 
Reunindo a retórica política a programas regulatórios da conduta diá-
ria, esta forma de especialidade preconizaria um modo de gestão in-
trinsecamente ético: a boa gestão se basearia na maneira como os in-
divíduos gerenciariam a si mesmos. Em linhas gerais, esses seriam os 
vetores cardinais da composição histórica da imagem da subjetividade 
empreendedora.

As origens do coaching: filosofia 
antiga, carruagens e professores universitários 

Em relação à origem do termo coaching, concorrem entre si 
diversas versões. Ao lado de certas incongruências, nos foi possível 
identificar alguns pontos de relativo acordo quanto aos percursos que 
desembocam em seu uso atual como uma metodologia pedagógica. 
Estas versões consistem em narrativas históricas da atividade encon-
tradas na internet através da pesquisa no Google com as palavras-cha-
ve coaching, história e origem.

O grupo consultado no levantamento dessas versões é composto 
por profissionais coaches. Não raro, suas narrativas terminam com algu-
ma menção publicitária de seus serviços. Mesmo que seja patente a falta 
de rigor historiográfico dessas narrativas, acreditamos na relevância em 
observá-las por apontarem para modos de legitimação e situamento do 
coaching na atualidade, nosso foco de análise.

Gaspar (2011) e Dinis (2013) sugerem que, em relação ao coa-
ching como metodologia, caso nos liberássemos de sua nomenclatura, 
atestaríamos raízes de sua filosofia e práticas já na Grécia Antiga. Para 
Gaspar, Platão e Aristóteles concentrariam essa referência. O primei-
ro, por sua habilidade de dissecar fatos e situações com indagações 
criativas e o segundo, pelo exemplo de orientação que haveria pres-
tado a Alexandre, o Grande, na busca por novas formas de enxergar 
a vida e estabelecer mudanças de comportamento para alcançar suas 
vitórias e conquistas.
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  Dinis, por outro lado, reconhece Platão apenas como discípulo 
de Sócrates, o filósofo que seria verdadeiramente o criador das bases 
para o coaching. Isso teria se dado especialmente através da diária prática 
de Sócrates de reunir seus discípulos na ágora de Atenas para discutir as-
suntos existenciais e filosóficos. Nessas reuniões, o filósofo emprega seu 
método, a Maiêutica Socrática, que consiste em propor temas, instigar 
ideias com perguntas e ouvir o que os discípulos tem a dizer, ensinar e, 
acima de tudo, aprender.

Dinis entende com isso que o grande objetivo de Sócrates seria 
desenvolver pessoas, abrir as suas mentes e buscar as suas aprendizagens 
dentro delas mesmas. O filósofo negaria a possibilidade do ensino de 
algo a alguém, visto que as pessoas já teriam dentro de si todo o conhe-
cimento como potencial. Através da formulação de perguntas, Sócrates 
faz com que as pessoas reflitam e tirem suas próprias conclusões, che-
gando sozinhas as suas verdades. Dois mil e quinhentos anos depois, o 
método socrático ganha um outro rótulo, o coaching, entendido como 
uma das mais importantes ferramentas de desenvolvimento pessoal e 
profissional da atualidade.

Um viés de maior ressonância entre as narrativas históricas en-
contradas é o de que o termo coaching derivaria do nome da vila hún-
gara Kocs, às margens do rio Danúbio, que liga Viena à Budapeste. Em 
Kocs, entre os séculos XV e XVI, foram produzidas carruagens cuja 
fama se espalhou por toda a Europa. O diferencial dessas carruagens 
estava no conforto trazido pelo emprego de amortecedores e de uma 
especial cobertura contra as intempéries do tempo, permitindo uma 
renovada experiência aos viajantes (GASPAR, 2011; CRISTO, 2013; 
DINIS, 2013; KORKES, 2013).

As carruagens de Kocs foram batizadas popularmente de “kocsi 
szeker” e os nativos da cidade, de “kocsi”, mas à medida que superaram 
fronteiras e foram pronunciados em línguas diferentes, os termos “ko-
csis” e “coaches” passaram a denominar os condutores de carruagens 
em geral (GASPAR, 2011). Os termos manteram o sentido amplo de 
“transportar pessoas de um lugar para outro” (DINIS, 2013). Entretan-
to, como de carruagem ou condutor de carruagens o termo coach pas-
sou a designar um tipo de instrutor ou técnico como atualmente? Esta 
é a pergunta de Cristo (2013). Este, ao lado de Gaspar (2011), indica 
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que, no século XVIII, famílias britânicas muito ricas, quando em lon-
gas viagens pelo interior da Inglaterra a passeio ou a negócios, levavam 
servos com a função de lerem em voz alta para as crianças no interior 
das carruagens (coaches) aquilo que elas deveriam estudar. Assim, ao se 
referir a esta forma de aprendizagem, dir-se-ia que as crianças foram 
coached, ou seja, “foram instruídas dentro da carruagem”.

Mais tarde, no decorrer do século XIX, na mesma Inglaterra, os 
universitários ingleses adotaram a palavra coach como uma gíria para 
professores e mestres de universidades, principalmente quando se tra-
tava de um tutor, ou aquele indivíduo responsável em auxiliar os es-
tudantes nas preparações de testes e exames diversos. Dessa forma, os 
universitários se sentiriam conduzidos através do curso e dos exames 
como se fossem guiados pela “carruagem do professor” (DINIS, 2013; 
FERREIRA, 2013).

Em pouco tempo as faculdades incorporaram o termo, utilizan-
do-o, todavia, para designar os líderes de suas equipes esportivas. Com 
a generalização deste uso para além das fronteiras acadêmicas, o termo 
sedimentou seu significado como técnico esportivo. No âmbito esporti-
vo, Dinis (2013) resgata ainda que na Inglaterra, a partir de finais do sé-
culo XVIII, as corridas a cavalo com coches, conduzidas pelos coachmen, 
se transformaram em um esporte de elite, denominado de coaching.

Novos significados no século XX: relações 
atuais entre o coaching e o mundo esportivo 

Dinis (2013) e Cristo (2013) reconhecem que houve uma im-
portante transformação no uso do termo no âmbito esportivo durante 
o século XX. As pedras fundamentais de uma significação mais contem-
porânea foram estabelecidas por Timothy Gallwey, em seu livro O Jogo 
Interior do Tênis, de 1974, elaborado após experiência deste autor como 
treinador da modalidade.

Gallwey, nesse livro, pretendia romper com certo modelo de 
treinamento esportivo entendido como tradicional. Tal modelo se 
restringia ao ensino de técnicas específicas a cada modalidade, bem 
como se centrava na superação de um adversário externo. Segundo o 
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autor, resultados educacionais muito mais promissores poderiam ser 
alcançados ao se lançar luz sobre o Jogo Interior que tomaria lugar na 
mente do aprendiz.

Vencer este jogo significaria superar o medo da derrota, dúvidas, 
falta de concentração e estresse, tidos como os verdadeiros oponentes 
do sucesso (THE INNER GAME, 2013). Seria preciso, então, o traba-
lho sobre novas habilidades, bem como sobre competências emocionais 
(DINIS, 2013).

Para Gallwey, treinadores deveriam economizar suas instruções 
haja vista estas tenderem a se acumular “na cabeça dos alunos a ponto de 
eles não saberem mais como estavam jogando” (THE INNER GAME, 
2013). Entretanto, não apenas se deveria reduzir o uso de instruções como 
substituí-las por “diretrizes”, as quais seriam orientações mais abertas e 
que conduziriam a um aumento de percepção por parte dos alunos acer-
ca de si mesmos, capacitando-os a extraírem um “feedback instantâneo 
da sua performance” (THE INNER GAME, 2013). Tais diretrizes não 
apenas facilitariam o aprendizado do tênis, mas também repercutiriam 
generalizadamente na capacidade de aprendizagem dos alunos. Consisti-
riam, assim, em fórmulas para se aprender como aprender.

Esta proposta angariou apelo não somente no mundo esportivo, 
mas também no campo da educação, da saúde e, de forma destaca-
da, nos ambientes de negócios. A transposição de suas fórmulas para o 
mundo do trabalho resultou no livro The Inner Game of Work (2000). 
Os outros títulos da chamada série do Jogo Interior são Inner skiing, de 
1977, The Inner Game of Golf, de 1981, Inner Game of Winning, de 
1985, Inner Game of Music, de 1986 e Inner Game of Stress, de 2009. 

Outra influência relevante no coaching esportivo foi John With-
more, também segundo o qual “o coaching consiste em liberar o po-
tencial de uma pessoa para incrementar ao máximo o seu desempenho. 
(…) Consiste em ajudar-lhe a aprender em vez de lhe ensinar” (apud 
THE INNER GAME, 2013). De acordo com Withmore, “coaches são 
como sementes, têm dentro de si o potencial necessário para se torna-
rem em magníficos carvalhos; o nosso trabalho como coach é incitar o 
seu desenvolvimento” (apud op. cit.).

Com Gallwey e Withmore, então, o termo coach se transmutou 
do significado de “algo que transporta alguém de um lugar para o ou-
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tro” para “designar o papel que se exerce ao se levar alguém de seu esta-
do atual ao estado desejado” (THE INNER GAME, 2013). Já Ferreira 
(2013) ressalta que o significado do termo, “a condução de um indivi-
duo por outro para um destino previamente desejado”, permanecia o 
mesmo. Este significado não se alterou desde seu primeiro uso até os 
dias atuais. Cristo (2013) busca realçar as diferenças entre o coaching e 
um tipo de ensino por treinamento. Este último apenas forneceria “res-
postas teóricas prontas”, enquanto o primeiro permitiria a uma pessoa 
“encontrar suas próprias pernas, dentro de seus limites, de seus conheci-
mentos, as suas respostas” (grifo nosso).

A ideia de um plano individual, subjetivo e corporal como lócus 
privilegiado de aprendizado, como pudemos acompanhar ao longo de 
toda a nossa pesquisa, é um dos leitmotivs das explicitações e práticas 
encontradas em torno do coaching. Prosseguindo sua narrativa, Cristo 
assinala a expansão do coaching para além do âmbito esportivo nos anos 
1980, quando passa a ser considerado uma ferramenta importante tam-
bém para os líderes e o mundo corporativo.

Para Ferreira (2013), em 1950, o termo coach foi usado pela pri-
meira vez como uma habilidade de gerenciamento de pessoas. Seria o 
contexto das primeiras técnicas de desenvolvimento pessoal e humano, 
em que se valorizariam as competências dos indivíduos e se lhes rela-
cionaria a um processo de melhoria contínua. No ano de 1960, Nova 
York assistiu ao primeiro programa educacional voltado às habilidades 
de coaching de vida ou life coaching. Posteriormente, este programa foi 
introduzido no Canadá e aperfeiçoado com técnicas e ferramentas para 
a resolução de conflitos e problemas.

Na década de 1980, o coaching começou a ganhar força dentro 
dos meios empresariais, demonstrando utilidade em programas de li-
derança como coaching executivo. A partir desse momento, o coaching 
surgiu como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano 
pessoal e profissional, sendo utilizado até os dias de hoje por grandes 
corporações e seus líderes.

Na empresa, o coaching se estabeleceu como “um processo de 
desenvolvimento de líderes, vivencial e individualizado, que expande 
a capacidade do líder em alcançar metas organizacionais de curto e 
longo prazos” (MILARÉ; YOSHIDA, 2007). A premissa seria, en-
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tão, a de que, a partir da assimilação de um conjunto de técnicas, 
o cliente seria levado pelo coach a “desenvolver novas maneiras de 
pensar, sentir, agir, aprender, liderar, e se relacionar com os outros 
(…) [expandindo] sua eficiência individual e organizacional” (THE 
EXECUTIVE COACHING FORUM, 2008, p. 20). Ao que parece, 
teríamos uma busca por maximizar a utilização de recursos pessoais 
em prol de uma melhor gestão empresarial, processo que, de forma 
intrínseca, repercutiria em uma benéfica racionalização dos modos de 
gestão do indivíduo por si mesmo.

Mostra-se particularmente interessante a generalização desta 
proposta para não só toda a hierarquia empresarial como também sua 
transposição para fora do mundo dos negócios. Com isso, a estrutura 
de coaching mencionada passaria a ser identificada como apenas mais 
uma modalidade ao lado de outras tantas, tais como o de coaching de 
lideranças, de jovens, de transição de carreira, de equipes, para redução 
do estresse, de gravidez e de vida. Para tais subespecialidades, inclusive, 
não se faria necessária a figura de uma organização como contratante 
intermediário do serviço, podendo-se se estabelecer uma relação dual 
entre cliente e coach.

Cabe frisar que, apesar desta pulverização, o coaching executivo, 
com seus conceitos e técnicas construídos em relação ao ambiente de 
mercado, parece reter caráter modelar face às demais subespecialida-
des. Se, por um lado, cai a figura da empresa como terceiro contra-
tante do serviço, as normas de alto desempenho, máxima eficiência e 
excelência competitiva mantêm certa prevalência. As propostas de life 
coaching (coaching de vida ou coaching pessoal) parecem compor mais 
radicalmente o espraiamento desta racionalização da conduta sobre o 
tecido social. Esta modalidade se orienta por questões especialmente 
não profissionais, envolvendo, por exemplo, relacionamentos afetivos e 
familiares, estresse e saúde em geral. 

Tais questões são, como no coaching executivo, abordadas com 
técnicas, por exemplo, de planejamento, motivação, comunicação e au-
todesenvolvimento (INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING, 
2012). Como uma amostra do arsenal de ferramentas e táticas possivel-
mente empregadas, figuram a avaliação do nível de satisfação; análise de 
cenários para tomada de decisões; identificação e eliminação de crenças 
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limitantes; levantamento de sonhos realizadores; análise de vantagens 
e desvantagens; ensaio mental (role playing); definição do propósito de 
vida; planejamento estratégico pessoal; administração das ações com o 
uso do desenvolvimento da criatividade e abstração de problemas. 

Na seção seguinte nos aprofundaremos no cosmos de práticas de 
coaching, guiados pela abordagem não diretiva, tal como elaborada por 
Myles Downey.

O coaching não diretivo de Myles Downey 

Vamos nos deter agora no manual Coaching Eficaz, de Myles 
Downey (2010), que costuma repousar em meio a livros de marketing, 
administração, psicologia e autoajuda. A escolha deste livro tem como 
critério fundamental o fato de apresentar a si mesmo como um material 
introdutório e abrangente acerca da prática de coaching.

Downey é fundador e diretor da School of Coaching de Londres.1 
Segundo o autor, embora seu manual focalize âmbitos profissionais, a 
recepção de suas edições anteriores o levou ao entendimento de que tal 
pode servir “a qualquer um que tenha a responsabilidade ou o desejo 
de ajudar outras pessoas a aprender e desempenhar-se eficientemente” 
(DOWNEY, 2010, p. xiii2). Desse modo, sua “rede de leitores se am-
plia para incluir consultores, professores, pais, treinadores de esportes e 
muitos outros” (DOWNEY, 2010, p. xiii).

Ao longo do manual, Downey reforçará a proposição de que 
“aprender e desempenhar-se eficientemente” não se tratam de habili-
dades ordinárias, tampouco referidas a qualquer espaço restrito, sendo 
sim elementos de importância capital e generalizada na construção de 
uma vida “produtiva, realizadora e feliz” (DOWNEY, 2010, p. xiii). As-
sim, além de uma introdução ao campo do coaching, o autor traz como 
“meta secundária (…) inspirar pessoas a aproveitar as oportunidades 
que se apresentam diariamente, como uma oportunidade de conversa 
no corredor ou um pedido de ajuda do tipo lição de casa, para usar as 
técnicas apresentadas aqui” (DOWNEY, 2010, p. xiii).

1 Cf. <http://www.theschoolofcoaching.com>.
2 O prefácio e o capítulo de introdução do livro são paginados por numerais romanos.
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Na sua introdução, o autor atenta para a dispersão prática e con-
ceitual do coaching, apontando para algumas de suas possíveis versões. 
No ambiente de trabalho, por exemplo, a visão acerca do coaching por 
“um gerente de recursos humanos prestes a se aposentar e pensando em 
como ser produtivo na nova fase de sua vida” provavelmente se distin-
guiria bastante daquela “de um gerente de linha que trabalha em uma 
empresa de tecnologia da informação” (DOWNEY, 2010, p. 7).

Downey assinala, em relação ao campo esportivo, versões que 
se construíram ao redor da ideia “de que coaching é essencialmente a 
transferência de conhecimentos” (op. cit.), isto é, de que o coach seria 
um “perito, que conhece as técnicas corretas e que vai (…) dizer [a 
alguém] como se desempenhar” (DOWNEY, 2010.). Downey cer-
tamente não está se referindo à versão de Gallwey, como poderemos 
observar mais à frente.

Ao lado destas perspectivas ainda outras seriam dadas, por exem-
plo, a partir do campo psicológico e psicoterapêutico, como as de que 
somente seus quadros teriam condições de exercício profissional do coa-
ching. O autor defende um efeito benéfico da diversidade de noções e 
práticas para o coaching, qual seja, o de que suas variações não pode-
riam ser desvalorizadas ou simplesmente consideradas erradas. De fato, 
o autor não apenas admite a existência de muitas versões, como chega 
a propor que “toda vez que uma pessoa discute com outra sobre como 
agir é um coaching” (DOWNEY, 2010.).

É a partir desta contextualização que Downey insere sua própria 
proposta técnica. Será possível notar que, se o autor não pretende 
erigir uma versão mais correta ou verdadeira, almeja, ao menos, 
apresentar uma que seja mais eficaz, como mostra o próprio título de 
seu manual. O entendimento do que seja eficácia e sua importância 
na prática são expostos pelo autor por meio de duras críticas àqueles 
que buscam definir o coaching “por filosofias, modelos e abordagens 
(…) que trazem consigo, e não por seu resultado” (DOWNEY, 2010., 
p. 8). Dessa feita, sua proposta procura atender à expectativa de que 
o coaching produza “resultados mensuráveis” (DOWNEY, 2010, grifo 
de Downey), deixando que “os fins ditem os meios”, isto é, “que os 
resultados exigidos do coaching ditem a abordagem do próprio coa-
ching” (DOWNEY, 2010).
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Assim, Downey introduz sua abordagem, o coaching não diretivo 
(non-directive coaching). Ela foi desenvolvida em conjunto com outros 
profissionais, particularmente no Reino Unido, e se fundamenta em 
“princípios que (…) emergiram pela primeira vez como O Jogo Inte-
rior” (DOWNEY, 2010.). Na visão de Downey, ela se distinguiria das 
demais por não se basear em conhecimento, experiência, sabedoria ou 
descobertas do coach, mas sim nas capacidades de aprendizado e criati-
vidade dos sujeitos assessorados (DOWNEY, 2010). 

Prosseguiremos explorando, na sequência, as posições concernen-
tes ao coaching como campo de atuação. Tais delineamentos, dessa vez, 
serão demarcados por Timothy Gallwey ao prefaciar o manual previa-
mente estudado. 

“Confie em si mesmo”: Timothy Gallwey e a 
construção identitária da autoridade coaching

No prefácio do seu livro, Gallwey realiza alguns apontamentos 
acerca da forma da autoridade coaching, bem como oferece perspecti-
vas sobre a construção identitária desta prática. O autor propõe como 
fundamental a recusa a que o coaching adote para si “o amplo concei-
to de ‘ajudar’ outras pessoas’” (GALLWEY, 2010, p. ix), algo que lhe 
permitiria ser demasiadamente aproximado, inclusive por seus próprios 
praticantes, de outras atividades, como a terapia e os tipos de aconse-
lhamento familiar, profissional, religioso ou espiritual. Delineia como 
problemático nesta aproximação a implicação do coaching nas regras já 
então estabelecidas para esses domínios.

Entretanto, ao contrário do que normalmente se poderia esperar, 
o autor procura deixar claro não estar buscando preservar ou purificar 
um outro grupo de regras que, elas sim, diriam respeito à constituição 
verdadeira da autoridade coaching. De modo diverso, são as próprias 
ideias de “regra” e “autoridade” que se apresentam como pontos de 
repulsa. “A única autoridade de que um coach precisa”, diz Gallwey, 
“é a autoridade de dizer para a outra pessoa: ‘confie em si mesmo’” 
(GALLWEY, 2010, p. ix).

Sobre esta posição, Gallwey tece elogio a Downey, considerando
-o um representante “fiel ao espírito e ethos do coaching em seu sentido 
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mais puro”, na medida em que, entre outras coisas, resistiria tenazmen-
te “a tudo o que aumenta a autoridade do coach perante seu cliente” 
(GALLWEY, 2010, p. x). Posturas em parte similares talvez possam ser 
encontradas no campo psicoterapêutico, a exemplo de Carl Rogers, um 
dos principais autores do humanismo em psicologia. Entretanto, como 
veremos, com Gallwey, peculiarmente, a construção da autoridade vem 
a se submeter ao crivo de uma otimização de desempenhos.

O estabelecimento de uma forma a priori de autoridade ou, 
como Gallwey coloca, responder à questão de “como realmente defi-
nir o conjunto de competências que ajuda outros a se tornarem tudo o 
que poderiam ser”, não apenas seria algo prematuro, como, inclusive, 
“tornaria mais difícil, em vez de mais fácil, ter sucesso no coaching” 
(GALLWEY, 2010, p. 8).

Destarte, o autor toma com apreço a situação pouco formal na 
qual o campo se encontraria, propondo uma resistência ao seu fortale-
cimento como autoridade não apenas na relação direta com a clientela, 
mas também no nível de sua estruturação como disciplina ou profis-
são. Provocante, o autor questiona: “quem certificará os certificadores?” 
(GALLWEY, 2010, p. vii). Afirmando que a ausência de autoridade nos 
permite estar “naquele momento em que talvez sejamos humanos ao 
máximo” (GALLWEY, 2010, p. vii), lamenta que “quase imediatamen-
te, desconfortáveis com a incerteza aparente, corremos para estabelecer 
autoridade e arriscamos perder uma porção de nossa humanidade no 
processo” (GALLWEY, 2010, p. vii). Propõe, em vez disso, “(…) deixar 
que aqueles que creem estar ajudando seus clientes estabeleçam por si 
mesmos, e por seus clientes, o que o coaching é e, por contrato firmado, 
definam o modo de exercer sua profissão” (GALLWEY, 2010, p. vii., p. 
ix, grifo nosso). Para Gallwey, “a única autoridade que pode certificar 
um coach é o indivíduo ou a equipe [de clientes], que estão em melhor 
posição para saber o tipo de impacto que o coach teve em seu aprendi-
zado, desempenho e satisfação no trabalho e em campo” (GALLWEY, 
2010, p. vii., p. ix, grifo nosso). 

Pelo acima descrito, sobressai certa busca de efetivação de um 
espaço relacional horizontalizado entre governantes e governados. Nele, 
atos de condução por especialistas-coaches estariam especificamente su-
jeitos à validação por seus próprios conduzidos-consumidores. A auto-
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ridade, assim, seria praticada nos contratos. Tais contratos, por sua vez, 
não significariam uma forma final de legitimação, posto permanecerem 
continuamente submetidos à capacidade de se associarem a “impactos”. 
A esse respeito, no site oficial de Gallwey se lê que o Jogo Interior “pode 
ser sumarizado na fórmula: Performance = potencial – interferência, P 
= p – i” (THE INNER GAMER, 2013). A performance poderia ser 
incrementada tanto pelo crescimento do potencial quanto pela redução 
da interferência, ambos os movimentos produzidos no coaching.

Aspectos do Jogo Interior no coaching 
não diretivo

Downey procura seguir os passos de Gallwey, afirmando que “os 
princípios fundamentais, a filosofia central d’O Jogo Interior (…) são 
a pedra fundamental de nossa abordagem” (DOWNEY, 2010, p. 34). 
Para explicar o Jogo Interior, o autor parte da percepção de Gallwey 
segundo a qual “as pessoas são capazes de conversar consigo mesmas” e 
que tais conversas seriam bastante costumeiras, cotidianas (DOWNEY, 
2010, p. 36).

Neste tipo de “conversa” seria notável o “tom crítico, julgador e 
de condenação que os indivíduos usam contra si mesmos” (DOWNEY, 
2010, p. 36). Downey exemplifica a fala de um jogador de tênis para 
consigo mesmo: “Seu idiota, você sabe que deveria ter rebatido a bola 
na sua frente. Você é tão preguiçoso! Fique de olho e raqueteie mais 
rápido” (DOWNEY, 2010. p. 37).

Destilando pensamentos como este, Gallwey teria identificado, 
então, duas “pessoas” ou dois “Selfs” habitantes dentro de cada jogador, 
um Self que “parece dar instruções” (“aquele que fala”) e outro Self que 
“parece disparar a ação” (“aquele que faz”). 

Em relação ao Self Dois, Downey articula ainda breves menções a 
Csikszentmihalyi, autor de Psicologia da Felicidade, e a Daniel Goleman, 
autor de Inteligência Emocional. Ambos trariam a Downey posições não 
advindas da escola do Jogo Interior, mas que lhe serviriam de apoio e 
muito acrescentariam ao seu entendimento global, especialmente por 
suas noções de fluxo (DOWNEY, 2010. p. 43).
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Como fluxo, Csikszentmihalyi designaria um estado em que 
“ação segue ação de acordo com uma lógica interna que parece não pre-
cisar de nenhuma intervenção consciente do ator”. Algumas das condi-
ções relevantes para a viabilização do fluxo seriam: a existência de obje-
tivos claros em todos os passos a serem dados, feedback imediato sobre 
as ações tomadas, equilíbrio entre desafios e as habilidades requeridas, 
fusão entre ação e consciência; exclusão de distrações da consciência, 
além de ausência de medo do fracasso (DOWNEY, 2010.).

A reunião dessas condições teria como efeito colateral a transfor-
mação da tarefa em questão como recompensadora por si mesma. Gole-
man, ainda segundo Downey, também entenderia que, motivadas pelo 
“puro prazer do ato”, as pessoas apresentariam seu melhor desempenho. 
Aquele autor entenderia que “pessoas em fluxo exibem um controle 
magistral do que fazem, suas respostas estão em perfeita sincronia com 
as diferentes demandas da tarefa” (DOWNEY, 2010.).

  Downey sugere que a experiência do Self Dois, “mais criativo, 
sensível e intuitivo” (DOWNEY, 2010.), seria mais evidente no espor-
te. Em workshops, ao pedir que seus ouvintes descrevessem momentos 
neste estado, normalmente os primeiros a falar foram desportistas. Estes 
se seguiram, nesta ordem, por músicos, escritores, artistas, até que mais 
e mais situações fossem identificadas. Nestas últimas se incluíram, en-
fim, aquelas relacionadas ao ambiente corporativo, tais como a escrita 
de um relatório difícil ou um encontro de vendas.

Como indicado pela própria abrangência de relatos, o aspirante 
a coach deveria se ater ao pensamento de que “em qualquer momento, 
em qualquer situação, [tem-se] a oportunidade de estar no Self Um ou 
no Self Dois” (DOWNEY, 2010, p. 37). Sobre isso, destacamos que, 
se, por um lado, Downey apresenta o coaching como um suporte para o 
“dia a dia”; por outro, não deixa de frisar sua utilidade “particularmen-
te em momentos críticos como reuniões e apresentações importantes”, 
quando “entrar e permanecer” no Self 2 seria essencial (DOWNEY, 
2010, 38, grifo nosso). Assim definidos, como poderiam ser alcançados 
os objetivos do coaching?

Downey procura argumentar que “a função primordial do coach 
não seria resolver, consertar, curar, melhorar ou ser sábio”, mas “enten-
der”: “a mágica é que nesse momento de entendimento [do coach], o 
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próprio [cliente] entende por si mesmo, torna-se mais consciente e acaba 
ficando em posição de fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões 
que antes” (DOWNEY, 2010). Nesta composição entre coach, tarefa e 
cliente, este último se tornaria “mais consciente do que está acontecen-
do”, na medida em que “a parte essencial para se tornar consciente é o ato 
(ou seria a arte?) de perceber” (DOWNEY, 2010, p. 39). Este ato, não 
contaminado por medo, dúvida, aspirações ou desejos, permitiria a en-
trada em uma faixa muito mais larga de dados: “enquanto ele não tentar 
analisar os dados e só perceber e se concentrar, então o processo natural 
de aprendizado vai entrar em ação” (DOWNEY, 2010, p. 40).

Por estes motivos, embora eventualmente se pudesse empregar 
habilidades diretivas, tais como instruir, sugerir e aconselhar, a real pro-
messa de eficácia do coaching repousaria em intervenções não diretivas 
(DOWNEY, 2010, p. 45). Esta não diretividade se efetuaria através de 
uma série de práticas dentre as quais destacamos, pela centralidade que 
exibe no manual, a realização de um particular diagrama de perguntas. 
Tais perguntas seriam especialmente úteis para se “promover o entendi-
mento ou o aumento de consciência” (DOWNEY, 2010, p. 49). Seriam 
elas as seguintes, na ordem com que deveriam ser convocadas: 

– Diga-me o que você notou.
– Diga-me o que mais você notou.
– De tudo o que notou, o que é mais interessante?
– Diga-me algo sobre o que é mais interessante (DOW-

NEY, 2010, p. 39).

 Downey assinala a ausência de um “método seguro para entrar 
no Self Dois”, mas concentra suas apostas nisso que seria um “processo 
de seguir o interesse” (DOWNEY, 2010). Mediante ele, se conduziria o 
assessorado através de um “tipo continuado de atenção”, percurso que 
partiria de um estado preliminar de “concentração relaxada”, definido 
por Gallwey como um estado mental caracterizado por foco, relaxamen-
to e confiança, e desembocaria em um fluxo de interesse ou Fluxo do Self 
Dois (DOWNEY, 2010, p. 38) – expressão que articula as referências 
de Csikszentmihalyi, Goleman e Gallwey. Neste ultimo estágio, seriam 
combinados aos desempenhos em curso: sensações, conhecimentos e 
aprendizados inconscientes.
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Como atuar na vida em alto desempenho: 
a ideia do Jogo Interior e suas 
variáveis intersubjetivas

No presente tópico, nos dedicaremos a reagrupar o Jogo Inte-
rior tendo em vistas suas múltiplas articulações e traduções perpas-
sadas em nosso estudo. Adentremos esse exercício com um episódio 
extraído de uma entrevista dada por Gallwey a Mr. Malibu3 acerca de 
seu livro O Jogo Interior do Estresse. Tivemos contato com essa entre-
vista por ser um dos videos automaticamente oferecidos pelo sistema 
de exibição utilizado na descrição da participação de Gallwey no pro-
grama The Reasoner Reporter. 

O que nos interessa destacar nessa nova entrevista é seu levanta-
mento da ideia de uma generalizada aplicabilidade do Jogo Interior, ideia 
essa sugerida em certa medida nos comentários dispostos no site na pro-
gressão de temas na série de livros do Jogo Interior e na proposição de 
Downey de uma lista aberta de possíveis beneficiários de seu manual. 

Na entrevista em questão, Mr. Malibu (2010) apresenta o livro 
de Gallwey sobre estresse como “(…) um desenvolvimento verdadeira-
mente fascinante do jogo interior”. Um tanto truncadamente, explicita 
esse Jogo Interior como a passagem de “um jogo real que se esteja jogan-
do, digamos, recreativamente para, então, a um jogo que na realidade 
se aplica à vida pessoal [no caso, nas situações de estresse]”. Sobre este 
entendimento, Gallwey sinaliza positivamente.

Na linguagem do Jogo Interior, as pessoas são articuladas não 
como pacientes, alunos, funcionários ou mesmo clientes, mas como 
jogadores (players). A demarcação do campo de jogo, por sua vez, con-
funde-se com os limites da própria vida terrena em sua vastidão. Tão 
abrangentes linhas se vinculariam a uma proposta técnica especialmen-
te voltada aos subjogos, partes do todo vital. Os subjogos, por sua vez, 
corresponderiam a certa tradução das situações assessoradas como um 
desafio pessoal análogo a uma competição esportiva.

3 Mr. Malibu é um personagem de viés jornalístico interpretado por Cary O’Neal, 
que conduz entrevistas com celebridades e autores de trabalhos famosos. Mr. Malibu é 
também o nome do programa em que estas entrevistas são exibidas (MALIBU, 2009).
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Essa analogia da competição esportiva, entretanto, não se limita 
ao que se poderia comumente esperar, como uma competição contra 
outros. Para além de suas possíveis interações, o player é um competidor 
em si mesmo e o que estaria em disputa seria o principal recurso para 
vencer na vida-jogo: seus potenciais intrapessoais de desempenho.

A legitimidade da proposta técnica de Gallwey se afirma através 
da constatação de um endêmico desperdício desse precioso recurso por 
parte das pessoas. Trata-se do diagnóstico de que, em geral, as pessoas 
não são bons players – embora possam vir a se tornar através do aprendi-
zado do Jogo Interior. Este desperdício se configura como um problema 
realmente grave na medida em que o mundo e a vida não são apenas 
entendidos como um jogo, mas como um jogo desafiante, difícil, reple-
to de situações críticas que urgem por respostas de alto desempenho.

Contudo, a construção desse pensamento não se destinará a crí-
ticas ao caráter desafiante ou eventualmente hostil dessas situações ou 
configuração de mundo. Na linguagem do Jogo Interior não parece 
haver espaço para o questionamento estrutural de um tal contexto ou 
da formulação de meios para sua emancipação coletiva. Pelo contrário, 
trata-se de respondê-lo como uma questão pessoal, reconfigurando-se 
como um indivíduo mais eficaz e eficiente.

Marca disto é a linguagem individualizante privilegiada ao longo 
do manual revisado de Downey e nos demais registros do coaching por 
Jogo Interior estudados. Nestes, várias situações concretas são levanta-
das para exemplificação de aplicações do coaching: em todas se trata do 
estabelecimento de uma relação dual entre o profissional e um cliente
-pessoa assessorado. Mesmo quando a intervenção é feita em palestras 
para grupos ou outros tipos de eventos coletivos, ela visa apenas a uma 
pessoa por vez.

A esse respeito, acreditamos ser relevante pontuar certa condição 
de formulação dessa proposta técnico-conceitual, qual seja, experiência 
de Gallwey como instrutor de tênis. Enquanto esporte, o tênis consiste 
em uma modalidade individual, como a natação e o xadrez, e não cole-
tiva, como o futebol ou o basquete. Certamente este aspecto não deve 
ser dissociado da finalidade da proposta: a expressão de um potencial 
intrapessoal de desempenho. Delimita-se aí, então, tanto um sentido 
de felicidade e sucesso como de responsabilidade: o alcance de máximo 
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desempenho pessoal (performance) no ambiente competitivo da própria 
vida. O Jogo Interior, então, inscreveria conceitualmente certa natureza 
definida ou pano de fundo existencial transversal às possíveis diferenças 
entre as pessoas. Por outro lado, esta naturalidade é delineada como um 
espaço subjetivo internalizado e individualizado. 

Vimos, portanto, se delinearem os contornos de uma especialidade 
emergente e que ganha um número cada vez maior de adeptos. De acordo 
com Rose (1998), uma especialidade operaria como uma camada de in-
terface entre o governo público e as privacidades. As alegações de verdade 
e eficácia da especialidade angariariam apelo tanto junto ao governo pú-
blico (na busca de responder aos problemas de regulação econômica, in-
dustrial ou familiar), quanto junto às autoridades atuantes sobre espaços 
privados (por exemplo, industrialistas ou os pais buscando administrar 
suas próprias questões privadas eficazmente) (p. 100). Configura-se, por 
conseguinte, a problemática liberal de um governo através da autonomia 
e a consequente necessidade de construção de um tipo de “autonomia 
regulada” para os atores sociais. Nas palavras de Rose (1998): 

O self moderno liberal é “obrigado a ser livre”, a cons-
truir todos os aspectos de sua vida como o resultado de 
escolhas feitas em meio a um número de opções. Cada 
atributo da pessoa deve ser entendido através de decisões 
e justificado em termos de motivos, necessidades e aspira-
ções do self (p. 100). 

Nisto haveria o sonho político de que os objetivos nacionais se 
fundissem com um compromisso voluntariamente assumido pelos in-
divíduos de fazerem “o máximo de suas próprias existências”, conduzin-
do suas vidas responsavelmente (ROSE, 1998). Destarte, as estratégias 
liberais de governo viriam a se tornar dependentes de instituições, como 
escolas, famílias, asilos e prisões, que, reformuladas, trariam a promes-
sa de criar indivíduos que não precisariam ser governados por outros, 
sendo capazes de governarem, cuidarem e regularem a si próprios. Esse 
contexto propicia a estratégia do coaching não diretivo tal como a já 
referida, uma vez que o autogoverno é fomentado acima de tudo, ainda 
que em meio ao paradoxo de se tratar de uma autogestão mediada por 
um treinador ou coach.
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Conclusão. O coaching como racionalidade 
de governo 

Portanto, vimos que Rose é capaz de nos trazer análises parti-
cularmente instrutivas no tocante aos efeitos das ciências humanas e 
sociais no bojo das estratégias liberais. Para o autor, estas atuam não 
reprimindo ou dominando, mas subjetivando, educando e convidando 
os humanos a realizar uma aliança de modo flexível entre suas interpre-
tações e ambições pessoais e os modos de vida social ou institucional-
mente valorizados (ROSE, 1998).

No bojo de tais saberes, Rose realça a participação da psicologia, 
o que, a princípio, pode soar estranho se a entendermos como uma 
ciência do indivíduo. O autor, no entanto, refere-se menos à psico-
logia enquanto profissão e atividade restrita dos psicólogos do que à 
emergência e espraiamento do psicológico como fenômeno capital para 
a produção dos modos de condução da conduta humana no Ocidente 
(ROSE, 1998, p. 115).

Para o autor, ao longo dos últimos 150 anos, “eficiência social, 
bem-estar, felicidade e tranquilidade têm sido concebidos como depen-
dendo da produção e utilização das capacidades mentais e propensões 
dos cidadãos individuais”. Nessa construção, participariam não somen-
te derivações da psicologia, mas também da psiquiatria e da psicanálise, 
reunidas por Rose como disciplinas psi: o conjunto de saberes heterogê-
neos, formas de autoridade e práticas que constituiriam a especialidade 
psicológica ou especialidade da subjetividade (ROSE, 1998, p. 115.).

Rose argumenta que tal especialidade foi chave para a construção 
de “sujeitos governáveis”, dizendo respeito não simplesmente a “ideias, 
crenças culturais ou mesmo [a] um tipo específico de prática”, mas 
àquilo mesmo que tornou possível “governar seres humanos em modos 
que são compatíveis com os princípios de liberalismo e democracia” 
(ROSE, 1999, p. 7). 

Tal forma de autoridade, distinta da religião e da moral tradicio-
nal, seria marcada por transfigurar “questões existenciais sobre o propó-
sito da vida e o significado do sofrimento em questões técnicas quanto 
a formas mais eficientes de gerenciar o mau funcionamento e melhorar 
a ‘qualidade de vida’” (ROSE, 1998, p. 151).
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Diante do exposto, no tocante ao coaching, é possível observar o 
apelo a recursos oriundos do esporte (de competição ou de aventura) 
para a construção da linguagem, das táticas e das técnicas de suas pro-
postas. Tanto com Gallwey como com Downey, o esporte, enquanto 
modelo de conduta de alta performance, é eleito como dispositivo pri-
mário para racionalização do governo.

Isto é, linguagens, técnicas, táticas e materialidades esportivas 
aí conformam referências para o modo de compreensão e condução 
de um indivíduo por si mesmo ou por outro. Situações esportivas são 
tratadas como paradigmas avaliativos ou vias de ativação privilegiadas 
do que seja o bom governo, mais precisamente a aventura e a com-
petição são convocadas como disparadoras de condutas autônomas e 
empreendedoras. 

Traça-se, assim, uma conexão entre o desempenho esportivo e a 
problemática do autogoverno. Neste ponto, cabe apontar que o Jogo 
Interior, mais do que uma abstração circunscrita a qualquer autorida-
de específica, pôde ser apreendido como uma extensa rede em plena 
composição, através da qual não apenas distintas práticas esportivas são 
traduzidas entre si, como estas se tornam modelo para a recomposição 
de, a princípio, qualquer atividade humana. 

Em nossa pesquisa, pudemos observar desenhos de assessoramen-
to com vistas à produção de uma autonomia responsável. As orienta-
ções passadas procuravam ser mínimas ou de tal formato que o assesso-
rado pudesse assumir responsabilidade pessoal por sua consecução, seja 
o sucesso ou o fracasso.

Através dessa forma responsável de autonomia, o Jogo Interior, 
com suas diretrizes no lugar de instruções, espera produzir uma oti-
mização generalizada na capacidade de uma pessoa responder com 
alto desempenho aos desafios colocados. Na produção de autonomia 
através do Jogo Interior, haveria especial lugar para uma capacitação 
à flexibilidade. O seu alvo maior é a liberação do que se define como 
potencial intrapessoal. A este potencial não se é atribuído qualquer 
definição apriorística mais especificada do que a possibilidade de de-
sempenhar melhor (to perform better). Corresponde, portanto, ao ver-
bo desempenhar no intransitivo. Os tipos precisos de desempenho 
se realizariam apenas na relação com os subjogos, o que não impli-
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caria qualquer congelamento em tal ou qual diferenciação. Estamos, 
assim, em uma linguagem da flexibilidade ou plasticidade.

Dessa forma, depreende-se do que foi dito a existência de alguns 
dos limites e singularidades do coaching como campo de especialidade 
sobre a subjetividade sob a perspectiva propiciada do Jogo Interior e 
suas variáveis intersubjetivas. Através disso, esperamos haver possibi-
litado ao leitor uma compreensão expandida das conexões de uma de-
terminada vertente do coaching com o atual mercado de equipamentos 
éticos a serem consumidos por indivíduos na busca por transporem 
desempenhos e experiências convencionais ou naturais, em vista de sua 
autorregulação, através de dispositivos motivacionais cuja origem des-
ponta no mercado esportivo, visando, acima de tudo, ao autogoverno, 
configurando, assim, uma estratégia notadamente neoliberal (ou libera-
lizante) de controle das condutas, tal como compreendida por Michel 
Foucault e Nikolas Rose.
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A Reforma Psiquiátrica brasileira, desde o seu surgimento nos 
anos 1980 como um dispositivo múltiplo, vem produzindo uma série de 
transformações, tanto no campo dos dispositivos de assistência quanto nas 
formas coletivas de trato com a experiência da loucura. A questão da cida-
dania e da restituição da liberdade aos considerados doentes mentais, tema 
crucial levantado por este movimento, conduziu à inserção dos usuários 
dos serviços de saúde mental dentro de uma série de práticas das quais eles 
eram sumariamente excluídos (ao menos de meados do século XIX a mea-
dos do século XX em boa parte do Brasil urbano). No entanto, quando se 
analisa com maior minúcia o sentido político dessas práticas, configuram-
se relações de poder muito singulares e que se articulam às experiências 
de cidadania. Para isso, tomaremos como intercessor o conceito de gover-
no de Michel Foucault, descrito como “condução de condutas” (FOU-
CAULT, 2007), a partir de uma concepção de poder entendida como ação 
produtiva sobre outras ações livres (FOUCAULT, 1995). É dessa forma 
que, como destacado desde a introdução, as práticas psi, e mais especi-
ficamente as da Reforma Psiquiátrica, serão aqui tomadas como práticas 
de governo, da gestão de vida de todos e de cada um. Nos dois capítulos 
a seguir (capítulos 7 e 8), esta análise comparativa dos modos de governo 
cotejará as práticas de Reforma Psiquiátrica atuais no Brasil com outros 
projetos reformistas tanto no próprio país quanto em países vizinhos.
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De modo mais específico, o objetivo deste texto é tentar demons-
trar a relação que a experiência de cidadania (e as correlativas de liberda-
de e direitos) tem com o surgimento da psiquiatria e de que forma esta 
experiência vai agenciar práticas diversas que possuem vetores próprios 
de uma governamentalidade liberal. É importante afirmarmos, entre-
tanto, que este trabalho não tem como objetivo fazer uma história den-
sa das experiências de cidadania, direitos e liberdade, mas de como estas 
se associam a práticas de saúde mental e modos de governamentalidade. 

Para dar conta destes objetivos será proposta inicialmente uma 
reflexão sobre os modos nos quais práticas de governo (soberanas, disci-
plinares e liberais) estão presentes nas práticas psi, notadamente as que 
se produzem em torno do asilo. Para tal, será realizado uma descrição 
em ampla escala de como a loucura, no surgimento dos asilos no século 
XIX, foi colocada à parte de formas de cidadania e dos recém-forjados 
direitos humanos. Dando um salto no tempo, destacaremos como al-
gumas práticas reformistas no século XX problematizaram este espaço 
de exclusão, especialmente por parte da Psiquiatria Democrática italia-
na (crucial como experiência para a Reforma Psiquiátrica brasileira), 
enquanto movimento que mais intensamente pensou a inclusão dos 
loucos numa conjuntura política de resgate dos direitos e, portanto, 
de cidadania. Por fim, analisaremos como esta entrada da questão da 
cidadania remete a modos de governo bem específicos presentes nas 
práticas reformistas.

Inclusão no saber, exclusão cidadã

As práticas psi presentes no tratamento da loucura nem sempre 
tomaram a liberdade como referência central para suas ações, como 
passa a ocorrer em diversas modalidades de reformas psiquiátricas 
(AMARANTE, 1995; DESVIAT, 1999). As mudanças nas formas de 
governo psi aqui podem revelar a passagem de uma forma exclusiva-
mente soberana e disciplinar de caráter excludente para novas formas 
de condução da conduta, incluindo aquelas que investem na produ-
ção do indivíduo autônomo e autogovernado. Vejamos este processo 
de modo mais detalhado.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 131 

Conforme Foucault destaca em sua História da Loucura (1978), 
no Renascimento (séculos XV e XVI) a loucura era representada de 
uma maneira diferenciada da razão, mas não de um modo desqualifica-
do: ela era uma forma de saber esotérico, capaz de enunciar a verdade 
sobre o mundo em seu sentido trágico. Ainda que pudesse haver ocasio-
nalmente a expulsão dos loucos do espaço das cidades ou algumas for-
mas de saber médico sobre a loucura (como a teoria dos humores), não 
imperava qualquer atitude de patologização ou exclusão. Este quadro 
se mantém até o século XVII, quando surge em países como a França e 
a Inglaterra um maciço processo de enclausuramento. O recolhimento 
dos loucos nas casas de correção, nos Hospitais Gerais e nas Santas 
Casas de Misericórdia não possuía qualquer fim de cura, e era realizado 
englobando uma série de outros tipos tomados como ameaças à ordem 
moral: prostitutas, mendigos, libertinos, blasfemadores, sifilíticos, ma-
gos e alquimistas. O Hospital Geral é um lugar que conjuga exclusão, 
hospedagem e caridade, mas não saber médico: aqui, a loucura não é 
tomada como doença, mas desvio da razão moral. Nesse domínio, o tra-
balho obrigatório se oferece como antídoto à desrazão moral que habita 
estes personagens. Nos saberes médicos em que ela é classificada como 
tal, aqui, a loucura em nada se diferencia das demais doenças por seu 
caráter mental ou anímico: ela é uma doença como outras. 

No final do século XVIII, a loucura passa a ser associada a um 
estado de alienação mental: o gesto da “liberação” dos loucos das 
correntes por Pinel, a medicalização do hospital e o consequente sur-
gimento da psiquiatria foram componentes essenciais nesta transfor-
mação. Segundo Bezerra Jr. (1992), o surgimento da psiquiatria e a 
transformação da loucura em categoria de doença mental prosseguem 
e radicalizam o movimento de exclusão, iniciado com o enclausura-
mento do século XVII. 

Para entender melhor este processo, é preciso vislumbrar a cons-
trução das práticas de cidadania e liberdade produzidas na época da 
Revolução Francesa. Esses novos dispositivos se punham contra os prin-
cípios de legitimidade vigente até então, instituindo-se um modelo uni-
versal de direitos fundamentado numa razão universal, cujo fruto foi a 
Declaração dos Direitos do Homem de 1789. No entanto, de acordo 
com Jullien (2008), a criação desta Declaração e da ideia de que estes 
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direitos seriam “universais” foi excêntrica, para não dizer caótica. Origi-
nada de projetos múltiplos e até mesmo inconciliáveis, objeto de inter-
mináveis negociações e compromissos, o texto final, segundo o autor, 
é uma associação de fragmentos colhidos de diversos lados, resultando 
em um projeto que poderia ser considerado como “não terminado”. 
Segundo Jullien (op. cit.), o receio de aumentar desavenças fez com que 
todos os pontos de disputa fossem ignorados. Feito às pressas, o texto, 
no entanto, é revestido de uma abstração que o torna “quase sagrado”. 
Apesar de seu peculiar processo de produção, é impressionante seu êxito 
histórico, pois, uma vez legitimado e considerado ideal e necessário, in-
fluenciou as constituições francesas de 1793, 1795, 1848 e 1946, além 
da Declaração Universal adotada pela ONU, em 1948. 

Jullien (op. cit.) coloca que o fato de se imporem somente na 
época moderna, os direitos do homem se tornaram produtos de uma 
dupla abstração ocidental: dos “direitos” e do “homem”. Em relação 
aos “direitos”, esta noção é abstrata porque isola o sujeito, privilegian-
do o ponto de visto da reivindicação, tomando a emancipação e a não 
alienação como fontes da liberdade. Do “homem”, porque o isola de 
todo contexto vital, do animal ao cósmico. Sendo assim, é justamente 
nessa abstração que está a contradição da universalização dos direitos 
do homem: o isolamento seria o preço pago para erigir o “universal”, o 
que desfaz a incorporação do humano a seu mundo e o distancia da tão 
almejada não alienação a seu entorno.

Apesar de seu caráter abstrato, vago e sujeito a distorções, esta 
noção de sujeito universal, de um indivíduo racional regido por meio 
de sua consciência racional, desencadeou uma série de produções histó-
ricas, colocadas por Bezerra Jr. (1992, p. 117) como

(…) a disciplinarização do espaço social com a criação de 
instituições, práticas e discursos voltados para a regulação 
e a constituição de uma cultura subjetiva marcada pela 
interiorização psicológica, pela privatização de sentimen-
tos e pela tematização do indivíduo como possuidor de si 
próprio, e determinado de dentro para fora.

Perante a forma republicana moderna e seus ideais igualitários, a 
loucura passa a ser um problema. A figura do louco inquieta não só por-
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que seria a encarnação da alteridade radical, inconciliável com a nova 
ideia de razão universal, mas porque também colocaria o problema da 
sua igualdade em relação aos demais. Assim, a psiquiatria proporcio-
nou uma solução racional para uma questão central das formas políticas 
emergentes: a maneira de conciliar os preceitos de liberdade e igualdade 
com os processos reais de exclusão estaria calcada na premissa de que os 
loucos não são iguais aos demais, nem livres, mas são alienados.

Birman pondera que “em função de sua alienação fundamental a 
figura do doente mental não era reconhecida como a de um ser inscrito 
nos universos da razão e da vontade, não podendo consequentemente 
ser representado como um sujeito do contrato social” (1992, p. 74, grifo 
do autor). De acordo com o autor, este seria o paradoxo estrutural que 
se inscreve na constituição histórica da figura da enfermidade mental, 
pois o reconhecimento de sua especificidade antropológica conduziu à 
impossibilidade da sua condição política em termos de cidadania plena.

Apesar de o louco ser admitido como um ser incapaz com relação 
às regras e ao pacto social, a loucura, como doença mental foi conside-
rada como tratável, potencialmente reabilitando o louco a restabelecer 
sua condição de sujeito racional. Contudo, para que isso acontecesse o 
louco deveria ser submetido ao “sequestro” asilar com finalidades tera-
pêuticas, para que, através das várias formas de tratamento, pudesse ser 
desalienado e assim recuperado em sua condição de sujeito livre, apto 
ao contrato social. Nesse contexto histórico, a psiquiatria se constitui 
enquanto modalidade de saber e de prática médica conectada ao campo 
político. Ainda segundo o autor, pela mediação do tratamento discipli-
nar, a psiquiatria como higiene moral inscrevia-se no projeto iluminista 
de transformar a natureza para assim possibilitar a produção racional da 
felicidade humana na ordem social.

O discurso psiquiátrico da época tinha como categoria teórica fun-
damental a paixão; esta representava o vestígio da ordem da natureza a 
ser domado pela ordem moral da sociedade, mediante uma vontade nor-
malizadora. Sendo assim, a instituição psiquiátrica tinha como pretensão 
transformar a excessiva passionalidade da doença mental, pois o excesso 
de paixão seria o responsável por retirar o indivíduo da possibilidade de 
domínio de sua razão e do exercício de sua vontade. Portanto, conforme 
Birman (1992), este assujeitamento psiquiátrico, na tentativa de deslocar 
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o doente mental da ordem da natureza para a ordem da sociedade, pre-
tendia impor a vontade social neste ser desmesurado, o louco.

Para Birman (1992), a prática do tratamento moral proposto pela 
psiquiatria alienista pretendia ser, no limite, uma forma de aprendizado 
da cidadania, com a proposta de transformar a figura do alienado men-
tal na figura de um ser social, instituindo-se, assim, o sujeito da razão e 
da vontade. Era preciso que o louco como alienado mental iniciasse seu 
aprendizado pelo reconhecimento da hierarquia asilar, inscrevendo-se 
depois nas regularidades exigidas pelo processo de trabalho e subme-
tendo-se também às regularidades coletivas instituídas no campo asilar. 
Dessa forma, a imposição ao louco de uma postura dócil e obediente 
ao poder através desta hierarquia asilar garantiria um limite rigoroso ao 
seu “excesso” de paixão.

Na busca de reafirmar-se como conhecimento científico, a psi-
quiatria, ao estabelecer a doença mental como seu problema, lançaria 
mão dos dispositivos disciplinares com a possibilidade da identificação 
nosológica pela constante ação da racionalidade classificatória. A tec-
nologia hospitalar é então fundada na divisão dos loucos, ordenando o 
espaço entre diversas “espécies” de alienados e estabelecendo um poder 
institucional na relação médico/hospital. É dessa maneira que a ob-
servação e a classificação constituem o saber psiquiátrico, objetivando 
então a loucura (AMARANTE, 1995; BIRMAN, 1992).

Em poucas palavras podemos dizer que se o enclausuramento do 
século XVII, seguido pelo confisco asilar de fins do século XVIII repre-
sentaram, tomando as categorias de poder de Foucault, o enquadre da 
loucura nas formas de gestão disciplinar, a impossibilidade de uma cida-
dania alienada conduz a sua interdição inaugural do campo da soberania. 

Reformando a psiquiatria, reinventando 
a cidadania

Este quadro em que à psiquiatria cabia zelar disciplinarmen-
te pelos excluídos do estado de direitos persevera de modo estável 
por cerca de um século e meio. Isto só pôde se alterar de forma de-
cisiva a partir do período pós-Segunda Guerra, quando a busca de 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 135 

contraposição à vida nos campos de concentração leva a um repúdio 
ao desrespeito às condições de existência humana em algumas ins-
tituições. No campo psiquiátrico, as novas iniciativas questionaram 
não apenas a instituição asilar, mas até mesmo o saber psiquiátrico, 
como a Antipsiquiatria britânica e a Psiquiatria Democrática italiana 
(AMARANTE, 1995).

As reformas institucionais dos anos 1940 e 1950, acontecidas na 
Europa com os nomes de Comunidade Terapêutica e Psicoterapia Ins-
titucional, buscaram operar a partir de uma pedagogia da sociabilidade 
e da “humanização” dos asilos, transformando-os em “efetivos hospitais 
psiquiátricos”, constituindo-os numa espécie de microssociedade tera-
pêutica. Nesta, os internados seriam agentes sociais da sua existência 
asilar, envolvendo-os em sua própria terapia pela organização coletiva 
do trabalho e dos grupos de discussão sobre as atividades hospitalares. 
Seria a promoção de uma “atitude comum” em uma organização mais 
democrática, prescindindo da hierarquia hospitalar tradicional (op. cit., 
capítulo um). O limite deste projeto residiu em uma dificuldade na 
relação entre o dentro e o fora, isto é, a real inserção do outrora interno 
na vida coletiva extramuros por meio de sua primeira inserção nesta 
microssociedade (BIRMAN, 1992). 

Para resolver este impasse dentro/fora dessas reformas asilares, 
estabeleceram-se, nos anos 1960 e 1970, projetos como a psiquiatria 
comunitária (modelo norte-americano) e a psiquiatria de setor (modelo 
francês). Questionando a estrutura asilar, estas tinham como resposta 
a esse problema a realização de terapêuticas precoces com finalidades 
preventivas, supostamente produzindo positivamente a saúde mental. 
Mas mais do que agir sobre as causas das doenças mentais, evitando-as, 
seu alvo era a promoção da saúde mental, chamando a responsabilidade 
de todos os cidadãos no seu controle. 

Nestas estratégias, a tentativa de ruptura da psiquiatria com o 
espaço asilar teve como consequência um problema de segunda ordem: 
a produção de uma ordem social pautada pela psiquiatria, na qual esta 
regularia a produção da cidadania corrente na vida extramuros. No en-
tanto, apenas com propostas como a Antipsiquiatria e a Psiquiatria De-
mocrática italiana é que tanto o manicômio como o saber psiquiátrico 
vão ser questionados fundamentalmente:
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(…) a naturalização do binômio loucura/doença mental 
passou a ser questionada, o que não acontecia no quadro 
da racionalidade médica e no quadro epistemológico an-
terior. Como se constitui a enfermidade mental a nossa 
experiência social? Como se valida a sua exclusão social? 
Qual o lugar que ocupa a instituição psiquiátrica neste 
processo? São questões que passaram a se colocar como 
centrais. O que era até então considerado óbvio passou 
a ser objeto de dúvidas e inquietações, deslocando-se 
a interpretação desses fenômenos para o polo de uma 
produção social e institucional da loucura como enfer-
midade mental (BIRMAN, 1982, p. 239 apud AMA-
RANTE, 1995, p. 42).

A negação institucional e a construção cidadã

A Reforma Psiquiátrica brasileira tem influências diretas do mo-
vimento da Psiquiatria Democrática italiana, preconizada por Franco 
Basaglia, que inclusive veio ao Brasil promover conferências e tro-
car experiências. A primeira experiência italiana de enfrentamento ao 
modelo manicomial dá-se no manicômio de Gorizia, na década de 
1960. A crítica basagliana baseia-se em três pilares: “a ligação de de-
pendência entre psiquiatria e justiça, a origem de classe das pessoas 
internadas e a não neutralidade da ciência” (BARROS, 1994, p. 60). 
A Psiquiatria Dmocrática italiana criticou projetos de reforma como 
a Comunidade Terapêutica e a Psiquiatria de Setor, colocando pela 
primeira vez a psiquiatria no registro diretamente político. Trata-se 
de um rompimento radical com o saber psiquiátrico de até então que 
via na loucura meramente uma doença a ser tratada, o médico com 
plenos direitos sobre o paciente. Assim, através de uma análise históri-
co-crítica, traz as relações econômicas e sociais para um lugar central, 
vislumbrando a psiquiatria como reprodutora das relações de opressão 
de classes. Como nos diz Basaglia (1979, p. 14):

O psiquiatra estará sempre numa posição privilegiada de 
dominante frente ao seu doente. Isso também faz parte da 
explicação da história da psiquiatria. A história dos pode-
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rosos, isto é, dos médicos, e nunca dos doentes. Partindo 
desse ponto de vista, tenho a dizer que a psiquiatria, desde 
seu nascimento, é em si uma técnica altamente repressiva 
que o Estado sempre usou para oprimir os doentes po-
bres, isto é, a classe operária que não produz.

Aliada a outros movimentos políticos na Itália, como os movi-
mentos dos trabalhadores e estudantes, a psiquiatria democrática foi de 
encontro diretamente com o problema da exclusão social da loucura e 
com o projeto de desalienação asilar desta através da sua inserção em 
um espaço social. A pretensão era restaurar a cidadania do louco que 
teria sido retirada após séculos de exclusão social e violência psiquiátri-
ca, em uma discussão direta sobre os modos de participação no poder. 
A psiquiatria democrática não se limita, como nas reformas preceden-
tes, a uma simples tentativa de humanização do hospital; busca-se aqui 
estabelecer relações na comunidade, na vizinhança, na família, ou seja, 
no território, que seriam fundamentais para a desconstrução da racio-
nalidade que exclui o louco, desmistificando a ideia de periculosidade, 
capilarizada no imaginário social. Com relação à experiência de desins-
titucionalização de Gorizia, Basaglia (1979, p. 18-19) assim se manifes-
ta sobre a nova relação criada entre a loucura e o território:

O fato é que essas pessoas tentaram a reintegração social, 
conosco, com a sociedade e a comunidade. (…) a classe 
operária estava destinada a entrar num manicômio caso 
adoecesse. Se essa classe tomar para si a responsabilida-
de da gestão da saúde, poderemos ver claramente como 
a situação muda. Começamos, por exemplo, discutindo 
quando poderíamos dar alta a um paciente. A discussão 
não era mais entre nós, os médicos, mas com as pessoas 
do bairro onde o doente iria morar. Então o cidadão do 
bairro se dava conta de que as suas necessidades eram as 
mesmas do doente.

A ideia de território aponta não para uma mera extensão territo-
rial, mas sim para forças vivas nas relações cotidianas do espaço social. 
Os novos serviços foram criados, então, na própria comunidade, no 
sistema de “portas abertas”, como cooperativas, residências para pes-
soas que não voltam para suas famílias etc. O direcionamento para a 
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recriação da assistência neste modelo é a indicação de que o primeiro 
passo para o tratamento é o retorno à liberdade (BASAGLIA, 1979). 
A bandeira do movimento, então, é de que “a liberdade é terapêutica” 
(ROTELLI, 1994, p. 153).

A “negação da instituição” se direciona então para o fim do mani-
cômio como raiz do saber psiquiátrico excludente (ROTELLI, 1994), 
que aniquilaria a individualidade do paciente e se tornaria o lugar de 
objetificação do doente (BASAGLIA, 2005). Mas principalmente o 
movimento visava à negação das relações de opressão que se reprodu-
zem socialmente. Conforme Basaglia, a “invenção” da Psiquiatria De-
mocrática italiana buscou recolocar a loucura em outro espaço social, 
que não o de uma simples doença:

No momento em que entramos nesse hospital, dissemos 
um não, não à psiquiatria, mas, sobretudo à miséria. Vi-
mos que a partir do momento em que dávamos uma res-
posta a um pobre internado, ele mudava completamente 
sua posição. Tornava-se não mais um louco, mas um ho-
mem com quem podíamos nos relacionar. Havíamos já 
entendido que a pessoa doente tem como primeira neces-
sidade não só a cura da doença, mas muitas outras coisas. 
Necessitava ter um relacionamento humano com quem a 
tratava. Precisava ter respostas reais para o seu ser. Preci-
sava de dinheiro, de uma família e de tudo aquilo de que 
nós como médicos que os tratamos também precisamos. 
Essa foi a nossa invenção. O doente não é apenas um 
doente, mas um homem com todas as suas necessidades 
(BASAGLIA, 1979, p. 17).

A liberdade seria, então, condição de tratamento: ela traria tam-
bém a perspectiva de futuro, interesses e mobilidades ao louco. Esta 
liberdade não deveria ser tomada como uma “dádiva do médico”, mas 
oriunda das próprias conquistas de direitos por parte dos considerados 
enfermos, que poderiam agora enxergar-se como sujeitos de própria 
iniciativa e responsabilidade (BASAGLIA, 2005). A participação destes 
nas decisões dentro do hospital num primeiro momento, e nos outros 
serviços e espaços sociais numa segunda ocasião, torna-se crucial para 
um personagem que, a partir desse instante, pode falar sobre si mesmo. 
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Em um constante movimento de autocrítica, a vanguarda da psiquiatria 
democrática na experiência em Gorizia pode progressivamente ir con-
tando com a colaboração e adesão dos pacientes, buscando construir a 
autogestão democrática entre estes, na qual a abertura dos pavilhões e a 
liberdade de movimentos produzissem novas iniciativas: 

Foi durante esse período (1953-1964) que surgiram algu-
mas iniciativas geridas pelos doentes e apoiadas pela equi-
pe de tratamento, as quais, devido a suas modalidades 
formalmente “autônomas” de gestão, à posse de um meio 
de comunicação interna e de propaganda (jornal interno 
Il Picchio) e, principalmente, ao contraste que ofereciam 
diante do quadro ainda em grande parte tradicional em 
que se situavam, se colocaram como formas “revolucioná-
rias” parciais de autogoverno por parte dos doentes. (…) 
Sua margem de liberdade, no caso daqueles que já a pos-
suíam, construía-se lentamente através da possibilidade 
de gerir ele mesmo, sem ser controlado, o próprio espaço 
e as próprias possibilidades, inclusive a da contestação in-
dividual (SLAVICH, 1985, p. 164-165).

A possibilidade desta autogestão do louco, gerindo sua jornada, 
suas relações, optando pelas suas próprias atividades, teve suas primeiras 
formulações já dentro destas primeiras mudanças institucionais. Mas 
dentro do contexto da instituição asilar, marcado pelo conflito entre 
médico e doente, o autogoverno seria inicialmente um mito. Autogo-
verno deveria indicar o real poder de decisão, que não se realizaria para 
o louco no manicômio; a realidade da autogestão só se faria na liberação 
deste (SLAVICH, 1985). O desdobramento do movimento italiano é 
a aprovação de uma Lei geral (Lei 180), conhecida como Lei Basaglia, 
de 1978, que institui o fim do manicômio, o fim de qualquer forma de 
controle institucional sobre a loucura, a invenção de novos serviços e 
as múltiplas tentativas de inserção do paciente na sociedade, como as 
cooperativas em Trieste. 

A influência basagliana na experiência de Reforma Psiquiátrica 
Brasileira conduziu a resultados objetivos semelhantes, como a conquis-
ta de uma nova legislação e uma profunda reforma do modelo assis-
tencial. Em 1989, o deputado federal Paulo Delgado, do Partido dos 
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Trabalhadores, apresentou o Projeto de Lei n. 3.657, inspirado direta-
mente na legislação italiana (Lei 180). Após 12 anos de tramitação, o 
Projeto de Lei Paulo Delgado foi aprovado em abril de 2001, com uma 
série de substitutivos, convertendo-se na Lei Federal n. 10.216/2001. 
A luta por uma dimensão efetivamente inclusiva da cidadania no trata-
mento da loucura acontece na conjuntura da redemocratização política 
brasileira, na qual se assiste a uma reação parecida com o pós-guerra 
na Europa, quando as estruturas asilares e mesmo o saber psiquiátrico 
remetiam aos horrores e atrocidades cometidos pela ditadura militar. 
Nestes, dispositivos violentos, tais como a tortura, a utilização de ele-
trochoques e o encarceramento com fins políticos, punham em questão 
estas instituições, gerando uma forte reivindicação de cidadania.

O movimento reformista brasileiro está longe de se limitar a uma 
tentativa de desfazer o aparato e a cultura manicomiais, havendo tam-
bém um compromisso de construir uma nova maneira de a sociedade 
lidar com a loucura, através da construção de outros espaços coletivos 
para o considerado doente mental e garantindo a ele um status de ci-
dadão. É assim que, a par das mudanças legislativas, surgiu também na 
experiência brasileira a construção de uma nova política de saúde men-
tal, que diversificou as estratégias de atenção, enfatizando a assistência 
territorial (como no caso da Itália) e a construção de uma clínica capaz 
de afrontar os casos de maior gravidade. Isto se produziu através de vá-
rios dispositivos centrais, como os Núcleos de Atendimento ao Profis-
sional de Saúde (NAPS) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
as residências terapêuticas, o programa federal “De volta para casa” e as 
cooperativas de trabalho. 

Reforma Psiquiátrica: uma forma de governo psi

Como visto, as transformações do século XVIII, alavancadas 
principalmente pela Revolução Francesa, produziram reconfigurações 
políticas, como o surgimento do conceito de cidadania, calcado na 
ideia de liberdade e universalidade. O surgimento do saber psiquiátri-
co é contemporâneo destas tecnologias de governo civis, entretanto, 
operando de modo inverso. Enquanto os cidadãos eram submetidos 
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a uma forma de governo com base no regime civil soberano, os con-
siderados loucos ficavam submetidos a um modo disciplinar. De for-
ma mais específica, estes deveriam ser submetidos a diversos tipos de 
tratamento em prol da restituição da razão e da liberdade. Em poucas 
palavras, da sua cidadania.

Junto à constituição de um novo direito civil soberano na tenta-
tiva de estabelecer uma nova contratualidade política, práticas liberais 
de governo começam a tomar espaço. Nesse momento, tais práticas, 
dos fisiocratas a Adam Smith, bastam-se em uma crítica rigorosa ao 
Estado de Polícia e à Razão do Estado dada suas formas de intervenção 
disciplinar notadamente nos mercados. Como visto, no século XX, o 
liberalismo migra de um campo crítico a um modo positivo de governo, 
estabelecendo novas tecnologias de gestão calcadas na lógica de merca-
do, tomando apoio em alguns dispositivos jurídicos, como o de cida-
dania, que resguardariam os cidadãos quanto aos excessos do Estado. 

No entanto, com a reafirmação da cidadania da loucura nos pro-
cessos de reforma psiquiátrica, o que vemos é uma reconfiguração do 
lugar da loucura, constituindo-se inicialmente em um maciço deslo-
camento no plano jurídico. Nesse caso, a atribuição deste estatuto de 
cidadania aos loucos implica em uma extensão de um estado de direito; 
a extensão de dispositivos de uma governamentalidade soberana tam-
bém para a loucura. A psiquiatria tradicional, que até então operava a 
exclusão do doente mental da esfera da cidadania, é problematizada por 
alguns processos reformistas (como o italiano e o brasileiro), atingin-
do também o âmbito jurídico por meio de atribuições ao Ministério 
Público. No entanto, este desdobramento jurídico abre caminho para 
a criação de dispositivos outros. Que formas de cidadania se fazem pre-
sentes na vinculação da loucura a um direito positivo? Que práticas de 
liberdade se operam a partir daqui? Trata-se de uma simples afirmação 
de direitos ou da produção de novas formas de governo? 

Conjecturamos aqui que no momento em que o louco passa a ser 
considerado um cidadão gerido pelas formas de governo soberanas, ele 
também passa a ter a possibilidade de ser inserido em formas de gestão 
mais liberais. De modo mais específico, a cidadania passa a ser operada 
no contexto das reformas através de mudanças na maneira de se prestar 
assistência psiquiátrica, como a adoção do modelo de “portas abertas” 
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(em contraposição às instituições asilares), no movimento de afirmação 
de novos direitos e no reconhecimento de que o louco deve ter acesso 
ao lazer, cultura, educação, trabalho etc. Assim sendo, sustentaremos 
que através dessas mudanças será possível igualmente encontrar modos 
de governamentalidade liberal junto aos considerados doentes mentais.

Parece, a princípio, haver uma contradição fundamental nesta afir-
mação, como se houvesse um casamento acrítico dos processos reformis-
tas, embasados numa cultura de esquerda (como os presentes na Reforma 
Psiquiátrica Italiana), com os modos de gestão liberais, notadamente de 
uma cultura de direita. Efetivamente, a postura dos reformistas foi gerada 
no bojo de crítica às modalidades de produção liberais e à sociedade ca-
pitalista; de fato, a luta antimanicomial trouxe formas de contracondutas 
para o bojo dos dispositivos psiquiátricos. No entanto, as tecnologias de 
governo liberais tornam-se presentes nas práticas cotidianas de tratamen-
to da loucura, em primeiro lugar, quando a possibilidade de inserção so-
cial do louco torna-se a sua inscrição numa sociedade marcada por inú-
meros modos de gestão liberal. De mais a mais, como destaca Foucault 
(2007, p. 119-120), o socialismo inventou uma série de novas formas de 
pensamento político, mas não uma nova maneira de governamentalida-
de, oscilando entre a adoção do Estado de Polícia absoluto ou as novas 
tecnologias liberais, como se pode facilmente constatar na maior parte 
das políticas de esquerda presentes na América Latina na década anterior.1

Esta análise não parte somente da mudança do conceito de cida-
dania, da cidadania contraditória e excludente do século XVIII para a 
cidadania universal da pós-Segunda Guerra, mas da mudança também 
nas práticas de governo exercidas sobre a figura do usuário dos serviços 
da saúde mental. Este, que antes era submetido ao tratamento psiquiá-
trico com o uso quase exclusivo de práticas disciplinares de governo, a 
partir de uma série de práticas reformistas se vê em conexão com formas 
de governo mais flexíveis, almejando a capacitação da sua autogestão 
enquanto louco-cidadão-sujeito-desejante. O imperativo da contenção 
e do isolamento cede ao da circulação calculada e responsável. 

1 Podemos nos perguntar se, ao menos no conjunto das experiências socialistas mais 
recentes no Brasil, não houve a produção de algumas tecnologias governamentais de 
esquerda, como a economia solidária proposta por Paul Singer, algumas formas de 
orçamento participativo e mesmo o HumanizaSUS.
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Não se trata do simples fim das práticas disciplinares como se 
estivéssemos em uma linha evolutiva; elas permeiam ainda muitas das 
práticas e instituições do tratamento da saúde mental, o que Pelbart 
(1993, p. 108) denominou como Manicômio Mental. Trata-se, sim, 
de uma outra lógica de governo. A autogestão do louco num serviço de 
portas abertas produz práticas como a responsabilização na condução 
de seu tratamento, a sua inserção no mercado de trabalho com o desejo 
de ser produtivo e consumidor e sua possibilidade de criação de redes e 
automanutenção na sociedade. 

Dispositivos específicos de liberdade

Como foi destacado na introdução, este trabalho não tem como 
objetivo fazer uma história de conceitos cruciais, como o de cidada-
nia, liberdade e direitos, o que poderia ser apontado como um limi-
te importante deste. Nosso interesse é pensar como tais experiências 
operam conjugadas a modos de governo. Assim, tomemos, por exem-
plo, o conceito de liberdade: este se transforma em um imperativo 
primordial para o tratamento, conforme Basaglia (2005). Dessa ma-
neira, a liberdade não é mais almejada coma a restituição da razão, 
mas como condição para se tratar. O primeiro desdobramento disso é 
que os serviços passam a ter como requisito básico a marca das “portas 
abertas”, privilegiando a inserção dos usuários fora do manicômio, a 
sua circulação no espaço exterior. Poderíamos destacar, também, o 
trabalho de desinstitucionalização como contendo dois vieses. Um 
que remeteria a sua inserção no território; Outro que diria respeito às 
perspectivas que a liberdade traria ao próprio sujeito, resgatando sua 
iniciativa, sua singularidade. Ambos seriam possíveis pela mediação 
de modos de autogestão. 

Na argumentação de autores como Basaglia (2005), a objetifica-
ção operada pelo manicômio anularia a individualidade, que só pode 
ser reconquistada com a posse da própria liberdade. O importante é que 
se leve em conta o homem no seu livre situar-se no mundo. Reconsti-
tuir a existência de projetos, de um futuro, do não estar à mercê dos 
outros, de uma iniciativa pessoal, levando em conta o indivíduo singu-
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lar, as suas circunstâncias particulares e seus vínculos como primordiais. 
Dessa forma, os enfermos iriam conquistando aos poucos a consciência 
dos próprios direitos humanos, descobrindo seu direito de dispor de 
uma vida mais humana. Para recorrerem a sua própria iniciativa, a sua 
responsabilidade, a sua liberdade, torna-se essencial para Basaglia a rela-
ção de igualdade entre médico e paciente:

(…) serão as relações grupais, as terapias comunitárias, os 
clubes, as discussões de grupo para as quais se encaminha 
a agressividade do doente, que criarão em torno dele um 
espaço nascido do seu “mover-se”, do seu viver com os 
outros. Nessa comunidade terapêutica, construída sobre 
o terreno dos seus interesses e dos seus estímulos, ele re-
conquistará o valor e domínio de si, o seu lugar, e mesmo 
o seu papel no espaço do hospital (p. 33).

O casamento entre tratamento e a conquista da liberdade do lou-
co abriria espaço para a apropriação por parte deste sobre sua vida, 
sobre a qual se sentiria dono e pela qual passaria a ser responsável. Este 
novo sujeito-cidadão de responsabilidade deverá ser então um sujeito 
de autoinvestimento, podendo ser um empreendedor de si, tal como 
implicado nos moldes da governamentalidade liberal. A partir desse au-
togerir, o enfermo mental possuiria agora a posse da sua própria verda-
de, sendo o proprietário do discurso sobre si mesmo. 

Um exemplo interessante é a nova relação que se estabelece entre 
psiquiatria e justiça. Isto, uma vez que a própria periculosidade/inca-
pacidade dos loucos zelada pela justiça é questionada pelo movimento 
reformista através de um reconhecimento da possibilidade de autoges-
tão, da consciência dos seus atos e de suas consequências. Dessa forma, 
é que para Rotelli (1994, p. 167-168):

(…) é preciso fazer uma grande batalha cultural contra a 
globalização de uma incapacidade da pessoa de querer e 
de entender, porque nós consideramos que, mesmo nos 
casos mais graves de psicose, a pessoa não pode ser con-
siderada como totalmente incapaz de entender e de que-
rer. Existem pessoas que matam a mulher porque pensam 
que a mulher colocou veneno na sua sopa. Certamente 
que a mulher não colocava o veneno na sopa. Talvez ela 
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colocasse o veneno de outra forma, mas ele sabia que es-
tava matando a mulher, portanto ele não era totalmente 
incapaz de pretender e de querer em relação ao ato; sabia 
que matava a mulher e sabia que não era bom matar a 
mulher, embora ele a tivesse matado, talvez por motivos 
psicopatológicos. (…) E em qualquer homem, por mais 
que seja louco, há uma subjetividade que se expressa e que 
deve ser respeitada.

Entretanto, não podemos esquecer de que essa cidadania só é 
possível ser construída no reatamento dos vínculos com o exterior. O 
slogan “a liberdade terapêutica” torna imprescindível a inserção das 
práticas dentro da comunidade, dentro do território em que há forças 
vivas, articulando saberes e incorporando inovações sociais. É dessa 
forma que o trabalho em Trieste é identificado com o termo “empresa 
social”, que “parte do específico psiquiátrico e quer se tornar de ver-
dade um tecido para Saúde Mental, envolvendo sujeitos sociais mais 
ativos” (ROTELLI, p. 154). O envolvimento de diversos atores so-
ciais, mesmo não sendo os pacientes, geraria “uma solidariedade ativa 
dentro de uma lógica da empresa, de empreendimento de coisas, não 
para assistir às pessoas, mas para ajudá-las a apreender coisas na sua 
vida” (ROTELLI, p. 158). 

Esta inserção social no território coloca-se, portanto, próxima das 
governamentalidades empreendedoras (ROSE, 1998, capítulo sete), 
buscando uma cidadania ativa dos diversos cidadãos-colaboradores, 
entre os quais o louco estaria agora reconhecido. É como se dentro 
deste universo social uma série de movimentos “naturais” se configu-
rasse, proporcionando relações de inclusão e terapêuticas. São através 
das relações sociais que isto se daria, relações que operariam na forma 
de“oportunidades”:

Certamente tem toda uma tendência de individualizar os 
problemas, mas o nosso trabalho está em reconectar os 
problemas entre as pessoas, em trabalhar sobre a relação, 
muito mais que sobre o indivíduo, a relação entre a nor-
ma e a diversidade (…) Sobre essa relação nós pensamos 
que a multiplicidade de trocas entre as pessoas deve ser 
favorecida pelos serviços, e o encontro entre as diferentes 
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subjetividades é a centelha que faz sair do buraco da lou-
cura. Em outras palavras, é a multiplicação de possibilida-
des, de oportunidades (ROTELLI, 1994, p. 155).

Passando brevemente para um cenário brasileiro, os Centros 
de Atenção Psicossociais (CAPS) são os principais serviços substitu-
tivos ao manicômio na reforma psiquiátrica brasileira, articuladores 
centrais desta inserção do louco em uma rede social no território 
que conta com as residências terapêuticas e com outros serviços de 
saúde, principalmente de atenção básica, e com instituições diver-
sas, como a escola, as igrejas e a família, através das atividades co-
munitárias. A criação desta rede possibilita o livre circular do lou-
co, movido pelo seu desejo, pelos encontros e pelas oportunidades. 
Entretanto esta rede demanda ao mesmo tempo uma ampla teia de 
negociações e todo um conjunto de responsabilidades distribuídas 
sobre esta circulação, este novo modo de governo, não se trata mais 
da tutela centralizada do Estado através da instituição médica. As-
sim, o ambiente do CAPS, que se pretende “aberto, acolhedor e 
inserido na cidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, p. 14), 
é o lugar de engendramento de práticas que tomam o louco agora 
como sujeito de sua própria singularidade, história e vida cotidiana. 
As oficinas transformam-se, então, nos principais dispositivos que 
visam “a maior integração social e familiar, a manifestação de senti-
mentos e problemas, o desenvolvimento de habilidades corporais, a 
realização de atividades produtivas, o exercício coletivo da cidada-
nia” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a, p. 20).

A relação entre loucura e cidadania não se trata de uma abstração, 
mas, ao contrário, da construção de uma cidadania ativa, de um cida-
dão-colaborador por meio de direitos específicos (VASCONCELOS, 
2000). O chamado ao doente mental a participar das estruturas/espaços 
de poder é visada nos novos modos de tratamento, mas principalmente 
na gestão de seu próprio cotidiano, de suas escolhas, de sua participação 
na cidade, do seu acesso aos bens de consumo e de produção. Como 
Rotelli (1994, p. 159) nos diz, “(…) é terapêutico tudo aquilo que é o 
acesso aos direitos, tudo aquilo que nos permite revisitar com qualidade 
a vida”. O protagonismo do doente no CAPS, por exemplo, torna-se 
peça fundamental para o sucesso deste serviço. O próprio projeto tera-
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pêutico dos pacientes deve ser apropriado por estes, e é neste aspecto 
que o Técnico de Referência opera como um estimulador da participa-
ção ativa do louco em seu tratamento e na construção de laços sociais 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a). É assim que se configura outro 
importante dispositivo dos CAPS, as Assembleias, nas quais o “usuário” 
tem a possibilidade real de participar e colaborar com as decisões e com 
o empreendimento do tratamento:

(…) a Assembleia é um instrumento importante para 
o efetivo funcionamento dos CAPS como um lugar 
de convivência. É uma atividade, preferencialmente 
semanal, que reúne técnicos, usuários, familiares e outros 
convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço. Discutem-se os 
problemas e sugestões sobre a convivência, as atividades 
e a organização dos CAPS, ajudando a melhorar o aten-
dimento oferecido. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 17).

Entretanto, para além da participação nas esferas de decisão, que 
direitos e modos de liberdade se fazem presentes na constituição do lou-
co-cidadão nas experiências brasileira e italiana de reforma? Um deles é 
o próprio trabalho, conformando assim um cidadão-produtivo, com a 
possibilidade de ressignificação de sua própria vida pelo trabalho:

(…) ter um trabalho, possuir um trabalho, possuir um 
dinheiro, um salário, faz bem às pessoas, mas eu acho que 
não se pode chamar isso de Ergoterapia. Ou seja, o traba-
lho é um direito do cidadão, não pode ser transformado 
em tratamento. Embora – repito – possuir um trabalho, 
possuir um salário, é um elemento de Saúde Mental na 
nossa sociedade (ROTELLI, 1994, p. 156).2

É assim que práticas como as de constituições de cooperativas 
em Trieste tornam-se importantes no tratamento, porque conferem 

2 Em pesquisa que foi iniciada em 2016 junto aos prontuários do CAPS no Rio de Ja-
neiro, pudemos observar com muita clareza nos prontuários um grande investimento 
terapêutico por parte dos diversos atores das equipes multidisciplinares na conexão, 
manutenção e preservação de relações de trabalho, envolvendo complexas negociações 
com os pacientes, familiares e parceiros. Isto será visto mais adiante no capítulo 8.
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“um estatuto completamente adverso, um estatuto de livre cidadão-
trabalhador para essas pessoas” (ROTELLI, p. 156). A produção 
transforma-se numa forma concreta de inserção social: busca-se tra-
balhar em um ambiente de qualidade, visando produzir na lógica de 
mercado objetos de qualidade que possam ser comercializados nesse 
mercado, “um objeto verdadeiro e não um objeto faz de conta” (RO-
TELLI, p. 158).

A inserção social do louco, sua reabilitação social, passa também 
pelas práticas de consumo e nas trocas entre as pessoas conforme a pos-
sibilidade de consumir. É assim que em Trieste começou-se 

(…) a pensar que o paciente podia se transformar em 
consumidor mais do que em produtor. (…) Eram, então, 
pessoas que podiam ser reabilitadas, de forma que elas 
aprendessem muito mais a consumir do que a produzir. 
Em outras palavras, nós gostávamos de imaginar que era 
melhor que essas pessoas se divertissem do que trabalhas-
sem; em outras palavras, readquirir a capacidade de se re-
lacionar com os outros pudesse passar muito mais através 
do papel de consumidor do que do papel de produtor 
(ROTELLI, p. 157).

A construção da cidadania da loucura a partir da sua inclusão 
social, em que o rol de práticas é composto pelo trabalho, consumo, 
participação social, autoinvestimento etc., e que recoloca o louco social-
mente como livre, é a possibilidade da inserção dos usuários de serviços 
de saúde mental em modalidades liberais, coroado pelo horizonte da 
autogestão. O usuário que se mostra incapaz de se responsabilizar por si 
é remetido a complexos modos de gestão que envolvem agentes tercei-
ros (familiares, vizinhos e cônjuges) com desdobramentos claramente 
disciplinares.3 Aqui, encontramos o que Desviat (1999) pôde designar 
como os neocrônicos. Então fica uma questão: será possível pensarmos 
práticas em contraposição aos dispositivos asilares que coordenem o 
estatuto da cidadania e a liberdade sem cairmos no imperativo da auto-
gestão, base da governamentalidade liberal?

3 Estes modos de condução de conduta no cotidiano dos CAPS ficarão mais claros 
mais adiante.
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Considerações finais

Através da leitura de textos que abordam o tema das reformas psi-
quiátricas, tivemos a possibilidade de perceber como a experiência de ci-
dadania está intimamente ligada com o objetivo de conquista de uma 
autonomia do doente mental e sua autogestão. Tais objetivos postulados 
na busca de inclusão social do mesmo operariam, no entanto, uma forma 
de gestão nos moldes liberais, conforme Foucault (2007) e Rose (1998). 
Afinal, o considerado enfermo mental que agora se autogere é aquele que 
participa socialmente no consumo, na produtividade, na portabilidade de 
desejos e vontades, circulando por diversos espaços com liberdade e não 
mais contido exclusivamente pelos poderes disciplinares.

Não se trata aqui de uma análise fatalista ou evolucionista das 
formas de governo no campo da saúde mental. Porque não é possí-
vel afirmar que os principais atores das reformas nada fizeram além de 
inserir a loucura num outro modo de governo, nem ainda que a go-
vernamentalidade liberal tornou-se absoluta e soberana no mundo em 
que vivemos. O que aqui é necessário destacar é a presença das formas 
liberais de gestão nos dispositivos de cuidado com a loucura, algo a que 
o movimento reformista em sua intenção crítica deve estar atento.

Assim é que podemos pensar o enfrentamento aos modos de gestão 
liberais, ao imperativo da autogestão individual, presentes nas formas de 
cidadania e de liberdade. Para isso, é necessário desapropriar a palavra 
liberdade da sua acepção liberal, que a toma como condição de governo, 
através de um desejo de autoinvestimento, de autoconstituição como su-
jeito ativo e participativo, conduzindo sutilmente à autogestão. É preciso 
então libertar a liberdade, como nos mostra Larrosa (2000), de todas as 
ideias que povoam nosso pensamento quando tratamos de liberdade e 
que tornam a palavra gasta, conduzindo-a ao impensável. É nesse aspecto 
que este autor intercede a Foucault, para a necessidade de fazermos a his-
tória crítica do presente, ou melhor, daquilo que já estamos deixando de 
ser na atualidade. É a problematização do que é atual desprovendo-o de 
necessidade que nos faz possível “abrir o de-vir, o por-vir, a possibilidade 
de um futuro que não é um futuro-projeto, nem um futuro-guia, nem 
um futuro-promessa, nem um futuro-consumação, nem um futuro-rea-
lização, mas um futuro por-vir, um de-vir futuro” (LARROSA, p. 331).
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A liberdade se faria na possibilidade de um por-vir não deter-
minado e não estaria encerrada em nenhuma rede disciplinar ou libe-
ral e muito menos em algum sujeito soberano, seja da vontade ou do 
desejo (SANTOS, 2003)... A liberdade só se faria na possibilidade do 
não fundado, do não institucionalizado, do não naturalizado, do não 
racionalizado; não estaria em questão a busca ou domínio de si, “ao 
contrário, [ela se faria] do lado do acontecimento, da experimentação, 
da transgressão, da ruptura, da criação. Por isso, seu modelo é a revolu-
ção ou, melhor, a vontade de revolução, a impaciência pela revolução, o 
entusiasmo pela revolução” (SANTOS, p. 332).

Que apostas, portanto, podem ser constituídas, ou já se apresen-
tam como possibilidades no horizonte das práticas no campo da saúde 
mental? Se os escritos de Basaglia e da Psiquiatria Democrática italiana 
são nossa principal fonte de análise para exame de modos de governo 
liberal na reforma psiquiátrica, estes também serão fonte de inspiração 
para alternativas que podem se apresentar. A perspectiva adotada, en-
tão, não nega o paradoxo entre a positividade de construir uma política 
de saúde mental e, no outro polo, o risco da normatização social, mas 
o assume por inteiro como contradição permanente. Esta é feita atra-
vés de uma problematização constante, por meio da ênfase à renúncia 
ao mandato terapêutico convencional exercido pela psiquiatria asilar e 
pela colocação do problema da loucura como uma questão concernente 
a nossa vida coletiva na busca de outras experiências de cidadania e 
liberdade mais tresloucadas (BIRMAN, 1992) e com amplo direito à 
desrazão (PÉLBART, 1993).

Segundo Vasconcelos (2000), a perspectiva da Psiquiatria De-
mocrática italiana, capitaneada por Basaglia, ofereceu a contribuição 
mais fundamental para o encaminhamento do debate no campo da 
saúde mental e para a construção da reforma psiquiátrica. Partindo da 
ideia de um movimento contínuo de “desconstrução” institucional e 
epistemológica da psiquiatria tradicional e dos novos serviços criados 
ao longo do processo, a experiência de Trieste ofereceu uma perspecti-
va de ação prático-teórica positiva de “invenção” de novos dispositivos 
assistenciais e terapêuticos. Tais estratégias buscavam dar conta de toda 
a complexidade da existência-sofrimento de seus clientes e do campo 
da saúde mental, abrangendo desde estratégias médicas e psicológicas 
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até estratégias culturais, sociais e políticas no âmbito da cidade e da 
sociedade em geral. Seria importante não esquecer a possibilidade de 
ampliação destas virtualidades de composição de nossa vida coletiva 
(como as propostas por BIRMAN e PÉLBART) mesmo que o cenário 
atual no campo das políticas de saúde mental seja de claro retrocesso 
neste final de década.

Assim, no terreno das lutas no campo da saúde mental estamos 
diante de um campo de relações de forças complexo e paradoxal que 
recusam esquemas conceituais lineares, que tentem garantir de ante-
mão a sua eficácia e não considerem o caráter ambíguo, mutante e 
paradoxal dos dispositivos de poder e de suas formas de resistência, 
exigindo esforço contínuo de crítica e atualização. Pensar em assumir 
essa contradição, dentro de uma perspectiva próxima à basagliana, é, 
antes de tudo, estar atento a uma análise crítica das formas de organi-
zação da nossa vida coletiva. Sua leitura marxista e especialmente suas 
práticas de contracondutas apresentam-se como uma forte inspiração, 
em que a loucura é fruto das contradições da vida, e na atualidade, 
nas contradições do capitalismo. A construção de novas formas de ex-
periência de cidadania e liberdade na loucura só seria possível, assim, 
no questionamento constante do capitalismo e do trabalho para a 
consciência da opressão em que vivem homens e mulheres. O fim do 
manicômio está intrinsecamente ligado a uma mudança nas relações 
da organização do trabalho, em que são mercantilizados corpos pelos 
processos produtivos. É assim que Basaglia (1979) aponta para uma 
tarefa alternativa para a prática psi:

Creio que hoje o bom marxista coloca o problema da 
prática marxista, que toma como prioridade a subjeti-
vidade na luta do dia a dia, em meio às contradições 
do capital. Eu acho que hoje poderia ser essa a tarefa. 
Por exemplo, se todos os profissionais aqui presentes 
começassem a fazer um trabalho de transformação insti-
tucional independentemente do seu poder institucional 
já seria um grande passo para a conquista do socialis-
mo. Por outro lado, se muitos de nós, amanhã, depois 
desta reunião, retomarmos nosso trabalho como se nada 
houvesse acontecido, aí eu acredito que o capitalismo 
sempre vencerá (p. 25).
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Contudo, é importante seguir para além nesta leitura crítica, para 
além dos grandes marcos conceituais e das grandes divisões, como as 
que opõem liberalismo e capitalismo, por exemplo, como simples con-
figurações ideológicas. É necessário estar atento aos processos coleti-
vos em uma perspectiva mais microfísica (FOUCAULT, 1977) e num 
olhar mais míope (LATOUR, 2008) e atento às configurações locais. E 
especialmente estar cauteloso com os diversos modos de produção de 
subjetivação, seja com os de desrazão, mas igualmente com os de mi-
crofacismo (GUATTARI, 1996) aptos a interromperem novas formas 
de experimentação coletiva.

É fundamental atuar na produção de novas práticas e em novos 
modos de existência coletiva que não estejam centrados exclusivamente 
nas relações de trabalho, e abrindo espaço para experimentação de 
outros modos de liberdade. Em torno da experiência de uma cidada-
nia jamais perdida e talvez nunca encontrada totalmente (BIRMAN, 
1992), é crucial problematizar as novas figuras de formatação da lou-
cura, como as do sujeito-cidadão capaz de autogestão. Que podem de-
saparecer em sua raridade e singularidade histórica como “um rosto de 
areia à beira do mar” (FOUCAULT, 2002).
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Introdução
No Brasil, em 2020, foram comemorados 20 anos da Reforma 

Psiquiátrica. Mais do que seguirmos num gesto de celebração, faz-se 
necessária uma reflexão a respeito das práticas e das condições históricas 
que possibilitaram a reforma psiquiátrica, assim como de certas escolhas 
historiográficas que reconhecem a irrupção desta em alguns movimen-
tos, invisibilizando outros.1 

Será apresentada pesquisa historiográfica acerca de uma experiên-
cia singular desenvolvida nos anos 1970, no Estado de Santa Catarina, 
sul do Brasil, realizada a partir de entrevistas com profissionais atuantes 
na época e análise documental. Será realizada uma abordagem históri-
co-crítica das transformações de práticas e saberes em saúde mental a 
partir do conceito foucaultiano de governamentalidade. 

Este conceito, introduzido por Foucault no final dos anos 1970, 
permite compreender de maneira mais direta as transformações nas 
formas de “condução de condutas” dos chamados doentes mentais, 

1 Com a Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001, a chamada lei da Reforma Psiquiátrica, 
Brasileira, assistiu-se à gradual redução dos leitos em hospitais psiquiátricos e à criação 
de serviços substitutivos ao modelo manicomial. Mais do que um questionamento da 
necessidade da reforma, é importante entender e mapear uma série de riscos entrelaça-
dos às suas práticas, sejam arranjos internos (como os modos de governamentalidade 
aí presentes), sejam os recentes flertes das políticas públicas atuais com modelos mani-
comiais, especialmente após o impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
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desde a clássica psiquiatria até as suas modalidades reformistas mais 
contemporâneas. O autor fornece elementos conceituais que permi-
tem analisar os traços dos novos dispositivos advindos da Reforma 
Psiquiátrica a partir da relação com as técnicas de condução próprias 
do modelo liberal de governo. 

Definimos o nosso campo de pesquisa como sendo de “saúde men-
tal”, na medida em que este foi o termo cunhado nos anos 1960 pela Psi-
quiatria Comunitária Americana para expressar as reformas produzidas no 
setor psiquiátrico, ampliando-o para além da disciplina psiquiátrica, com 
a abertura para a intervenção multiprofissional na atenção à loucura. Seu 
mote eram as críticas ao modelo anterior, com seu excessivo hospitalocen-
trismo e seus gastos elevados, introduzindo a perspectiva preventivista e a 
intervenção comunitária. Tais aspectos estão na base, ainda que de forma 
contraditória, das posteriores mudanças na área nos anos 1980-1990 no 
Brasil, sendo definida com Reforma Psiquiátrica Brasileira, que se consoli-
dou como política pública do governo brasileiro a partir do final dos anos 
1990 (LUZ, 1994; SANTOS, 1994; PAULIN; TURATO, 2004). 

A experiência de Santa Catarina de Reforma da Assistência Psiquiá-
trica, pouco conhecida dos estudiosos da área, durou todo o período do 
governo Colombo Salles, de 1971-1975, atingindo o Sistema de Saúde do 
Estado como um todo. A descrição da constituição dessa experiência, a dis-
cussão do contexto local e nacional onde ela se gestou, assim como as con-
tradições que fizeram parte do seu desenvolvimento, bem como sua aná-
lise a partir do conceito de governamentalidade são os principais objetivos 
deste capítulo. É importante pensar não apenas que um tema recorrente na 
história dos dispositivos psiquiátricos é sua constante reforma, mas também 
que podem ter ocorrido várias reformas dos dispositivos psiquiátricos em 
solo brasileiro anteriores e mesmo concorrentes à Reforma dos anos 1980.

Metodologia

A pesquisa que fundamenta este artigo tem um delineamento 
descritivo-exploratório, com características qualitativas, baseada em 
metodologia de análise de conteúdo. Foram realizadas pesquisas em 
fontes primárias: análise de documentos contidos no Arquivo Públi-
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co de Santa Catarina, nos arquivos de instituições pesquisadas, entre 
outros; uso da história oral, com entrevistas com dez profissionais que 
estiveram presentes em diferentes momentos da história do campo de 
atenção à saúde mental em Santa Catarina; análise de literatura espe-
cializada (livros, teses e dissertações) sobre a história socioeconômica 
em Santa Catarina, bem como sobre a constituição do campo da saúde 
mental e dos conceitos de governabilidade. A pesquisa seguiu todos os 
procedimentos éticos exigidos, com a assinatura dos termos de consen-
timento livre e esclarecido, tendo sido aprovada no comitê de ética de 
pesquisas com seres humanos da UFSC, sob número 739/2010.

A história da saúde mental brasileira no 
contexto da história da psiquiatria 

A história da atenção à saúde mental no Brasil e suas trans-
formações ocorre em conformidade com processos semelhantes em 
outras partes do mundo. O movimento de criação de hospícios teve 
início em terras brasileiras sob influência do alienismo do final do 
século XVIII e início do século XIX e sob a égide do modelo disci-
plinar de governamentalidade próprio do Estado de Polícia.2 Fazia-se 
necessário construir um local que abrigasse os loucos e vadios que 
vagavam na condição de indigentes pelas ruas, compreendidos como 
ameaça à boa ordem familiar e social (COSTA, 2010; MELO, 2010; 
SANTOS, 1994). Até então, os loucos agressivos eram levados para as 
prisões e os outros, menos violentos, levados a espaços como a Santa 
Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Em 5 de dezembro de 1852, 
por decreto do Imperador, foi inaugurado o hospício, que levou o seu 
nome, Pedro II. Posteriormente, a abertura, em 1890, da Assistência 
Médico-Legal aos Alienados dá início à construção de outros asilos 
pelo país, o Juqueri em São Paulo, o São Pedro em Porto Alegre, entre 
outros (BORGES; BATISTA, 2008). 

A partir do final do século XIX, a classe médica começa a substi-
tuir paulatinamente as irmãs de caridade no cuidado à loucura, buscan-

2 Ver o primeiro texto da parte I.
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do conferir um caráter “científico” à assistência psiquiátrica, iniciando 
o que vai se denominar de “medicalização da loucura” (AMARANTE, 
1997). A introdução de novas técnicas terapêuticas, nos anos 1930, 
como o choque insulínico, o choque elétrico, a lobotomia, dão pretensa 
solidez à disciplina psiquiátrica, conseguindo um maior reconhecimen-
to científico junto à comunidade acadêmica.3 

Inicia-se no período uma política de criação de hospícios esta-
duais, fundados no modelo das colônias agrícolas de inspiração ger-
mânica, que estava em consonância com uma nação cuja população 
era ainda em grande número rural e que, portanto, poderia facilmente 
se adaptar às atividades de laborterapia agrícola previstas para a sus-
tentação desses nosocômios (LEONE, 1999; SERRANO, 2010a). Esta 
política estava conectada com a da Liga Brasileira de Higiene Mental, 
criada em 1923, visando limpar os centros urbanos dos males sociais, 
que poderiam contagiar famílias e comunidades (COSTA, 2010). O 
modelo produziu, em pleno século XX, aquilo que Foucault (1978) ca-
racterizou como a “Grande Internação”, ocorrida na Europa no século 
XVIII, quando se internavam indigentes, bêbados, vadios, deficientes 
(sendo os loucos apenas uma parte desta população), fundando grandes 
asilos para a higienização das cidades e controle social das populações. 
Passa a predominar, então, a política do macro-hospital público, princi-
pal instrumento de intervenção para a chamada “doença mental”. Um 
dos últimos hospícios desse modelo a ser criado no país foi o Hospital 
Colônia Santana, em São José, no Estado de Santa Catarina, em 1941 
(SCHNEIDER, 2011). 

Nesse sentido, naquele momento histórico, o isolamento médico 
da loucura passou a ser uma regra disciplinadora do seu tratamento. O 
desdobramento lógico dessa medida foi a progressiva delegação à ordem 
médica das pessoas portadoras de qualquer suposto desajuste social. Isto 
gerou o movimento de abandono dessas pessoas nos hospícios, que vi-
raram verdadeiros abrigos, cada vez mais superlotados de todos os tipos 

3 De acordo com Foucault (2001), este reconhecimento é tributário da mudança 
de definição de patologia em medicina, impondo-se a necessidade de vinculação das 
doenças a uma lesão tissular, a um traço orgânico. Esta nova concepção, surgida no 
século XIX, impôs a busca dos traços orgânicos da doença mental, gerando uma vin-
culação desta à hereditariedade (Morel), trauma (Charcot) ou drogas (de Tours).



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 159 

de excluídos, mantidos em condições insalubres, com muitos leitos-
chão, constituindo-se em um “território dos horrores”.

Este modelo asilocêntrico, em consonância com o quadro da 
psiquiatria em um plano mundial, gerou um forte processo de contes-
tação no pós-guerra, principalmente a partir dos anos 1950, quando se 
consolidaram críticas à disciplina psiquiátrica, sua sustentação teóri-
co-metodológica e ao modelo de tratamento baseado prioritariamente 
na internação hospitalar e no isolamento social dos pacientes (AMA-
RANTE, 1995; HIRDES, 2009). Tais críticas geraram movimentos 
organizados em várias partes do mundo, com diferentes características 
e vertentes. Alguns movimentos fizeram a crítica à estrutura asilar 
(Comunidades Terapêuticas, na Inglaterra; Psiquiatria Institucional, 
na França) ou buscaram descentrar o tratamento do hospital, esten-
dendo a psiquiatria ao espaço púbico (Psiquiatria de setor, na França e 
Psiquiatria Preventiva Comunitária, nos EUA), mas cujas proposições 
ainda estavam dentro da lógica psiquiatrizante, sem produzir rupturas 
(AMARANTE, 1995). 

Outros movimentos, mais críticos, buscaram a ruptura com a 
lógica psiquiatrizante, perseguindo o que Basaglia (1985) chamou 
de desinstitucionalização: significa não somente modificar as for-
mas de atenção à loucura, mas produzir modificações na cultura, na 
sociedade excludente das diferenças, portanto, produzir alterações 
na racionalidade social sobre este fenômeno. Dentre estes, tivemos 
o Movimento Antipsiquiátrico, com sua vertente britânica, com 
Laing, Cooper, Esterson, com novos modelos de tratamento que in-
cluíam as famílias, e a americana, com Szasz e suas discussões acerca 
do “mito da doença mental” (LEONE, 1999). Já na Itália, tivemos 
a psiquiatria democrática, que produziu o desmonte dos hospitais 
psiquiátricos, com Basaglia e sua equipe e a proposição de “uma 
sociedade sem manicômios”. Esta última foi a principal influência 
para os movimentos no Brasil, que, de 1980 em diante, gestarão a 
organização dos trabalhadores em saúde mental, a luta antimanico-
mial e a chamada “Reforma Psiquiátrica Brasileira” (TENÓRIO, 
2002; AMARANTE, 1995). Seus objetivos de libertação terapêuti-
ca do chamado “doente mental”, com propostas de novos dispositivos 
de “portas abertas”, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
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bem como as residências terapêuticas, as cooperativas de trabalho e a lei 
da Reforma Psiquiátrica, decretada em 2001 (BRASIL, 2001). 

No conjunto das estratégias reformistas em plano mundial, al-
gumas tendências atuaram de modo menos radical, acompanhando 
exigências da medicina em geral: assim alguns psiquiatras buscaram 
realizar diagnósticos precoces, que evitariam a instalação da chamada 
doença mental, bem como consolidariam estudos epidemiológicos, que 
traçariam o perfil da população com risco de adoecimento, fornecendo 
bases para uma proposta de profilaxia para este campo. Tais exigências 
estavam na base da psiquiatria preventivo-comunitária, surgida nos Es-
tados Unidos, elaborada por Gerald Caplan, convertida em política de 
estado americana, adotada no governo Kennedy, em 1963, que defi-
niu como sendo “Saúde Mental” o campo sobre o qual atua (LEONE, 
1999; PAULIN; TURATO, 2004). 

Tais princípios preventivos e comunitários passam a ser adotados 
como proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo a Or-
ganização Panamericana de Saúde (OPAS) responsável por sua aplicação 
na América Latina, consolidada na planificação da Reunião de Minis-
tros da Saúde da América Latina, em Santiago do Chile, ocorrida em 
1972, da qual o Brasil foi participante (SANTOS, 1994). A proposta de 
transformação da assistência psiquiátrica sustentada nos princípios pre-
ventivo-comunitários foi introduzida no Brasil no início dos anos 1970 e 
efetivou-se, na verdade, como uma espécie de antecedente da “Reforma 
Psiquiátrica Brasileira”. O modelo preventivista conformou-se em nosso 
país através do Manual de serviço para a assistência psiquiátrica, editado 
em 1973, ao privilegiar a assistência “oferecida sempre que possível na 
comunidade, com uso de recursos extra-hospitalares. (…). A internação 
deveria ser feita próxima à residência do indivíduo, com uma ampla e 
diversificada rede de serviços (…). Na alta, o paciente seria imediatamen-
te encaminhado para atendimento ambulatorial” (PAULIN; TURATO, 
2004, p. 250). Incentivava a formação de equipes multiprofissionais e 
apregoava princípios técnico-administrativos que estarão na base do que 
seria no futuro o Sistema Único de Saúde (SUS), entre os quais a integra-
ção, regionalização, descentralização, constante aperfeiçoamento de pes-
soal etc. Propunha que a atenção deveria ser iniciada pelo nível primário, 
que deveria filtrar o fluxo de pacientes para o nível secundário e terciário. 
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Os serviços extra-hospitalares deveriam prever, assim, a organização de 
ambulatórios, emergências, leitos em hospitais gerais, pensões protegi-
das (PAULIN; TURATO, 2004). Visava, enfim, evitar que a doença 
se instalasse, utilizando-se de programas de prevenção, ao montar uma 
rede de serviços comunitários e postular a humanização dos tratamen-
tos, tendo como meta a “promoção da saúde mental”.

Para alguns autores (SANTOS, 1994; LEONE, 1999; PAULIN; 
TURATO, 2004), o grande intuito das políticas preventistas era o de 
baixar o custo para o estado das internações hospitalares, que arran-
cavam grandes quantias dos cofres públicos.4 Esse modelo produziu, 
na verdade, a ampliação dos horizontes da ação psiquiátrica, uma vez 
que expandiu seu poder normatizador para além dos muros dos asilos, 
tocando um tecido social mais amplo. Produziu, com isso, a chamada 
“psiquiatrização do social”, em que qualquer ato humano que fuja aos 
padrões sociais estabelecidos passa a ser psiquiatrizável e candidato ao 
uso de medicação psicotrópica (LEONE, 1999; PAULIN; TURATO, 
2004). A diferença é que agora a responsabilidade desta gestão passa a 
ser partilhada com os usuários, familiares e membros da comunidade 
em seu livre autogoverno.

Vejamos as palavras do próprio Caplan (1980, p. 31-2):

A psiquiatria preventiva é um ramo da psiquiatria, mas é 
também parte de um esforço comunitário mais amplo em 
que psiquiatras dão sua contribuição especializada a um 
todo maior. Em minha opinião, a psiquiatria preventiva 
deve ser abrangente. Deve lidar com todos os tipos de 
distúrbio mental em pessoas de todas as idades e classes, 
porque nosso enfoque é sobre o problema total com que a 
comunidade se defronta, e não apenas sobre os problemas 
de determinados indivíduos e grupos. (…) Nossas ativi-
dades como psiquiatras preventivos participam do siste-
ma de segurança comunitária total, por meio das quais se 
mantêm sob controle as respostas socialmente desviantes 
e a formação indevida de vítimas individuais. 

4 Este pareamento da gestão da saúde a uma racionalidade de mercado é próprio dos 
modelos neoliberais, como o Ordoliberalismo da Escola de Freiburg e o Neoliberalis-
mo da Escola de Chicago.
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Estes argumentos colocam claramente a psiquiatria preventiva 
dentro da lógica da governamentalidade liberal, que postula, como já 
mencionado, que o governo deve ter estratégias para dirigir a popula-
ção, mas respeitando seus livres códigos “naturais” de funcionamento, 
sendo a psiquiatria e saúde comunitárias um dos principais dispositi-
vos. São estas as razões que fazem com que a lógica preventivista-co-
munitária seja considerada uma reforma dentro do modelo clássico da 
psiquiatria, como vimos acima, que implicou em críticas à estrutura 
asilar, uma extensão do domínio da psiquiatria ao espaço público, 
modificando a lógica asilar ao introduzir um modo liberal de governo 
no tratamento da loucura, ainda que não tenha produzido rupturas 
profundas com o modelo anterior. 

O modelo preventista-comunitário no Brasil, diz Luiz Cerqueira 
(1984, apud PAULIN; TURATO, 2004, p. 251), “serviu como uma 
bela ideologia, mas pouco colocada em prática”. O conhecido manual 
nunca saiu das intenções, conforme o psiquiatra denuncia. Contudo, 
ele apontou para uma mudança na lógica de gestão da saúde mental, 
retirando o asilo da figura de protagonista e introduzindo a liberdade 
como forma terapêutica e de gestão.

Por tais características singulares é que a experiência das trans-
formações da assistência psiquiátrica em Santa Catarina, entre os anos 
1971-1975, durante o governo Colombo Salles teve sua importância 
histórica e deve ser conhecida pelos estudiosos da saúde mental, aspecto 
que estaremos discutindo em detalhe no próximo item.

Anos 1970 na Saúde Mental em Santa Catarina

De acordo com o modelo desenvolvimentista brasileiro em época 
de governo militar, Santa Catarina, entre os anos de 1971-1975 reali-
zou o “Plano de Desenvolvimento Catarinense”, tendo como tônica 
da reforma a técnica do planejamento que se adotou como forma de 
aceleração do processo de desenvolvimento, conforme palavras do 
governador na sua mensagem à Assembleia Legislativa. Este plano 
previa 13 programas, entre eles o da área da saúde (GOVERNO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 1971). A análise detalhada da si-
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tuação da saúde no Estado mostrou necessidades de mudanças infraes-
truturais, inclusive na área da assistência psiquiátrica, coordenadas pelo 
então secretário da Saúde, Dr. Henrique Prisco Paraíso.

Nessa reforma da saúde, Santa Catarina contou com o apoio fun-
damental da OPAS, que enquanto representante da OMS para a América 
Latina realizava esforços de promover mudanças no sistema de saúde dos 
países, com vistas a modificar o modelo centrado em macro-hospitais, que 
implicava em enormes gastos para os cofres públicos (SANTOS, 1994). 
Em 1971, antes mesmo da realização da Reunião Especial de Ministros 
da Saúde da América Latina, em Santiago do Chile, que definiu o Plano 
Decenal de Saúde para as Américas, em 1972, a OPAS já influenciava as 
mudanças no sistema de saúde de Santa Catarina.

Muitas modificações foram sendo realizadas no campo da saúde 
mental, conforme relatório do setor saúde da “Ação Catarinense de De-
senvolvimento – 1971-1975”, que descreveu a necessidade de recupe-
ração técnica do hospital Colônia Sant’Ana, com a formação de equi-
pes multiprofissionais, criação de emergência psiquiátrica, implantação 
de serviço de medicina interna, enfermagem psiquiátrica, serviço social 
(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 1975). A nova direção, que 
buscou formar uma equipe com outros profissionais como assistentes so-
ciais e enfermeiros, começou por modificar a situação precária do aten-
dimento do hospital “Santana”. Segundo o testemunho de alguns atores:

Em 1971 nós entramos na Santana com muita coragem, 
pois nós começamos a dizer que primeiro nós íamos botar 
uma porta e só entraria quem nós deixássemos, isso era es-
tancar um pouco esse processo... porque o padre mandava 
internar, o político mandava e a instituição só cabia absor-
ver, né? E não importava se ele estava mandando um pobre, 
um inválido, um epiléptico ou um deficiente mental, ali 
era o repositório. Bom, então começamos a quebrar isso 
tudo, acabar com isso tudo, num primeiro momento com 
o Wilson, derrubamos inclusive celas, grades e tal. (…) Eu 
entendo tudo isso como passagens históricas que tinham 
que ser vividas (GONÇALVES, 19 out. 2010).
Como se tratava lá na Santana? Era com eletrochoque, in-
sulinoterapia, e uma “medicação” que eles chamavam de 
brometos. Gotas amargas. Uma coisa que não se entende 
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a finalidade até hoje. (…) Também tinham as celas, que 
eram um negócio terrível. Os pacientes chegando agitados 
ou agitando-se no hospital eram removidos pras celas e lá 
eram mantidos. Muitos estava há anos lá dentro. (…) Mui-
ta violência, violência e abuso. (…) O óbito no hospital era 
comum, pelas precárias condições, a cada dois dias mor-
riam três. O negócio era muito sério, o índice de óbito era 
muito alto, muito elevado (KRAMER, 15 out. 2010).

Dessa forma, no interior do Hospital Colônia Santana as mudanças 
foram grandes, procurando superar o modelo asilar, dar um caráter técni-
co-científico à nova gestão. Ocorreu, pela primeira vez, a contratação de 
equipe multidisciplinar de saúde: psicólogos, assistentes sociais, enfermei-
ros, clínicos gerais, dentistas, bioquímicos, terapeutas ocupacionais, além 
dos psiquiatras e técnicos de enfermagem já existentes (ARAÚJO, 2007).

Também foram realizadas ações que podem ser caracterizadas 
como de desospitalização, pois visavam devolver os pacientes para suas 
famílias e comunidades, a fim de diminuir o número de pacientes inter-
nos e construir a possibilidade de sua reinserção comunitária e familiar, 
ainda que muitas vezes este ideal ficasse mais distante: 

Àquela época, começou a haver também uma preocu-
pação por parte da equipe, da direção da Colônia San-
tana, em levar os pacientes de volta pra casa, devido à 
superlotação. Então nós começamos a organizar viagens 
ao interior do estado, eram viagens de ônibus fretados, 
então se lotava um ônibus e viajava-se praticamente uma 
semana. Saía no domingo à noite e retornava na sexta-
feira da próxima semana. Ia um enfermeiro, um assistente 
social, dois técnicos de enfermagem, um masculino e um 
feminino para cuidar dos pacientes. Era, na verdade, uma 
política de desospitalização, porque não tinha assim mui-
ta estrutura de pensar na reabilitação desses pacientes que 
estavam saindo (PUEL, 29 set. 2010). 

Essas ações resultaram, concretamente, na implementação de ações 
de regionalização, ou, ainda, de interiorização do cuidado psiquiátrico, com 
o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes das regiões mais distantes para 
o hospital-colônia, que passaram a ser tratados, de preferência, em suas 
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próprias comunidades, onde se procurava mantê-los produtivos, conforme 
prerrogativas do novo modelo econômico desenvolvimentista do Brasil. 
Inicia-se, assim, a ênfase no tratamento ambulatorial, com reforço da aten-
ção primária, conforme preconizavam as tendências de mudança na área 
da saúde pública, como se verifica no depoimento de Puel (29 set. 2010): 
“os pacientes eram encaminhados para as famílias, mas antes se fazia todo 
um trabalho com a secretaria municipal de saúde, no sentido de orientar 
o tratamento do paciente, de vinculá-lo com o tratamento ambulatorial.” 

Esse trabalho foi orientado pelos técnicos da OPAS, que come-
çaram a capacitar médicos generalistas do interior do Estado de Santa 
Catarina com conhecimentos e intervenções em psiquiatria. A OPAS 
tinha um plano para as Américas que incluía a melhora da prevenção 
primária. Nele era previsto “o preparo de 5.000 psiquiatras num pe-
ríodo de dez anos para prestar serviços em comunidades de até 20.000 
habitantes” (SANTOS, 1994, p. 68). Com isso, já no ano de 1971 
foram criados ambulatórios de saúde mental em 12 cidades sedes de 
distritos sanitários, e em 1973 havia médicos generalistas treinados em 
32 distritos sanitários (SANTOS, 1994), muitos deles com ambulató-
rios específicos de saúde mental. Sendo assim, segundo o relatório do 
setor saúde da “Ação Catarinense de Desenvolvimento – 1971-1975”, 
ao final da gestão contabilizou-se a “implantação de 16 ambulatórios 
de saúde mental em programa pioneiro no país” (SECRETARIA ES-
TADUAL DE SAÚDE, 1975, p. 10). De acordo com um dos relatos:

Nenhum paciente poderia ir para a Colônia sem passar 
pelo ambulatório. Vocês vejam só, o que foi feito? Nós 
montamos um boletim de encaminhamento, aí eles fica-
vam na Colônia e era feito um relatório que eles levavam, 
dizendo o que eles tinham, qual era a medicação que fa-
ziam. Tudo isso. Quando eles voltavam pra sua casa de 
origem, o ambulatório de onde eles vinham ficava respon-
sável por eles. Mas isso, infelizmente, foi destruído depois 
de um tempo (VIANA, 25 out. 2010).

Por esses anos também foram criados leitos psiquiátricos em hos-
pital geral em Santa Catarina, numa atitude pioneira naqueles tempos. 
Os primeiros a serem criados foram em Blumenau, pelo doutor Hercí-
lio Luz Costa, no Hospital Santa Catarina (GONÇALVES, 2010). Esta 
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atitude seguia uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde, que in-
centivava a criação deste tipo de leitos em hospitais das principais cida-
des do interior ou dos Centros Regionais de Saúde (SANTOS, 1994). 

Essas experiências não foram continuadas na sua íntegra pelos gover-
nos posteriores de Santa Catarina. A herança dos ambulatórios no interior 
continuou ainda por mais um tempo, assim como os leitos em hospitais 
gerais. No entanto, a ênfase hospitalocêntrica voltou com força total em 
decorrência da continuidade da lógica da prioridade das internações em 
hospitais psiquiátricos. Este quadro durou até a implantação da Reforma 
Psiquiátrica. Assim, o primeiro CAPS foi criado no estado somente em 
1986, pela Secretaria Estadual de Saúde, e os outros foram sendo implanta-
dos vagarosamente, alterando de vez as políticas de saúde mental no estado.

Santa Catarina e a implantação 
de novas formas de governamentalilidade 
através da saúde mental

É possível verificar que foram muitas as mudanças no cenário 
da saúde mental no início dos anos 1970 em Santa Catarina, tendo 
sido uma experiência exitosa na implantação dos princípios da saúde 
preventista-comunitários, podendo ser considerada uma espécie de 
processo reformista anterior à atual Reforma Psiquiátrica Brasileira. Os 
entrevistados sustentam que o Estado de Santa de Catarina teve papel de 
vanguarda nas mudanças na assistência psiquiátrica nos anos 1970, sendo 
essa a convicção dos entrevistados, que consideram que já se realizava à 
época o que só seria consolidado no Brasil nos anos 1980-1990. 

Sem dúvida, implantaram-se muitos dispositivos que seriam 
debatidos posteriormente na Reforma Sanitária e Psiquiátrica, com 
ênfase na atenção primária, através de ações de saúde mental neste 
nível, na construção de leitos em hospitais gerais, na desospitalização, 
na inclusão de equipes multiprofissonais, ações que proporcionaram 
muitas conquistas naquele momento.

No entanto, este processo de transformação da assistência psi-
quiátrica no Estado de Santa Catarina foi cravado de ambiguidades. 
Uma das mais flagrantes foi a relação entre a assistência pública e a 
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privada. Em 1968, foram inaugurados em Santa Catarina, com apoio 
do governo estadual e federal, três hospitais psiquiátricos privados de 
médio porte: um em Criciúma, a Casa de Saúde Rio Maina, um em São 
José, o Instituto São José Ltda, e o terceiro em Joinville, a Clínica Nossa 
Senhora da Saúde (SANTOS, 1994), que nesses mesmos anos de 1970 
tiveram um grande crescimento.

Também a visão dos profissionais envolvidos no processo acerca 
do papel dos ambulatórios foi a de administração da medicação e de 
controle dos pacientes, evitando que estes viessem ao hospital com o 
intuito de serem internados. Ou seja, implantaram aquilo que se defi-
niu como desospitalização, mas que se desdobrou, concretamente, em 
ações de “medicalização do sofrimento”, ou, ainda, na “psiquiatrização 
do social”, sem questionar ou quebrar a lógica da produção social da 
loucura, como operou a “Antipsiquiatria” ou a “Psiquiatria Democrática”. 
Segundo Paulin e Turato (2004, p. 251), 

(…) programas semelhantes de prevenção... acarretaram 
um aumento da população com atendimento ambulatorial 
e extra-hospitalar. (…) A psiquiatria preventiva não atingiu 
necessariamente as instituições asilares. Houve até um movi-
mento de retroalimentação dessas instituições, pelo ingresso 
de novos contingentes de clientes para tratamento mental.

Sendo assim, a meta de rebaixamento do número de internações, 
conseguida, em parte, pela diminuição do grande número de leitos-
chão do Hospital Colônia Santana, em termos das estatísticas, não 
aconteceu como previsto pela coordenação de saúde mental estadual, 
pois até 1975 os números oficiais de internação continuaram aumen-
tando no Estado, fazendo com que, nesse período, “Santa Catarina fos-
se um dos estados com mais alta taxa de internações por consulta no 
Brasil” (SANTOS, 1994, p. 94).

Sem dúvida, é necessário detalhar as mudanças produzidas nos mo-
dos de governamentalidade por estes movimentos da psiquiatria preven-
tiva. Segundo Caplan (1980, p. 32), “as atividades como psiquiatras pre-
ventivos participam do sistema de segurança comunitário total, por meio 
das quais se mantêm sob controle as respostas socialmente desviantes e a 
formação indevida de vítimas individuais”. Continua sua argumentação 
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acrescentando que “a psiquiatria preventiva dele leva em conta todos os 
recursos de diagnóstico e tratamento, quer eles estejam sob controle go-
vernamental ou privado” (p. 33). Nesse sentido, a sua função encaixa-se 
nos modos da governamentalidade liberal, que como vimos necessita de 
dispositivos para o controle da população, desde que respeitando seus 
livres códigos naturais de funcionamento. Portanto, este modelo de aten-
ção auxilia no conhecimento dos padrões de ação da população, de suas 
regularidades, a fim de conduzir os indivíduos como sujeitos responsá-
veis. A experiência estudada em Santa Catarina, enquanto planejamento 
estatal para a saúde mental tinha, no fundo, este tipo de preocupação. 
Bem por isso, neste modelo preventivo, é importante o programa de 
atenção centrado no paciente, bem como a viabilização da organização 
e participação comunitária, visando à autonomia do paciente e do seu 
contexto social (CAPLAN, 1980). Por outro lado, tomando em consi-
deração a institucionalização dos dispositivos da Reforma dos anos 1970 
em Santa Catarina, podemos detectar algumas formas de funcionamento 
manicomial, notadamente registrado no aumento das internações. 

Conclusão

Buscou-se discutir a presença de formas liberais nos dispositivos 
reformistas, principalmente os da psiquiatria preventiva dos anos 1970, 
em especial no momento em que estes dispositivos se institucionalizaram 
em uma experiência específica no Estado de Santa Catarina, fazendo com 
que o vigor da proposta cedesse espaço ao automatismo da prática coti-
diana. A partir deste ponto, é importante se perguntar pelos próprios mo-
dos de governamentalidade da nossa atual reforma psiquiátrica. Mesmo 
que suas formas de despsiquiatrização apelem para mecanismos críticos 
da própria psiquiatria, que introduzam figuras de poder soberano (como 
os mecanismos de direito e cidadania), que lancem mão de dispositivos 
comunitários (como as assembleias) e que recorram a enunciados políti-
cos da esquerda, nada disso torna a reforma psiquiátrica brasileira distante 
de modos de governo liberais ou disciplinares na institucionalização das 
novas práticas de tratamento a “portas abertas”. O que pode criar um 
estranho parentesco da atual reforma com este movimento ocorrido em 
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Santa Catarina. Por mais que a vizinhança doutrinária e ideológica seja 
recusada pelos autores de ambos os movimentos, há uma semelhança nas 
estratégias governamentais. Este é o ponto-chave da consideração desta 
experiência de Santa Catarina: não é o espectro político que conta em 
uma avaliação sobre as formas de governamentalidade, mas modos de 
gestão que podem aproximar inclusive grupos ideologicamente rivais.

É a este aspecto múltiplo e intrincado das formas de governabilidade 
que todos os movimentos de reforma no campo da saúde mental devem estar 
atentos, pois a filiação ideológica por si só não é determinante nos modos 
de condução da conduta dos demais; este mapeamento é fundamental para 
que se compreenda o sentido das práticas. Este exercício é crucial para o 
que Foucault denomina de uma “história crítica do presente”, abrindo a 
atualidade a outras possibilidades compreensivas distintas do que muitas 
vezes é naturalizado e cristalizado em certos modos de verdade, mesmo que 
sancionados por modalidades críticas de conhecimento...
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8 
Os dispositivos psiquiátricos 

reformistas no Brasil e no Chile 
e a gestão pela liberdade: 

breves etnografias das formas 
de gestão vinculadas à saúde mental 

Arthur Arruda Leal Ferreira 
Jimena Carrasco Madariaga 

Rafael de Souza Lima

(…) O que eu quero fazer não é a história das so-
luções... Eu gostaria de fazer a genealogia dos problemas, 
das problematizações. Minha opinião é que nem tudo é 
ruim, mas tudo é perigoso, o que não significa o mesmo 
que ruim. Se tudo é perigoso, então sempre temos algo a 
fazer. Portanto, minha posição não conduz à apatia, mas 
ao hiperativismo pessimista.
Acho que a escolha ético-política que devemos fazer a 
cada dia é determinar qual é o principal perigo. Tomemos 
como exemplo a análise de Robert Castel sobre a história 
do movimento da antipsiquiatria (A Gestão dos Riscos). 
Eu concordo inteiramente com a posição de Robert Cas-
tel, mas isto não quer dizer, como alguns supõem, que 
os hospitais psiquiátricos são melhores do que a antipsi-
quiatria; isto não significa que não possamos criticar estes 
hospitais. Penso que seria bom fazê-lo, pois eles eram o 
perigo. E agora está bastante claro que o perigo mudou. 
Por exemplo, na Itália, fecharam todos os hospitais para 
doentes mentais, e há mais clínicas particulares etc. – no-
vos problemas surgiram (FOUCAULT, 1995, p. 256).

Este trabalho é tocado por diversas questões oriundas de práticas 
nos campos de saúde mental em contextos brasileiros e chilenos, nota-
damente nas recentes transformações nos seus dispositivos de atenção 
cotidiana aos seus usuários. Igualmente, a análise destas questões encon-

https://docs.google.com/document/d/16SiSX1DEFs76AZ9D8gAdgucqnXTbMNt9Nd2MHJn-KPs/edit
https://docs.google.com/document/d/16SiSX1DEFs76AZ9D8gAdgucqnXTbMNt9Nd2MHJn-KPs/edit
https://docs.google.com/document/d/16SiSX1DEFs76AZ9D8gAdgucqnXTbMNt9Nd2MHJn-KPs/edit
https://docs.google.com/document/d/16SiSX1DEFs76AZ9D8gAdgucqnXTbMNt9Nd2MHJn-KPs/edit
https://docs.google.com/document/d/16SiSX1DEFs76AZ9D8gAdgucqnXTbMNt9Nd2MHJn-KPs/edit
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trou um operador interessante no conceito de governamentalidade de 
Michel Foucault. Contudo, mais que utilizar este conceito como chave 
explicativa, buscamos nele uma forma de descrever os modos de gestão 
da vida dos usuários e profissionais em diferentes contextos. As práticas 
serão narradas numa dupla via: a etnográfica e a historiográfica. Temos 
por objetivo analisar os dispositivos específicos dos movimentos refor-
mistas em relação aos modos de governo neles presentes, para reforçar, 
assim, uma análise mais precisa dos aspectos políticos envolvidos, com-
parando estes modos de gestão com outros presentes na atualidade. Na 
conclusão, discutiremos o sentido das práticas de liberdade presentes 
nestes dispositivos, abrindo espaço de debate para novas formulações 
destas modalidades de gestão.

Introdução: abrindo cenários

Em meados do século XX, despontou em diversos países euro-
peus e americanos uma série de movimentos que apresentaram alter-
nativas aos modos de abordagem da psiquiatria tradicional, centrada 
então na figura do asilo manicomial. Muitos destes movimentos (como 
a Antipsiquiatria britânica e a Psiquiatria Democrática italiana) produ-
ziram inclusive abordagens mais radicais, que questionaram não apenas 
o asilo como pedra fundamental do tratamento, mas também o estatuto 
da própria psiquiatria como saber e prática.

Especialmente estes últimos movimentos têm proposto palavras 
de ordem e termos-chave que até então eram incompatíveis com as 
práticas psiquiátricas: liberdade, cidadania e direitos humanos. Igual-
mente, têm aberto territórios até então impossíveis para os pacientes: 
ruas, assembleias, trabalho livre, consumo, responsabilidade e auto-
gestão. Também têm permitido a entrada em jogo de outros profissio-
nais como novos protagonistas nos serviços de atenção aos usuários: 
psicólogos, sociólogos, psicanalistas, terapeutas ocupacionais e servi-
dores sociais. Estas novidades se materializam em instituições de por-
tas abertas, leis, políticas governamentais e principalmente em práti-
cas cotidianas de cuidado e gestão dos usuários. Em poucas décadas, 
os serviços de atenção aos ditos doentes mentais se transformaram de 
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forma substancial: o asilo praticamente desapareceu como dispositivo 
central e a psiquiatria perdeu seu protagonismo diante do ativismo 
dos demais profissionais e dos pacientes.

Estes processos geralmente são celebrados como verdadeiras “re-
voluções” que libertaram a “loucura” das correntes da velha psiquiatria 
(ver, por exemplo, AMARANTE, 1998). Aqui, proliferam as grandes 
narrativas históricas de estilo quase épico ou mesmo hagiográfico. Esta 
celebração épico-hagiográfica certamente tem como efeito orientar e ar-
ticular os movimentos reformistas em torno de uma narrativa, reforçan-
do uma batalha contra as supostas forças conservadoras da psiquiatria, 
que estariam conclamando pelo retorno dos antigos dispositivos asila-
res.1 O que propomos, de modo diferente, é abordar os processos de 
reforma psiquiátrica em contextos brasileiros e chilenos a partir de uma 
descrição dos dispositivos de gestão cotidiana através do conceito-ope-
rador de governamentalidade, proposto por Foucault (2006, 2007).

Não é nosso objetivo criticar o processo de reforma da instituição 
psiquiátrica, nem defender supostas propostas conservadoras que a cri-
ticam: estas, quando ocorrem, propõem geralmente um controle mais 
estrito dos usuários contra os supostos riscos que estes portariam. Tam-
pouco pretendemos pôr em questão as diretrizes gerais dos movimentos 
reformistas, e sim analisar seus dispositivos específicos em relação aos 
modos de governo aí presentes. Com isso esperamos reforçar uma aná-
lise mais precisa dos aspectos políticos, comparando estes modos de 
gestão com outros presentes na atualidade, especialmente em contextos 
empreendedoristas no Brasil e no Chile. A análise das técnicas governa-
mentais presentes nestes processos de reforma será levada a cabo através 
do estudo de (a) documentos oficiais (lei, normativas e resoluções) e (b) 
da observação das práticas cotidianas presentes nos processos reformis-
tas. Esta abordagem será feita considerando os modos e estilos de go-
vernamentalidade supostos nestes discursos e práticas, para em seguida, 
na conclusão, discutir as práticas de liberdade implicadas, abrindo um 
espaço de debate para novas formulações destes modos de gestão.

1 Situação que se configura em todos níveis da gestão pública atualmente com cortes 
de verbas e estímulo a práticas como as comunidades terapêuticas no formato brasilei-
ro, de caráter asilar e, muitas vezes, religioso.
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Uma breve história das práticas psiquiátricas

Como Foucault assinala em sua História da Loucura (1978), até 
finais do século XVIII não existiam os asilos, nem o conceito de doença 
mental, nem mesmo a psiquiatria como disciplina. Durante os séculos 
XVII e XVIII havia, por um lado, uma medicina geral que considerava 
a loucura como “doença dos nervos” e, por outro, alguns dispositivos 
da administração urbana que recolhiam os indivíduos carentes de razão 
moral em Casas de Correção. Mas este processo não tinha nenhum 
critério médico; ou seja, estes indivíduos considerados sem razão (pros-
titutas, mendigos, libertinos, alquimistas, magos, sifilíticos, e os loucos) 
eram forçados a trabalhar, visando unicamente sua correção moral. 

O nascimento da psiquiatria no final do século XVIII tem uma 
representação mítica: é a liberação das correntes dos loucos por Pinel 
nas velhas Casas de Correção. Esta é uma imagem com grande sintonia 
com outras tantas destes dias revolucionários na França. Esta represen-
tação de Pinel pode ser interpretada como um ato de liberação, que da-
ria forma a uma nova ciência humana capaz de compreender a loucura: 
a psiquiatria. Esta é a leitura tradicional feita em torno desta imagem. 
No entanto, como Foucault (1978) destaca, o gesto de liberdade de 
Pinel pode ser compreendido como o aprisionamento da loucura nas 
correntes médicas: por meio da ideia de uma natureza humana aliena-
da, de um conceito de doença mental e por meio de dispositivos asilares 
(onde a natureza louca do alienado deve ser revelada e tratada).

 Este duplo nascimento da psiquiatria e do alienismo representa 
uma mudança na condução dos dispositivos governamentais: o trânsito 
de um regime disciplinar conduzido pela administração urbana para 
um poder médico e psiquiátrico. No entanto, como vimos no capítulo 
6, este nascimento é acompanhado por outro produto desse período 
revolucionário: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1791, um dispositivo que, em seu conjunto, modifica as formas so-
beranas de governamentalidade. A criação desta nova fraternidade dos 
direitos universais, embasada num “sujeito universal”, a ser governado 
por sua própria consciência e razão, conduzia a uma clara exclusão: os 
alienados foram alijados desta nova fraternidade humana e de configu-
ração da soberania. Esta dupla criação da psiquiatria e dos direitos hu-
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manos universais aponta para a produção dos dispositivos disciplinares 
e a demarcação da loucura como externa a uma boa parte dos disposi-
tivos soberanos. Segundo Birman (1992, p. 74), como vimos, este é o 
paradoxo da criação do conceito de doença mental: sua singularidade 
antropológica representa, desde o início, a exclusão da nova cidadania e 
de todas as formas de contrato social. Só a psiquiatria alienista poderia 
salvar o doente mental, restituindo sua liberdade, razão, cidadania, e as 
portas abertas ao mundo dos direitos humanos e da soberania. 

Uma mudança neste processo só ocorre a partir do período entre 
guerras mundiais no século XX. As razões atribuídas a esta mudança são 
muitas: a presença de novas orientações nas práticas psiquiátricas (feno-
menológicas, existenciais e psicanalíticas), a presença dos psicofármacos 
e da psicocirurgia, a necessidade de força de trabalho, a comparação dos 
asilos com os campos de concentração etc. (ver AMARANTE, 1998). 
Nesse processo, surgem reformas que tocam transformações nas insti-
tuições asilares (as Comunidades Terapêuticas inglesas e as Terapias Ins-
titucionais francesas) e projetos prevencionistas (a Psiquiatria Comuni-
tária nos Estados Unidos e a de Setor na França). Como destacado, uma 
forma mais crítica de reforma em relação aos modos de conhecimento 
e instituições psiquiátricas é levada a cabo pela Psiquiatria Democrática 
italiana e pela Antipsiquiatria inglesa. Nestes movimentos se demarca-
ria um enquadre político mais radical da questão da loucura na socieda-
de, levando ao questionamento dos asilos e da própria psiquiatria como 
modo de conhecimento.

Tanto a reforma psiquiátrica brasileira quanto a chilena come-
çam no contexto político da redemocratização do Estado, no final das 
ditaduras militares em ambos os países. Antes da instalação destes pro-
cessos, havia um claro predomínio de um dispositivo asilar, centrado na 
prática da internação psiquiátrica compulsória. As únicas singularida-
des tangiam à articulação com arcabouços legais próprios de cada país 
(códigos civis e penais), a políticas de saúde (o custeio de leitos em clí-
nicas privadas no Brasil) e a esquemas previdenciários particulares. Os 
processos reformistas tiveram sua partida, no Brasil, na passagem para a 
década de 1980, ao passo que, no Chile, o início das discussões remonta 
à década de 1990. Se na Europa os asilos puderam ser comparados a 
campos de concentração, no Brasil e no Chile eles puderam ser compa-
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rados a salas de tortura (ver AMARANTE, 1998). Em ambos os países, 
os objetivos e os efeitos do movimento de reforma psiquiátrica foram 
muito semelhantes aos movimentos mais radicais de reforma: na busca 
da liberação terapêutica do enfermo mental, propuseram um grande 
número de novos dispositivos de “portas abertas”, como os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), no Brasil, e os Centros de Salud Mental y 
Psiquiatría Comunitaria (CESAMCOs), no Chile, além de residências 
terapêuticas, hospitais-dia, cooperativas de trabalho etc.

Um novo modo de governar por meio 
da liberdade e da autonomia

É possível dizer que, por meio de dispositivos diversos, o esforço 
central dos processos de reforma psiquiátrica no Brasil e no Chile é 
excluir as antigas formas de governo dos ditos doentes mentais presentes 
nas instituições asilares. Isto abre espaço a formas de gestão calcadas na 
soberania, como a participação de entidades públicas na decisão das 
internações: o Ministério Público (BRASIL, 2002), no caso brasileiro, e 
a Secretaría Regional Ministerial, no caso chileno (MINISTERIO DE 
SALUD, 2005), ou, ainda, a lei antimanicomial brasileira, decretada 
em 2001 (BRASIL, 2002), ou o Plan Nacional de Salud Mental y Psi-
quiatría Chileno (MINISTERIO DE SALUD, 2006). Mas a hipótese 
aqui aventada é que, junto a estas novas práticas legais, surgem formas 
cotidianas de gestão liberal. 

Os CAPS no Brasil e os CESAMCOs no Chile são dispositivos-
chave para as novas práticas no tratamento das ditas doenças mentais, e 
seus modos de funcionamento se baseiam em uma rede que conecta di-
versos serviços com familiares e a comunidade de entorno. O sujeito de 
intervenção nestes novos dispositivos deve deslocar-se livremente por 
esta rede, o que implicaria na obtenção de certas habilidades necessárias 
de autorresponsabilidade ou o autogoverno (como propõe, por exem-
plo, o movimento da reabilitação psicossocial no Brasil). Os pacientes 
seriam assim estimulados pelos trabalhadores em saúde mental a obter 
um papel ativo em seu próprio tratamento e na construção de relações 
sociais. Estas atividades têm por objetivo desenvolver no paciente “uma 
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forte integração social e familiar, a expressão de sentimentos e proble-
mas, o treinamento de habilidades corporais, o trabalho em atividades 
produtivas, e o exercício coletivo da cidadania” (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004, p. 20). Um exemplo bom e prático do reforço da ativi-
dade nos pacientes é o estímulo a participar nas assembleias coletivas. 
Aqui, o suposto doente mental obteria uma real possibilidade de decidir 
e determinar os destinos de seu próprio tratamento (op. cit., p. 17).

Além destas abordagens presentes nos documentos oficiais, é im-
portante considerar narrativas etnográficas (SILVA, 2005; CARRAS-
CO; YUING, 2014), nas quais se descreve claramente toda a rede co-
tidiana de práticas de responsabilidade contra a internação e a favor da 
liberdade dos pacientes. Assim, saberes e práticas 

(…) que costumam deter concepções diferentes e muitas 
vezes contraditórias do fenômeno psiquiátrico convergem 
no sentido de apontar para a responsabilização de atores e 
instâncias sociais como caminho no sentido da desinstitucio-
nalização da assistência psiquiátrica (SILVA, 2005, p. 144). 

Estas formas de intervenção dão conta de uma rede de múltiplos 
atores, como profissionais (psiquiatras, psicólogos, trabalhadores sociais 
etc.), familiares, a comunidade e o próprio paciente, que, por meio de 
promessas, acordos e recompensas, vão criando uma série de dispositi-
vos locais articulados em função de um novo imperativo de liberdade. 
No Brasil, estas complexas negociações envolvem inclusive a criação de 
um especialista nas equipes multidisciplinares, o dito Técnico de Refe-
rência, e um dispositivo de Visitas Domiciliares.

Uma fonte muito interessante de análise desta rede cotidiana de 
práticas de responsabilidade pode ser encontrada nos prontuários dos 
pacientes, conforme pesquisa etnográfica e historiográfica iniciada em 
2016 junto a dois CAPS do Rio de Janeiro.2 Nestas fontes, é possível 

2 No caso, duas unidades estão sendo pesquisadas: o CAPS Rubens Correa, o pri-
meiro do Rio de Janeiro, inaugurado em 1996 no bairro do Irajá, e o CAPS Clarice 
Lispector, criado em 2005 no bairro do Encantado, a poucas quadras do antigo Hos-
pital psiquiátrico Pedro II, atualmente Nise da Silveira. A pesquisa em questão tem 
trabalhado mais com os prontuários de casos encerrados e está aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do CFCH/UFRJ desde 2016.
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observar um estilo discursivo bastante distinto entre diversos profissio-
nais (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais). Mas apesar 
das diferenças estilísticas (as preocupações farmacológicas dos médicos, 
a busca do sentido narrativo por parte dos psicólogos ou as descrições 
do entorno comunitário dos assistentes sociais), há uma narrativa co-
mum de esforços que envolvem a implicação de familiares e amigos no 
caso, a busca de um aprendizado profissional, a realização de cursos 
ou oficinas e mesmo de postos de trabalho. Além desta narrativa geral, 
coincidente com a observada por Silva (2005), foi possível observar um 
esforço de forte vinculação dos usuários aos CAPS de referência, haven-
do intervenções diante de prolongadas ausências.

Nos cerca de 27 casos examinados até agora é possível observar 
duas grandes estratégias vinculadas a esta complexa rede de negociações 
com usuários parentes e conhecidos, que se combinam em proporções 
diferentes de acordo com as circunstâncias: 
1) Uma gestão centrada nas atividades, aspirações e desejos do paciente;
2) Uma gestão calcada na negociação com familiares, membros da co-

munidade ou pessoas próximas.
Um caso pertencente aos arquivos do CAPS Clarice Lispector 

nos pareceu representativo da predominância dessa primeira estratégia. 
Trata-se de uma usuária3 com aproximadamente 45 anos (em 2005), 
casada e diagnosticada como possuidora de transtorno bipolar, com his-
tórico de internações. No prontuário é possível encontrar a narrativa 
de uma série de tentativas de internação, sendo estas tentativas contor-
nadas com a oferta de uma complexa rede de negociações em torno da 
oferta de cursos, atividades e reencontros familiares.

Um caso pertencente aos arquivos do CAPS Rubens Correa nos 
pareceu representativo desta segunda estratégia. Trata-se de um usuário 
com aproximadamente 42 anos (2005), que vive com a mãe e é diag-
nosticado como possuidor de quadro psicótico orgânico, tendo em seu 
histórico algumas internações anteriores. No prontuário é possível des-
tacar a dificuldade de aderência a vários tratamentos e à própria rotina 

3 O nome da paciente em questão é mantido em sigilo (mesmo tratando-se de um 
prontuário) de acordo com o que indica a resolução n. 466, de 12 de dezembro de 
2012. Usaremos igualmente o termo usuário em preferência ao de paciente por seu 
uso corrente nos CAPS.
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do CAPS. Diante desta cirscuntância, firma-se a tentativa de negociar 
atividades com a irmã do paciente (em outras situações, outros mem-
bros da família, cônjuges e membros da comunidade são ativados). Esta 
gestão do entorno está presente, de certa forma, em quase todos os ca-
sos, aumentando mais conforme a dificuldade do usuário em responder 
ao convite para uma autogestão mais ativa.

Face a estas duas estratégias extremas é possível registrar casos em 
que existem oscilações ou estratégias em deslocamento. Um outro caso 
dos arquivos do CAPS Rubens Corrêa se mostrou representativo ao 
conjugar práticas as mais variadas. Inicialmente, a mãe do usuário busca 
o serviço, pois precisa trabalhar e não quer deixá-lo sozinho em casa. 
Firma-se um contrato diário que, no entanto, é contestado pelo usuário. 
Diante da dificuldade de cumprir certas regras, como a medicação, 
é delegado aos familiares a gestão de sua vinda ao CAPS, e para tal 
são feitas várias reuniões familiares para gestão de responsabilidade do 
usuário. Paralelo a esta passagem de responsabilidade há o trânsito no 
predomínio das narrativas psicológicas para narrativas médicas. Ao final 
do caso, os familiares queixam-se à ouvidoria quanto a esta implicação 
deles, alegando descaso do CAPS.

Ultrapassando as fronteiras andinas, é possível observar seme-
lhanças, mesmo na presença de distintas políticas macrogovernamen-
tais. No caso, uma fonte de informação importante para entender as 
práticas cotidianas são as chamadas “reuniões clínicas”, onde os diversos 
profissionais discutem acerca de um paciente. Em observações em um 
CESAMCO no sul chileno,4 é possível perceber que, mesmo que cada 
profissional e técnico expressem distintas interpretações sobre o caso, ao 
final chegam a um consenso sobre as ações a seguir. Na maioria das ve-
zes, estas formas de agir buscam manter o paciente vinculado a ativida-
des do Centro, sob a suposição de que, se este abandona o tratamento, 
há o risco de sofrer uma crise e ser internado. Igualmente, estratégias 
semelhantes às encontradas no trabalho etnográfico e historiográfico 
brasileiro referentes às negociações ora centradas no paciente/usuário, 
ora em seu entorno coletivo foram encontradas. 

4  O CESAMCO pesquisado chama-se Schneider e está localizado na cidade de Val-
dívia no sul do Chile, inaugurado em 2008.
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Seguindo ainda com a análise dos dispositivos em território chi-
leno, a implementação da reforma psiquiátrica foi operada junto com 
mudanças nas políticas sociais de governo. Estas acabaram por consoli-
dar profundas transformações nos modos de gestão iniciadas pela dita-
dura militar, ainda que tenham ocorrido sob os sucessivos governos da 
Concertación de Partidos por la Democracía.5 Um exemplo interessan-
te destes novos dispositivos é o que se tem denominado Psicologia Co-
munitária. No Chile, esta se esboçou como uma disciplina acadêmica 
de graduação e pós-graduação, sob o amparo das políticas sociais pós-
ditadura (ALFARO; ZAMBRANO, 2009), mesmo que suas referências 
iniciais remontem a intervenções sociais de governo ocorridas na década 
de 1960. Atualmente, o que se denomina Intervenção Comunitária no 
Chile não pode ser entendido somente como uma formulação teórica, 
metodológica e/ou disciplinar; ela seria mais uma hibridação entre de-
senvolvimentos teóricos de autores latino-americanos e políticas sociais 
de governo, que reúnem uma grande diversidade de práticas de técnicos 
e profissionais que têm em comum um mesmo sujeito de intervenção: 
o cidadão pobre. Desse modo, as ações sobre os ditos doentes mentais 
são um tema a mais de uma política social mais ampla, cujo propósito 
é modificar certas formas de vida, de maneira a minimizar os proble-
mas derivados da pobreza. Isto se reflete nos discursos de profissionais 
e técnicos dos CESAMCOs, que tendem a associar a doença mental às 
condições precárias em que vivem os usuários de seu entorno. 

Um bom exemplo desta situação é a mudança das categorias 
diagnósticas utilizadas em um CESAMCO em comparação com as dos 
psiquiatras clínicos: muitos pacientes que inicialmente são diagnostica-
dos de acordo com as classificações da semiologia psiquiátrica (como o 
DSM V), uma vez que têm suas condições de vida investigadas (onde 
e com quem vivem, se vão ou não à escola, tipo de relação com os pa-
rentes etc.), são renomeados com novas categorias diagnósticas, como, 

5 Frente política que tem governado o Chile desde o final da ditadura, com exceção 
apenas do governo Sebastián Piñera no mandato de 2010-2014 e no atual. Esta con-
tinuidade, como destacarei na conclusão, implica em uma discussão dos modos de 
gestão neoliberais que tem se mantido no Chile independente da corrente política 
mandatária no Executivo, sendo uma das condições fortes para compreender o levante 
iniciado em 18 de outubro de 2019.
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por exemplo, violência intrafamiliar ou privação social. Tais categorias 
sempre estão associadas à pobreza, e com isto o modo de intervenção 
passa a se vincular às estratégias de diminuição da pobreza (CARRAS-
CO, 2015).6

De igual modo, o Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 
(MINISTERIO DE SALUD, 2006), no Chile, participa dos processos 
de reforma em saúde por meio da proposta de uma rede mista (pública 
e privada) que dilui as ações do governo e sua responsabilidade. Nesta 
nova relação, ganha valor a gestão como lógica de avaliação do traba-
lho de profissionais e técnicos. Assim, por exemplo, vários profissionais 
do CESAMCO pesquisado (CARRASCO, 2015) explicam que muito 
tempo do trabalho é dedicado aos registros em prontuários. E estes ser-
vem como meio de verificação das ações que realizam para as distintas 
instâncias de supervisão. Aqui, vemos que a criação de dispositivos de 
portas abertas, a partir da década de 2000, foi uma oportunidade para 
implementar uma série de medidas neoliberais na administração gover-
namental, tais como terceirização dos serviços profissionais, financia-
mento dos centros de saúde conduzindo à produtividade e precarização 
das condições laborais de profissionais e técnicos. Como consequência, 
há uma mudança nas formas de atenção não só atribuíveis ao simples 
fim da instituição psiquiátrica. Isto é claro nos relatos dos trabalhadores 
deste setor, que manifestam a contradição entre ter que lidar com a 
doença mental, quando sua própria situação é definida por eles como 
de constante estresse, depressão e desesperança.7 Dessa forma, podemos 
inferir que a lógica econômica tem se instalado não somente nos meios 
de gestão em saúde, mas, sobretudo, na própria definição do objeto de 
governo em saúde.

6 Aqui é importante mencionar que, diferente do que ocorre no Brasil, no Chile não 
existe um sistema de saúde pública Universal, de modo que a política de saúde mental 
e psiquiatria está principalmente orientada para a população mais pobre. Este tema 
tem igualmente sido um tema forte no levante chileno de 2019. Recordemos que para 
Foucault (2007), as políticas públicas liberais são devotadas exclusivamente aos menos 
capacitados, buscando posicioná-los e habilitá-los no quadro de competição social.
7 De uma certa forma, temos uma sequência da nota anterior, em que estas condições 
de gestão, especialmente no campo de trabalho, estão vinculadas à situação de esgota-
mento generalizado, uma das bases do levante chileno de outubro de 2019.
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Conclusão

Nosso principal objetivo não é afirmar que os atores das refor-
mas brasileira e chilena têm se limitado a incluir a dita doença men-
tal em uma forma liberal de gestão (ao menos no sentido doutriná-
rio). Pelo contrário, o que gostaríamos de destacar é a semelhança 
estratégica destas formas cotidianas de governo da vida dos usuários 
e profissionais, mesmo quando inseridas em distintas macropolíticas 
governamentais. Nesse sentido, é necessário recordar que as práticas 
de resistência (como a luta antimanicomial brasileira dos anos 1970) 
podem se transformar em técnicas positivas de governo, como Fou-
cault (2006) muitas vezes sublinhou em relação a algumas técnicas 
confessionais. E que as técnicas de governo não existem em estado 
puro e distinto; sempre estão mescladas nos dispositivos e práticas 
de cuidado. Este caráter mutante e múltiplo das formas de governo 
é um aspecto ao qual todos os pesquisadores deste campo devem 
permanecer atentos.

À guisa de conclusão, cremos que, no atual conjunto de 
modos de liberdade e tutela, é crucial repensar a cidadania e a 
liberdade buscadas pelos dispositivos reformistas em outro sentido: 
seria necessário perguntar se é possível criar novos modos de 
cidadania e liberdade fora do horizonte das práticas de autogoverno 
ou da autonomia negociada. Consideramos que seria interessante 
tomar a palavra liberdade (tão invocada nos discursos legais e nas 
práticas reformistas) em modulações distintas das liberais, que a 
conformam a uma prática governamental de autoempreendimento, 
autoconstituição e autogestão. Tal como Larrosa (2000) destaca, é 
necessário “libertar a liberdade” de todas as práticas que fazem desta 
palavra algo débil. Este exercício é importante para o que Foucault 
(1995) denomina de uma “história crítica do presente”, abrindo 
nossa atualidade para outras possibilidades distintas do que tem sido 
naturalizado e cristalizado. A liberdade aqui não deve ser entendida 
como um atributo natural da natureza humana, e sim como um 
efeito de práticas críticas de resistência e problematização de nossas 
verdades mais cotidianas. Não seria no caso uma utopia, mas uma 
heterotopia. Para finalizar, gostaríamos de levantar uma posição efe-
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tiva para os movimentos reformistas baseada em um uso crítico e 
heterotópico da palavra liberdade: prestar atenção aos problemas 
atuais e específicos, e colocar em questão qualquer solução utópica 
para a loucura, incluindo aí qualquer resultado libertador.
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Apresentação

Arthur Arruda Leal Ferreira 
Andrés Eduardo García Laínez 
Bruno Foureaux de Figueiredo

Os trabalhos destacados na primeira parte deste livro abri-
ram a oportunidade de conexão com outras pesquisas sobre o tema, 
especialmente em contexto ibero-americano. Assim, através de parce-
rias na pós-graduação (com o PPFH da UERJ), orientações (nos pro-
gramas de pós-graduação em psicologia da UFRJ e UFF), convênios 
(com a Udelar do Uruguai), pós-doutorados (na UNED de Madri e 
na Javeriana de Bogotá), congressos (sobre Biopolítica e Governamen-
talidade), artigos publicados e coletâneas (Ferreira, Carrasco e Molas, 
2015), foi possível o contato com muitos dos trabalhos que estão aqui 
representados.A seção que se abre agora é uma forma de restituir estes 
encontros, convidando-os a fazer parte deste panorama sobre a rela-
ção entre governamentalidade e saberes psi. Basicamente, estas cone-
xões serão vistas em alguns campos principais: educação, modos de 
gestão da loucura, formas terapêuticas, políticas públicas e questões 
conceituais. Os trabalhos oscilam entre abordagens históricas, análises 
de dispositivos atuais e considerações críticas, reunindo pesquisadores 
de Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Inglaterra, Portugal e Uruguai.

 O setor que possui maior quantidade de trabalhos vinculados 
é o de educação, que reúne trabalhos de Chile, Espanha e Uruguai, 
variando entre trabalhos históricos (Chavez e Loredo), etnográficos 
(Ganese), passando por descrições de programas e dispositivos atuais 
(Apabalaza) e chegando em abordagens críticas (Yuing). A análise 
dos dispositivos psiquiátricos reunirá a segunda maior quantidade 
de textos de autores brasileiros, espanhóis e portugueses, juntando 
igualmente perspectivas históricas (Sanchez Moreno & Barreiros e 
Pegden) e análises de dispositivo (Lima e Silva). Todos os demais seto-
res reúnem três trabalhos cada, reunindo reflexões sobre dispositivos 
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terapêuticos, políticas públicas e produção de conhecimento. Na aná-
lise dos dispositivos terapêuticos, podemos encontrar autores chilenos 
e brasileiros trabalhando em torno de dispositivos clínicos (Rojas e 
Rojas), neurocientíficos (Venturi) e de coaching (de La Fabian). Na 
abordagem das políticas públicas, autorias chilenas, colombianas e 
inglesas trabalharão com temas vinculados a menores infratores (Car-
rasco), sistemas de saúde (Castillo) e desplazados colombianos (Mora 
e Brown). Por fim, discussões quanto a modos de produção de conhe-
cimento reunirão autores brasileiros e colombianos discutindo deslo-
camentos nos ditos e escritos foucaultianos (Conde e Dias), conexões 
com a Teoria Ator-Rede e a Epistemologia Política (Ribeiro e David) 
e os modos de construção dos conhecimentos psi (Pulido et al.)

Antes de passar às partes a serem apresentadas, gostaria de des-
tacar dois termos importantes. O primeiro seria a forte presença de 
autores latino-americanos e especialmente chilenos neste livro. Isto 
poderia ser explicado pela forte presença de congressos sobre biopolí-
tica (o mais recente foi em 2019) por vários países latino-americanos 
e sobre governamentalidade em 2014 e 2016 (todos no Chile). Ou 
ainda pelo forte laço com os pesquisadores destes países. No entanto, 
outros aspectos reforçam a forte presença deste tema entre pesquisa-
dores latino-americanos (e especialmente chilenos): os singulares mo-
dos de governamentalização de nossos Estados-nações. Certas leituras 
(especialmente o ordoliberalismo alemão) destacariam a singularidade 
da posição neoliberal na condução dos processos, que viria a se opor 
às tendências, por eles consideradas totalitaristas, que reuniriam num 
mesmo grupo nazistas, socialistas, comunistas e keynesianos, ou seja, 
todos que trabalhariam com algum grau de intervenção estatal. Esta 
oposição pretendida pelos ordoliberais não funcionaria em terras la-
tino-americanas, em que golpes militares e regimes antidemocráticos 
foram patrocinados visando à constituição de modos liberais de ges-
tão. O melhor exemplo é a constituição do neoliberalismo à chilena, 
que só foi possível graças a uma experiência de ditadura totalitária 
que, em meados dos anos 1970, convoca os Chicago boys (dentre eles 
um atual ministro brasileiro) para gestão e organização econômica do 
Estado e estabiliza este modo de intervenção em uma constituição 
produzida em tempos de exceção.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 189 

A imaginada oposição entre modos liberais e totalitários efetiva-
mente não se produziu nesta parte do planeta: as ditaduras produzidas 
ao longo dos anos 1970 e 1980 foram apoiadas em nome do livre-
mercado, ainda que só a chilena tenha efetivamente implementado 
um modo radical de funcionamento neoliberal nos mais diversos seto-
res da vida: na educação, na saúde, no trabalho, no consumo de água, 
na exploração do meio ambiente, na geração de bens culturais. A ex-
ceção não denuncia o fracasso da regra, mas a persistência da estraté-
gia, como é possível ver atualmente no Brasil, onde, estranhamente, 
por vias democráticas pôde ser articulada a conexão entre enunciados 
conservadores, modos necropolíticos, defesas de dispositivos totali-
tários, gestão da censura e defesa de dispositivos neoliberais e tortu-
ra. Autores como Maurizio Lazzarato (em conferência no Colóquio 
de Biopolítica em 2019) não visualiza uma oposição, mas uma ínti-
ma conexão entre estes componentes,especialmente a necropolítica 
oriunda em contexto colonial e os modos neoliberais de gestão. Luca 
Paltrineri, no mesmo colóquio em Santiago, apontava para a íntima 
conexão entre modos neoliberais e desastres por meio de dispositivos 
securitários. A pandemia do novo coronavírus tem se mostrado como 
um interessante cenário para esta proposição.

Contudo, o que tem ocorrido aqui em terras americanas não 
nos convoca apenas a pensar de outros modos as formas neoliberais 
na execução pelo Estado; os modos de resistência por meio de le-
vantes como no Equador e Chile (em 2019) e nos Estados Unidos 
(2020) têm conduzido um movimento instituinte em que não só a 
constituição, mas os sistemas policiais, de educação, saúde e de segu-
rança social têm sido repensados, assim como as universidades e os 
próprios setores responsáveis pela gestão e financiamento do conheci-
mento científico. Assim, países como Chile e Estados Unidos, outrora 
exemplares como bastiões disciplinares do continente, e exemplares 
na adoção dos modos existenciais neoliberais (anti-Venezuelas sempre 
alardeados em discursos políticos conservadores), começam a apontar 
para outras virtualidades.

No entanto, a análise deste tema em solo ibero-americano 
revela ao mesmo tempo territórios pouco trabalhados. Aqui, valem 
algumas palavras sobre espaços pouco explorados neste tipo de aná-
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lise, como países da América Central, que poderiam estar incorpo-
rados em futuras edições deste livro, o que nos permitiria conhecer 
outros tipos de experiências que ajudariam a pensar nas particula-
ridades, recorrências, ocorrências e, quem sabe, rupturas referentes 
ao tratamento das relações entre governamentalidades e saberes psi 
inscritas na múltipla complexidade de uma região fragmentada em 
aspectos políticos e econômico, ainda que articulada em termos so-
cioculturais. Aguardemos estas e outras análises em outras edições 
deste livro.
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“Encantadora Teresita”: 
puericultura, urbanidade 

e subjetivação feminina na Espanha 
do primeiro terço do século XX1

José Carlos Loredo Narciandi

Subjetivação, governamentalidade 
e psicologização da experiência

O núcleo empírico deste trabalho é constituído por uma amos-
tragem de 15 manuais de criação e 17 de boas maneiras publicados 
na Espanha entre 1898 (perda das últimas colônias) e 1939 (final da 
guerra civil), listados no anexo. Para analisá-los, adoto uma perspecti-
va genealógica e construtivista na qual o psicológico não é percebido 
como uma realidade natural vinculada a uma disciplina – a psicologia 
– com legitimidade para estudá-lo cientificamente, descobrindo suas 
leis, e para modificá-lo tecnicamente administrando a experiência das 
pessoas a fim de evitar mal-estares. Considero que a existência do psi-
cológico depende de uma trama de relações históricas e socioculturais 
ligadas a práticas que produzem umas ou outras formas de subjetivi-
dade (LOREDO, 2019; PAZOS, 2021). As técnicas disciplinarmente 
psicológicas – as psicoterapêuticas por exemplo – pertencem à estirpe 
de outras práticas de produção de subjetividade, como a confissão, a 
retórica ou os exercícios espirituais, entre muitas outras (BLANCO; 
COHEN, 2015; BLANCO; LOREDO, 2016; GARCÍA; CABANAS; 
LOREDO, 2015; LOREDO, 2012, 2016; LOREDO; BLANCO, 

1 Este texto deriva de uma comunicação apresentada nas XIII Jornadas Nacionales de 
Historia de las mujeres. VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, em 
Buenos Aires, de 24 a 27 de julho de 2017. Tradução de Bruno Foureaux e revisão de 
Arthur L. Ferreira.
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2011; LOREDO; CASTRO, 2011; MARTÍNEZ, 2015; PÉREZ, 
2012, 2015; RODRÍGUEZ; CANO; LOREDO, 2009). Ainda que 
hoje em dia a psicologia e a psiquiatria sejam as oficialmente encarre-
gadas de gerir os problemas da subjetividade, seria difícil de conceber 
a própria existência destes campos sem que outras disciplinas tivessem 
lhes preparado o caminho, criando um terreno fértil para que as pessoas 
experimentassem a si mesmas de maneira psicológica – isto é, reconhe-
cendo-se como sujeitos ou indivíduos com um eu do qual emanam as 
ações –, algo que certamente a psicologia e a psiquiatria reforçam de um 
modo performativo (FERREIRA, 2011).

Disciplinas como a puericultura e a urbanidade formaram parte 
de dito terreno fértil. Como veremos a seguir, procuravam antes de 
mais nada produzir sujeitos que acabaram controlando a si mesmos 
graças à aplicação durante certo período de tempo de determinadas 
técnicas, de um lado, de criação, e de outro, de educação. De fato, 
não é casualidade que o florescimento da puericultura – a fins do 
século XIX – e a urbanidade – umas décadas antes – coincidisse em 
termos gerais com a época de amadurecimento do que Michel Fou-
cault (2006) denominou de governamentalização do estado, ou dito 
de outro modo, o processo pelo qual desde o século XVIII nos países 
europeus o poder tende a se descentralizar de forma que os mem-
bros da população governada vão desempenhando uma função cada 
vez mais importante no governo, através precisamente de seu próprio 
autogoverno individual, ou seja, do autocontrole, do manejo respon-
sável de suas paixões e seu comportamento conforme normas sociais 
que devem ser interiorizadas.

Embora os discursos e práticas da psiquiatria ou da psicologia 
tenham ganhado força como vanguarda desse processo, proporcio-
nando a instituições e indivíduos justificativas e ferramentas para a 
governamentalidade (ver a este respeito os conhecidos trabalhos de 
Nikolas Rose, 1996, 1999), outras técnicas de administração da ex-
periência que o próprio Foucault abordou – práticas de subjetivação 
como a confissão, a criminologia ou a escrita autobiográfica – torna-
ram possível algo que também poderíamos denominar de o surgimen-
to histórico do indivíduo moderno (DÜLMEN, 2016; ver também 
CASTRO; LOREDO, 2019).
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Governar crianças e mães

A puericultura e a urbanidade eram práticas de subjetivação que 
vinculavam a harmonia e o progresso da sociedade ao adequado cuida-
do do bebê e o esmero na educação de crianças e jovens. A primeira de-
las, inclusive, ia estreitamente ligada a saberes psicológicos disciplinares 
(ver, por exemplo, os trabalhos com fontes argentinas de BRIOLOTTI, 
2014, 2015, 2016). Os manuais de puericultura e urbanidade falavam 
com frequência de sacrificar os interesses individuais ou egoístas em 
nome do bem comum, mas costumavam assumir que o bem individual 
se realizaria por adição, após logrado o bem comum, dentro de uma 
concepção de subjetividade com claras conotações próprias da gover-
namentalidade referida anteriormente. O psiquiatra César Juarros, eu-
genista e higienista, afirmava em um manual de puericultura que “um 
homem disciplinado é um homem satisfeito consigo, útil à sociedade, 
benéfico à sua pátria” (JUARROS, 1929, p. 161).

Os manuais de puericultura foram escritos por médicos com in-
teresses pediátricos, praticamente todos homens. Os manuais de ur-
banidade ou boas maneiras foram escritos por homens e mulheres de 
procedência burguesa ou aristocrática e com interesses intelectuais e 
educativos. Muitos deles eram manuais escolares, pois a disciplina de 
urbanidade foi obrigatória durante várias décadas. Ainda que consistis-
sem em conselhos dirigidos a pessoas que não tinham por que segui-los 
– ou seja, não sabemos até que ponto as mães da época e os/as jovens 
davam importância aos manuais (um trabalho que leva em conta outras 
fontes é o de BORDERIES-GUEREÑA, 1996) –, os que escreviam os 
manuais aspiravam a que de fato fossem considerados e por isso explica-
vam técnicas concretas que deviam conseguir dominar, a fim de ser boas 
mães – genitoras de filhos físico e psiquicamente sãos –, ou cidadãos 
de comportamento correto – cujo embrião encontrava-se já no berço, 
daí a importância da criação. Para lograr essa subjetivação, proporcio-
navam instruções acerca de pautas que deveriam regular com precisão 
o cuidado e o comportamento dos bebês, ou a conduta em sociedade. 
Mas incidindo na questão da governamentalidade, esta conduta não se 
entende em absoluto como algo inautêntico – relacionado com o fin-
gimento, a hipocrisia, ou o teatral –, porque as regras que governavam 
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as boas maneiras deviam ser assimiladas e se converter em uma segunda 
natureza, de modo que fossem seguidas mesmo solitariamente. De fato, 
não deixa de ser irônico que, muito embora os saberes psicológicos e os 
que escreviam livros de urbanidade tenham assumido de algum modo a 
existência de um autêntico eu a ser moldado mediante a educação – do 
contrário não teria sentido a pretensão de autocontrole, de autogoverno 
–, a etimologia regressara pela porta traseira, recordando que cada pessoa 
não é mais que uma máscara (tal era o significado latino de “pessoa”, 
ligado à careta que os atores gregos faziam para soar melhor ao falar): 
a urbanidade levada as suas últimas consequências impede a distinção 
entre pessoa e personagem. Alguém que adote as regras de urbanidade 
de maneira puramente estratégica, para beneficiar-se socialmente ou 
para não passar vergonha em público, é em realidade um impostor, um 
pseudocidadão, um sujeito falso, que não se constituiu moralmente, 
interiorizando as normas de convivência. Na realidade, a puericultu-
ra, de um modo geral, tampouco pretende que as crianças se limitem 
a respeitar passivamente as normas. Pretende, além disso, que elas as 
interiorizem, evitando uma criação baseada somente na disciplina. Por 
isso, os pediatras costumavam mostrar reticências ante o castigo físico, 
que fomenta o cumprimento de regras por puro medo, sem assumi-las 
como próprias. É claro, as mães também não deveriam cumprir com 
seus deveres de criação por mera obrigação, mas porque corresponde-
riam a sua natureza. A maternidade deveria ser exercida com a alegria 
da satisfação pelo dever cumprido, mas de um dever autoimposto e que 
consiste em fazer o que foi feito para se fazer:

A verdade é que, depois de ter dado a vida a um filho, a 
mãe que amamenta traz consigo inumeráveis moléstias, 
vigílias, privações, cansaço constante etc.; mas também é 
certo que todo esse acúmulo de penalidades é para a mãe 
amorosa um ramalhete de flores de inesgotável fragrância 
e de prazeres intensos (VIDAL, 1915, p. 96).

Agora, essa alegria tinha que vir acompanhada de uma profunda 
consciência do que se fazia, baseada em uma aprendizagem de algo que 
é, de certo modo, ao mesmo tempo instintivo: ainda que as mulheres 
tenham nascido para criar, são responsáveis por estarem devidamen-
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te informadas, pelos especialistas – os pediatras –, de como fazê-lo. 
Nascem para cuidar de crianças e ao mesmo tempo estão obrigadas 
a aprender a cuidar-lhes seguindo as instruções dos expertos. Não é 
casual a preocupação dos manuais de puericultura pela regulamenta-
ção, pela racionalização da vida cotidiana dos bebês e, a rebote, das 
mães. Até o último detalhe da criação pode virar objeto de expertise 
e ser regulado através de recomendações ou conselhos, desde o sono 
até a alimentação, passando pela roupa, a mobília ou o contato físico. 
Nada pode ser deixado ao acaso. De uma obsessão ainda maior pelo 
detalhe demonstram os manuais de urbanidade, que precisam todos 
os gestos e movimentos que devem ser executados em situações varia-
das de convivência, da mesa até a recepção de visitas, passando pelo 
passeio, a escola ou a igreja. Entretanto, a urbanidade se convertia, 
conforme avançava o século XX, em uma disciplina em decadência, 
sendo substituída por outras, como a educação cívica ou nacional. 
Era uma matéria um tanto oitocentista, na medida em que, herdeira 
da cortesia – as maneiras da corte medieval –, era associada a certas 
hierarquias as quais deslocaria o modelo igualitário do cidadão com 
direitos e obrigações que a princípio não dependiam de sua posição 
social (ainda que coexistissem versões de autogoverno mais restringi-
das e elitistas com outras que lhe generalizavam a toda população). A 
puericultura, por outro lado, emergiu em fins do século XIX e, embo-
ra o nome esteja em desuso, não enfraqueceu até hoje.

“Os meninos têm pênis. As meninas têm vulva. 
Que não te enganem”

O slogan que intitula esta seção foi utilizado em 2017 pela orga-
nização conservadora espanhola Hazte Oír2 em uma campanha contra 
o que se considerava uma imposição pública aos menores – mediante 
a chamada ideologia de gênero, aparentemente anticientífica – de uma 
diversidade sexual contrária à (suposta) equivalência natural entre sexo 
biológico, gênero e papéis sociais. A pressuposição de que ser menino 

2 Expressão correlata a “se fazer ouvir” no imperativo. (N. T.)
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ou menina é algo inato ou natural a que, ademais, correspondem res-
pectivos modelos de comportamento possui – não custa dizer – pro-
fundas raízes históricas e culturais. Entre elas se encontram as que – 
baseadas em concepções morais, religiosas ou científicas acerca daquilo 
que de modo natural é ser homem ou mulher – eram transportadas 
precisamente pelos manuais de puericultura e urbanidade, que ao mes-
mo tempo contribuíam para criar – e portanto justificar – suas próprias 
concepções sobre a diferença entre homens e mulheres. Performavam 
tal diferença. De acordo com esses manuais o masculino e o feminino 
possuem uma existência natural, dada, a qual correspondem comporta-
mentos diferentes e, consequentemente, práticas de criação e educação 
distintas. Na realidade, o que faziam – ao menos, obviamente, à me-
dida que seus conselhos foram efetivamente aplicados por mães, pais e 
educadores – era produzir essa mesma diferença, ou melhor, contribuir 
para a sua produção junto com outras práticas que, como as médicas ou 
as jurídicas, também as criavam.

As práticas de subjetivação veiculadas por estes manuais de-
pendiam de uma socialização em torno da família nuclear patriar-
cal e heteronormativa, um modelo baseado na burguesia urbana e 
que na época só era rechaçado, por ventura, por setores anarquistas 
minoritários. Ainda que os manuais de puericultura tendessem a 
certa indiferença quanto ao gênero no que tange à primeira infância 
(aproximadamente até os dois anos), os de urbanidade não somente 
eram explícitos frente ao binarismo, como muitos deles eram escri-
tos expressamente para meninos ou meninas. Posto que eram diri-
gidos a um público de mais idade, supunha-se que as necessidades 
fisiológicas fundamentais – mais ou menos iguais para meninos e 
meninas – estavam superadas, passava então a um primeiro plano a 
socialização apoiada no gênero.

A preocupação dos pediatras parecia centrar-se na sexualidade, e 
concretamente em evitar que os bebês – em seu julgamento, com gêne-
ro mas sem sexualidade – pudessem ter algum tipo de experiência neste 
âmbito por culpa do contato com os adultos; daí a prevenção diante 
da cama compartilhada ou de hábitos das cuidadoras como o seguinte:

Com frequência, com o intuito de que urinem os crian-
ças e de que durmam, as amas mexem ou balançam seus 
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órgãos genitais (as partes). Este costume produz nas 
crianças excitações nervosas, origem de enfermidades 
graves que a todo custo urge que se evitem (GOROSTI-
ZA, 1898, p. 33).

Se quisermos rastrear algumas chaves sobre a construção do gê-
nero nas recomendações dos médicos, podemos partir de qualquer 
confusão entre menino e menina, o que constituía uma aberração. 
Na linha de não deixar nada ao azar, recomendavam que os jogos fos-
sem intencionadamente educativos e consideravam que uma de suas 
funções era justamente consolidar a identidade de gênero. Os jogos 
de meninos e meninas são e hão de ser diferentes, porque “importa 
muito lograr que os gostos, hábitos e reações de cada criança sejam 
próprios de seu sexo, especialmente quando as modas atuais acusam 
uma exaltação, nos limites do mórbido, do tipo andrógino” (JUAR-
ROS, 1929, p. 236).

Os manuais de urbanidade, que, como foi dito, aprofundavam-
se muito mais na construção do gênero estavam repletos de instruções 
sobre como se comportar em diferentes situações que variavam segundo 
se era para homem ou para mulher, exemplificando assim à perfeição 
a ideia butleriana da performatividade (BUTLER, 2007): em última 
instancia, ser homem ou mulher consiste em realizar uma série de mo-
vimentos dramatúrgicos e interiorizar a identidade que eles mesmos 
colocam em cena. Os autores desses livros invertiam a flecha causal, 
mesmo sendo conscientes da necessidade da interiorização, como atesta 
a primeira frase da seguinte citação:

A naturalidade é a reguladora das boas maneiras; mas 
esta naturalidade não costuma ser sempre a mesma para 
o homem e para a mulher. A organização física e moral 
do homem, a maior agilidade que adquire no trato social 
e em seus labores industriais, (…) suas lutas e constantes 
esforços por proporcionar a si próprio e a sua família 
um bem-estar seguro, fazem-lhe adquirir um desemba-
raço, certa franqueza e liberdade, que se distinguem da 
graciosidade e doçura que, juntamente com o recato e a 
modéstia, constituem o maior encanto da mulher (SO-
LANA, 1924, p. 5).
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O anjo do lar e a mulher moderna

Às vezes se dizia que as mulheres deveriam esmerar-se mais que 
os homens em aprender bons modos, já que sua natureza delicada seria 
realçada por eles. Em conjunto, as técnicas que eram propostas para as 
mulheres traduziam-se em uma encenação de sua função de rainhas da 
casa, uma proteção de seu pudor e uma limitação de sua autonomia:

De casa não saias só; 
evita o mundano trato, 
que a modéstia e recato 
são a guarda da honra; 
pois é cândido lírio 
a virtude da pureza, 
mas ¡ai! também sua beleza 
se esgota ao menor sopro 
(CODINA, 1898, p. 58).

Como apontou Mary Nasch (1993), a princípios do século XX 
se opera uma transição de um modelo hegemônico de mulher ajustada 
ao ideal do anjo do lar – tal era o título de um conhecido livro escrito 
por María del Pilar Sinués, em 1859 – para de um modelo de mulher 
moderna que deveria estar instruída e inclusive podia desempenhar 
tarefas profissionais, sempre que isso não interferisse em suas funções 
maternas. É que tanto no primeiro modelo, amparado sobretudo pela 
ideologia católica, como no segundo, amparado sobretudo pela medici-
na, coloca-se no centro a condição biológica e moral de mãe, da qual se 
subordina todo o restante.

Em realidade, mais que uma transição, dever-se-ia seguramente fa-
lar de uma sobreposição entre ambos os modelos, ou melhor, um deslo-
camento, ao menos a julgar pelos manuais de urbanidade e puericultura. 
É verdade que estes manuais refletem em si mesmos as duas tendências: 
os de boas maneiras revelam a preparação das meninas e jovens para ser 
donas de casa, esposas e mães; enquanto os de criação sublinham a ne-
cessidade de adquirir competências para esta última função. Entretanto, 
o fato de a maternidade como definição da feminilidade não ser ques-
tionada em nenhum dos dois casos manifesta que ser um anjo do lar 
era perfeitamente compatível com ser uma mulher moderna; de certo 
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modo, até caberia afirmar que ser uma mulher instruída e preocupada 
em aprender a convertia em uma melhor dona de casa. Nos manuais de 
puericultura se assumia que o âmbito ideal da criação era o lar habitado 
por uma família nuclear e administrado pela mulher, simultaneamente 
esposa e mãe, que para geri-lo adequadamente deveria estar, obviamente, 
treinada, e ainda mais treinada deveria estar para criar. Não é casual que 
existiram na época disciplinas escolares femininas que incluíam matérias 
como a contabilidade doméstica. Além disso, alguns médicos exibiam 
um discurso feminista – de um feminismo entre aspas, pode-se dizer – 
segundo o qual as mulheres são talvez mais importantes socialmente que 
os homens, justo porque a elas compete educar os futuros cidadãos. De 
fato, é nessse momento que as ideologias da igualdade dentro da desigual-
dade, baseadas na ideia de que homens e mulheres são seres distintos mas 
complementares, deslocaram as ideologias da desigualdade tradicionais, 
baseadas na subordinação das mulheres (NASCH, 1983). Rafael García-
Duarte afirma que a mulher não é...

(…) um ser subordinado e secundário dedicada aos in-
feriores serviços da casa, que sem privilégios tem que su-
portar a mal entendida superioridade do marido; não é 
tampouco uma criada ou empregada, é a irmã, é a compa-
nheira, é a amiga do homem que com ele comparte a vida 
e a felicidade (GARCÍA-DUARTE, 1917, p. 19).

Claro que logo lhe recomenda:

Com teu marido fomenta e segue sempre a conversação 
que ele iniciar, ainda que sejam temas áridos e desconhe-
cidos, pois além de lhe compensar com agrados seus mo-
mentos de preocupação, tomarás o hábito de se ocupar 
de assuntos sérios que fortaleçam teu juízo (GARCÍA-
DUARTE, 1917, p. 42).

Sendo assim, a educação das mulheres era necessária, mas somen-
te para que soubessem ser boas mães. Para todo o resto constituía uma 
pátina ornamental que potenciava seus encantos: “Toda jovem deve ser 
iniciada nos conhecimentos científicos atuais para ter um verniz de cul-
tura geral que lhe permita ter uma conversação discreta e seleta” (GAR-
CÍA-DUARTE, 1917, p. 19).
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Um fio evidente de elo entre o anjo do lar e a mulher moderna é 
o que ocorre em sua definição em termos de ser nascida para o cuida-
do. Luciana Casilda, professora e autora de um manual de urbanidade, 
afirma o seguinte:

A mulher virtuosa (…) não vive senão para o amor, para 
o sacrifício e para a abnegação. Consagrada aos cuidados 
de sua família, somente os comparte com os necessitados, 
que sempre encontram nela algum consolo, e seja 
considerando-a como mãe amorosa ou nos diferentes 
estados que pode exercer ou ser considerada na sociedade, 
sempre será objeto de nossa admiração (CASILDA, 1906, 
p. 169).

Seguramente caberia estabelecer – e me limito a deixá-lo mera-
mente assinalado – nexos genealógicos entre essa perspectiva e certas 
proposições feministas atuais ligadas ao giro afetivo (LARA; ENCISO, 
2013) –, ou seja, a proliferação recente nas ciências sociais de trabalhos 
abordando os afetos e as emoções – e a reivindicação da maternidade 
desde posições militantes que com frequência seguem insistindo em 
reclamar fundamento científico para sua agenda política ou moral (ver, 
por exemplo, o livro de MERINO, 2017).

Mulher moderna, mulher formada

Então, além de ser uma jovem bem educada – isto é, com 
comportamento e valores ajustados a seu gênero e condição social –, 
a mulher de cem anos atrás deveria estar a par das novidades carac-
terísticas da vida moderna, eminentemente urbana. No referente à 
criação, as mães desempenhavam um papel fundamental como cor-
reias de transmissão do saber especialista (pediátrico) ao seio fami-
liar. Portanto, paralelamente à subjetivação dos bebês se produzia – 
ou se pretendia produzir – uma subjetivação das mulheres enquanto 
mães, de acordo com um modelo de cunho burguês e muito similar, 
como vemos nos manuais de urbanidade (discreta, sensível, abnega-
da, doméstica etc.). Não obstante, muito embora algum manual de 
urbanidade dos anos 1930 já contemplasse, mesmo que relutante-
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mente, a figura da mulher que trabalha fora de casa, é certo que a 
figura que prevalecia nestes manuais era algo mais convencional que 
a predominante nos manuais de puericultura.

Como acabamos de comprovar, contudo, não é que nos manuais 
de puericultura se advogasse a favor de uma mulher efetivamente inde-
pendente – em sentido laboral, econômico, afetivo etc. –, mas a con-
sideravam capaz de aprender um saber quase especializado e gerenciar 
a partir dele, por si mesma, algo tão importante como a criação, ainda 
que fosse com a tutela do experto. Sua tarefa era, de acordo com isso, 
igual ou mais importante que a dos homens. Visto que na opinião dos 
médicos não bastava o instinto maternal – “A maternidade é instinto, 
mas há de ser também inteligência” (VALENCIA, 1931, p. 3) – nem 
os conselhos de avós, mães e vizinhas – contaminados pela superstição 
–, todo um dispositivo de instrução materna, ademais da divulgação 
através de manuais (RODRÍGUEZ, 1996), foi sendo erguido para as-
segurar que dito saber especializado penetrara no lar, o qual, ao mesmo 
tempo que podia culpabilizar as mães por não realizá-lo bem (PALA-
CIO, 2003), exigia uma confiança em que poderia ser bem realizado. 
Em todo caso, seu labor era imprescindível e exigia se relacionar com 
pessoas fora do lar:

Ignoráveis isto [a enorme influência da mãe sobre a psi-
cologia de sua descendência], ou o olvidáreis se é que o 
sabíeis. Proclamastes que a mulher não serve para outros 
ofícios que não sejam os caseiros, e o espírito sutil e de-
licado das fêmeas se há embolorado na incultura. E os 
assusta hoje ver a decadência física e moral das gerações 
que chegam? Os assombra encontrar tantos rapazotes afe-
minados que odeiam as mulheres e as maltratam em ruas 
e passeios? Pensai no porvir de uma pátria entregada a 
estes enfermos crônicos de alma, a estes degenerados da 
espécie humana? (TOLEDO, 1907, p. 145).

O doutor Eduardo Toledo se indigna diante da preterição das 
mulheres e a falta de virilidade dos homens, e dir-se-ia que lança suas 
críticas contra quem quer que subscrevesse o modelo estrito do anjo do 
lar. Mais adiante acrescenta o seguinte, em um novo exemplo de femi-
nismo entre aspas:
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Algum homem pensará que esta [a de educar bem o me-
nino] é função muito elevada e de excessivo peso para as 
forças do sexo débil. Não há nada disso: és tu o débil, 
pobre homem, que no afã de ser rei da criação, há des-
prezado tudo o que não seja teu sexo; tu o débil, porque 
de um modo ou outro a mulher te domina e te guia; 
tu sim que és débil e inútil, não obstante teu orgulho, 
para criar a prole, quando perdes a mulher (TOLEDO, 
1907, p. 147).

Empoderamento feminino e subjetivações 
não previstas

Em definitivo, os manuais de criação e boas maneiras performa-
vam na Espanha de princípios do século XX um tipo de exercício de 
poder próprio da época e era caracterizado pela exigência de que os ci-
dadãos se autogovernassem responsavelmente, assimilando valores libe-
rais, ao mesmo tempo assumindo uma certa ordem social e a obrigação 
de contribuir à prosperidade coletiva.

Caberia terminar com uma reflexão acerca de como essa obri-
gação de se autogovernar poderia ter fomentado, inclusive con-
trariamente – ou ao menos à margem – às intenções de quem as 
promoviam, experiências de empoderamento. Os manuais de urba-
nidade supunham que cada indivíduo deveria ser objeto e sujeito 
de respeito, ou seja, deve ser escrupulosamente respeitado e deve se 
fazer respeitar. Por exemplo, condenava-se com frequência o maltra-
to a quem integrava o serviço doméstico. Um manual para meninas 
expressa assim a necessidade de se fazer respeitar sem perder a com-
postura: “–E se aquele que faltou [ao respeito] é uma pessoa gros-
seira? – Conservando a menina sua dignidade, fará notar a diferença 
que existe entre eles; si irrompe em insultos, rebaixa-se ao nível de 
seu ofensor” (PASCUAL, 1919, p. 38).

Aqui, salienta-se a autoestima da menina e se aconselha que a 
utilize como arma para neutralizar o interlocutor sem perder o controle, 
colocando-o em evidência. Na seguinte citação evidencia-se também 
essa elegância que talvez seria possível qualificar de empoderante:
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Ia um viajante com outros passageiros em um vagão e 
subitamente, acendendo um grande charuto, disse a uma 
senhora que estava sentada de frente para ele:
– Suponho, senhora, que não lhe molestará a fumaça, 
verdade?
– Não te posso dizer, respondeu ela, porque até esta 
data ninguém havia fumado diante de mim nos trens 
(ANÓNIMO, 1927, p. 35).

Nestes manuais a mulher pouco se distanciava do papel de es-
posa e mãe, mas de certo modo a própria norma gerava possibilida-
des de transformá-la desde dentro: à medida que as mulheres fossem 
empoderadas pela exigência de se fazer respeitar, seu papel de esposa 
e mãe também seria suscetível de experimentar, quiçá, uma certa 
abertura. A tradução desse empoderamento nos manuais de pueri-
cultura relaciona-se, pelo lado dos bebês, com as reticências ante o 
castigo físico ou a humilhação, aludidas anteriormente. Ressaltava-
se que meninos e meninas são merecedores de consideração; não são 
seres inferiores, senão diferentes. Claro que esta ideia é justamente 
a mesma que se aplicava às mulheres desde uma atitude paternalista 
não muito distinta.

Não obstante, e pelo lado das mães, o fato de considerá-las 
capazes de aprender implicava, como vimos, confiar até certo ponto 
em sua autonomia e responsabilidade, o que perfeitamente poderia 
ter consequências de agenciamento imprevistas: uma mulher com 
ideias claras sobre a criação e experiência a respeito é possível que 
fosse capaz de se valer delas, reduzindo sua exposição à tutela exper-
ta. Dito de outro modo: se converteria ela mesma em uma especia-
lista. No fundo, a própria existência de manuais constitui um para-
doxo, pois fornecem a suas leitoras ferramentas que deveriam estar 
custodiadas por aqueles que as escrevem. Provavelmente os médicos 
não estavam totalmente alheios a este paradoxo e por isso tentavam 
levar as mulheres a seu terreno através da cumplicidade, afastan-
do-as de comadres e – não fosse pelo paternalismo – falando-lhes 
quase no tête-à-tête. Assim, Juan Fernán Pérez escreve um manual 
que se vale do gênero epistolar e, assinando, sem que se saiba o mo-
tivo, como Dr. Fausto, dirigindo-se a uma tal Teresita – que por ter 
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namorado, pressupõe-se que seja uma protomãe –, busca se acercar 
de sua(s) destinatária(s) com termos como os seguintes, em tons de 
irmão (homem) maior: “Há chegado até mim, encantadora Teresita, 
a grata notícia de teu próximo casamento, e eu, velho amigo de tua 
família toda, me julguei no dever, de bom grado, de lhe fazer um 
obséquio [que é o próprio livro]” (FERNÁN, 1929, p. 5). Ao qual 
acrescenta mais adiante:

Morrem em Espanha mais de duzentas mil crianças ao 
ano, e, destas, cerca de três quartos morrem pela ignorân-
cia das mães. Para que nunca tenhas de sentir o interior 
e trágico remordimento de consciência de ser a culpável 
indireta da morte de alguns de teus filhos, escreve para ti 
estes sãos conselhos, teu sempre bom amigo o Dr. Fausto 
(FERNÁN, 1929, p. 7).

Ignoramos se estes autores tinham consciência de que seus escri-
tos poderiam capacitar as mães no sentido de demandar não somente 
uma maior autonomia, mas também um mercado mais amplo e diverso 
de conselhos, técnicas e dispositivos de criação, um “mercado pletórico” 
(BUENO, 2004) como o que temos hoje.

Em todo caso, comprovamos que um ar de família unia os conse-
lhos dos médicos, educadores e intelectuais, por um lado, e as ciências 
e tecnologias psicológicas, emergentes há um século no mundo euro-
peu, por outro; um ar de família que girava em torno do tratamento 
do eu como uma verdade a ser revelada e gerenciada racionalmente. 
As práticas de governo derivadas disto eram diversas – a criação cien-
tífica e as boas maneiras conscientes e responsáveis constituíam duas 
delas –, mas todas se acercavam em maior ou menor medida à ideia de 
uma subjetividade autogovernada, reflexiva e imersa em um coletivo 
social cujas normas deveriam ser respeitadas não por coação, senão 
por convicção, algo que contribuiria ao progresso geral. Efeito dessas 
técnicas de governo foram dois jogos de tensões complexos: um, entre 
a naturalidade e a artificialidade das boas maneiras; outro, entre o 
empoderamento das mulheres – mediante sua capacitação técnica – e 
seu suposto destino natural consistente em criar filhos – para o que 
precisamente deveriam ser capacitadas.
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Anexo: 
Fontes PrimáriasAnalisadas

Manuais de puericultura

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ANO

Cartilla sanitaria de 
higiene de la primera 
infancia

José Mª de 
Gorostiza

Imprenta Provin-
cial 1898

Cómo se cría un niño. 
Tratado práctico de 
puericultura

Eduardo 
Toledo

M. Pérez Villavi-
cencio 1907

Higiene del embarazo y 
de la primera infancia

Manuela 
Solís

Imprenta de F. 
Vives Mora 1907

Enseñanzas del hogar. 
Curso abreviado de 
higiene doméstica, 
economía, puericultura 
y educación para las 
escuelas y el hogar

Melchora 
Herrero

Librería de los 
Sucesores de Her-
nando

1911

Puericultura e higiene 
de la primera infancia

Francisco 
Vidal Luis Gili 1915

La visita del médico, I. 
De crianza infantil

José de Elei-
zegui

Establecimiento 
Tipográfico de A. 
Marco

1915

Al margen del hogar. 
Nociones de puericul-
tura

Rafael Gar-
cía-Duarte

Imprenta del Asilo 
de Huérfanos 1917

Puericultura o Arte de 
criar bien a los hijos

Pedro Puig Librería Subirana 1927

Arte de criar a los niños 
(nociones de higiene 
infantil)

Rafael Ulecia
Librería General 
de Victoriano 
Suárez

1928



9. Dispositivos de Educação

212 

La crianza del hijo César Juarrós Editorial Mundo 
Latino 1929

Cartas a una novia: 
consejos de puericultura

Juan Fernán Centro Editorial 
Minerva 1929

Higiene de la primera 
infancia (puericultura)

Luis Valencia Tipografía P. 
Quiles 1931

Catecismo de puericul-
tura

Juan Bosch Gráficas Reunidas 1933

Cartilla de Higiene 
Infantil: Preceptos fun-
damentales de higiene 
infantil

Escuela 
Provincial de 
Puericultura 
de Valencia

Tipografía 
Dionisio Martínez 1934

La crianza del niño. 
Seis lecciones de pue-
ricultura dadas en el 
Centro de Cultura Fe-
menina de San Sebasti-
án en 1938

Enrique 
Suñer

Editorial Españo-
la, S.A. 1939

Manuais de urbanidade

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ANO

Manual de ur-
banidad y bue-
nas maneras

Manuel Antonio 
Carreño

Librería de Her-
nando y cía.

1898

Urbanidad en 
verso para el 
uso de las niñas

José de Codina Plaza y Janés [Fac-
símil]

1898

Tratado de 
urbanidad

Saturnino Calleja Editorial Saturni-
no Calleja

1901



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 213 

La buena Ju-
anita. Princi-
pios de lecturas 
para niñas, ar-
reglados para 
nuestras es-
cuelas con au-
torización del 
autor por Sa-
turnino Calleja

Pasquale Fornari Editorial Saturni-
no Calleja 1901

Resumen de ur-
banidad para 
las niñas

Pilar Pascual Hijos de Paluzíe 1906

Nociones de 
urbanidad

Luciana Casilda Imprenta de Jai-
me Ratés 1906

Nociones de 
urbanidad y 
deberes religio-
sos y sociales

J. Martínez
Imprenta Elzevi-
riana y Librería 
Camí.

1906?

Lecciones de 
urbanidad 
destinadas a 
los niños y a los 
adultos

Prudencio Solís Librería de la 
Vda. de R. Ortega 1907

Compendio 
del manual de 
urbanidad y 
buenas mane-
ras (arreglado 
por el mismo 
para el uso de 
las escuelas de 
ambos sexos)

Manuel Antonio 
Carreño

Librería de Her-
nando y cía. 1910

Ligeras nocio-
nes de urbani-
dad para niñas

Vicente Marco Salvador Giner 1914



9. Dispositivos de Educação

214 

Urbanidad 
(estudio de 
las reglas de 
conducta)

Isabel Mª. Del Car-
men de Castellví
 

S.A. Industrias 
Gráficas Seix & 
Barral Herms.

1918

Urbanidad para 
niñas Pablo Solano

Librería de la 
Viuda e Hijos de 
Villalba

1920

Reglas de urba-
nidad y buenas 
maneras

Ezequiel Solana El Magisterio 
Español 1924

Novísimo resu-
men de urbani-
dad para niñas

N. Masvidal
Papelería, Libre-
ría e Imprenta de 
Rosals

1924

Prontuario de 
urbanidad, 
compuesto 
exprofeso para 
los alumnos 
de las escuelas 
de primera 
enseñanza

F. Bosch

Papelería, Libre-
ría e Imprenta 
de Viuda de J. 
Rosals

1925

Cortesía y 
trato social 
(urbanidad, 
reglas y modos 
de la etiqueta y 
buen tono)

Pedro de Urbina
Tip. Y Enc. De 
Senén Martín / 
Librería Bergua

1931

Tratado de ur-
banidad para 
las niñas

Anónimo Casa Editorial 
Hernando 1932
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Diagrama Territorial: 
a produção de um 

sujeito indisciplinado de 
conhecimento e intervenção 

governamental1

Andrés Granese Bortolini

É no âmbito do Mestrado em Psicologia Social da Facul- 
dade de Psicologia da UdelaR (Universidade de La República do 
Uruguai) que se inscreve a tese da qual apresento, aqui, um de seus 
resultados. “A invenção na prática do Professor Comunitário” indaga 
como constroem diariamente seu trabalho duas Professoras Comu-
nitárias (MC) de uma escola pública de Montevidéu e a produção 
de subjetividade implicada.2

A realização da etnografia demandou um trabalho de campo de 
oito meses acompanhando as duas MCs durante as quatro horas diárias 
de seu labor, sendo a perspectiva da governamentalidade um dos pilares 
teóricos para pensar a condição de possibilidade do “Programa Profes-
sores Comunitários”. Do trabalho de campo e da análise documental 
surge, como discussão, a construção de um novo sujeito de conheci-
mento, sem disciplina específica de abordagem e que é construído a 
partir da intervenção estatal, criando um emaranhado original de saber 
e poder. É necessário introduzir estes elementos teóricos e metodoló-
gicos como também o próprio “Programa Professores Comunitários” 
(PMC) para a compreensão dos resultados apresentados.

1 Traduzido por Bruno Foureaux e revisado por Arthur L. Ferreira.
2 Optou-se por traduzir a função “maestro”, presente tanto na atividade investigada 
como no programa de governo orientado à prática, como “professor”, mantendo, no 
entanto, as siglas inalteradas, pois estas poderão ser revistas no glossário ao final do 
capítulo. (N. T.)
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O Programa Professores Comunitários

No ano de 2005 é eleita, pela primeira vez na história do país, a 
coalizão de esquerdas Frente Amplio, sendo Tabaré Vázquez o presiden-
te da República. Um dos grandes desafios do governo era a imediata 
redução dos índices de pobreza e indigência que haviam alcançado um 
pico histórico logo após a crise econômica de 2002. Uma das primeiras 
medidas do governo foi a criação do Ministério de Desenvolvimento 
Social (MIDES) para a elaboração e execução de políticas sociais capa-
zes de atender a população mais vulnerável.

No Uruguai, desde fins do século XIX a escola é gratuita, laica e 
obrigatória para todos as crianças do país. E é um domínio privilegiado 
para o vínculo entre o Estado e esta população. A constatação do atraso 
e abandono escolar nos setores desfavorecidos da sociedade é uma das 
causas fundamentais da fragmentação social. Para combatê-la foi dese-
nhado um programa específico: o Programa Professores Comunitários.

Este programa, no ano 2005, foi tomado da experiência educati-
va desenvolvida desde tempos anteriores pela Organização da Sociedade 
Civil (OSC) “El abrojo”. Durante os primeiros cinco anos foi levado 
adiante pelo MIDES e pelo Conselho de Educação Inicial e Primária 
(CEIP), passando, a partir de 2010, inteiramente à órbita do CEIP. 

O PMC parte de um pressuposto básico: a escola por si só não pode 
garantir o êxito escolar das crianças, mas precisa do apoio fundamental da 
família para lográ-lo (RAMOS; NOGUEZ, 2013). A estratégia consiste 
em que aquelas crianças que, por suas características sociodemográficas, 
correm risco de abandono e fracasso escolar, aumentem seu tempo pe-
dagógico. Na escola pública uruguaia as crianças perfazem quatro horas 
diárias, pela manhã (das 8 às 12 horas) ou pela tarde (da 13 às 17 horas), 
participando do espaço de aula tradicional. Aqueles que são designados 
para participar do PMC, além de comparecer à aula, devem participar, no 
contraturno, das atividades que lhes proponha o Programa.

As horas-aula não são aumentadas, senão as horas compartilhadas 
entre a criança e a instituição escolar através da figura do Professor Co-
munitário (MC). O comunitário do nome do Programa se deve a que o 
Professor que realiza a tarefa não o faz dentro do recinto escolar, mas no 
bairro, na rua, nos espaços comunitários da zona (um teatro, um clube 
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desportivo) e, sobretudo, nas casas das crianças, chegando, portanto, 
a seus adultos responsáveis. Com estes adultos, tenta-se criar um laço 
focado nos aspectos educativos da criança, implicando-os no processo.

Centrado em contextos de pobreza e exclusão social, o PMC 
trabalha com um duplo objetivo: 1) fortalecer o laço Escola-Família-
Comunidade; e 2) restituir o desejo de aprender das crianças. Assim, 
refere-se a ele a coordenação do PMC no sítio web institucional do 
CEIP: Um Programa que marca um antes e um depois nas escolas que 
possuem Professores Comunitários, propiciando desafios para a melho-
ria da qualidade da aprendizagem de nossos alunos. Que tem a convic-
ção de que para melhorá-la primeiro é preciso aprimorar os vínculos da 
escola com as famílias e encontrar pedagógica e didaticamente os cami-
nhos para que nossas crianças tenham o desejo de aprender, perdido por 
muitas causas (RAMOS; NOGUEZ, 2013).

Para conseguir isto, o Programa emprega cinco linhas de trabalho:

a) Integração. Trabalho em pequenos grupos dirigido às crianças com 
diferentes dificuldades de integração ao grupo de aula. Espera-se que 
a partir da integração a um grupo pequeno, possa logo se integrar ao 
grupo maior.
b) Aceleração. Aborda o problema da distorção.3 Trabalho diferenciado 
com crianças que se atrasaram em seu processo escolar. Pretende-se que 
a criança adquira, em um tempo breve, os conhecimentos necessários 
para ascender de ciclo.
c) Oficinas de Pais. Dirigida aos pais das crianças que participam do 
PMC. Busca um maior vínculo entre a escola e as famílias, trabalhando 
a partir de temáticas que os próprios pais desejam abordar. É a linha que 
mais encontrou dificuldades de realização.
d) Alfabetização em Residências. Consiste em elaborar um projeto de tra-
balho no lar da criança, junto a seu adulto referente. Busca que o adulto 
visualize sua capacidade de ensinar e de acompanhar a educação da criança. 
É a linha que mais se desenvolve e é vista como a mais exitosa do Programa.

3 Tanto o termo no texto original – extra edad – quanto o utilizado na tradução se 
referem à distância observada, nos estudantes, entre a idade e o grau de escolaridade 
correspondente. (N. T.)
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e) Transição educativa. Acompanha a passagem para a educação secundária 
das crianças que finalizam a primária e correm risco de abandonar o novo 
âmbito acadêmico. Tenta combater uma das dificuldades estruturais do 
sistema educativo do país: a deserção na passagem da primária à secundária.

A partir do trabalho do PMC nestas cinco linhas, podemos su-
blinhar os seguintes dados, no nível estatístico, acerca de seu alcance: 
em 2005, começou sendo realizado em 255 escolas, com 437 profes-
sores atendendo a 9.292 crianças em todo o país. Em 2013 (ano no 
qual desenvolvi a pesquisa), estendeu-se a 327 escolas, 539 professores e 
16.709 crianças (RAMOS, 2014, p. 4). Em dados atualizados, de 2015, 
o PMC implicou o trabalho de 318 professores e alcançou 16.711 
crianças (ANEP-CEIP, 2015). O governo valora o êxito do programa, 
na medida em que atende crianças que, dadas suas características socio-
demográficas, têm uma alta probabilidade de repetição, e no contexto 
do PMC, 74,4 % das crianças foram aprovadas em seu ciclo em 2005, 
aumentando para 85,2 % em 2012 (RAMOS, 2013, p. 4).

O PMC é um dos tantos programas que o Frente Amplio, duran-
te os três períodos de governo consecutivos que leva (2005-2010, 2010-
2015, 2015-2020), desenvolveu para combater a desigualdade social. A 
população objetivo sofre a intervenção de vários deles. No caso de nosso 
estudo se trata de um programa educativo para a população escolar. 
Mas existem programas educativos para adolescentes e jovens, progra-
mas que atacam o consumo problemático de substâncias, programas 
que combatem a violência doméstica, outros a gravidez adolescente, ou-
tros ainda a desnutrição infantil etc. Todos estes programas aterrissam 
territorialmente através de distintos técnicos, conformando um diagra-
ma de intervenção governamental que pretendemos apresentar aqui.

Diagrama e governamentalidade

A noção de diagrama é trabalhada por Gilles Deleuze fundamen-
talmente em duas obras: seu curso sobre Pintura (2007) e seu livro 
sobre Foucault (1987). Em Pintura. refere-se ao fato pictórico, extrain-
do uma noção de interesse para a filosofia: dirá que o pintor não põe 
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sobre a tela uma representação, enquanto cópia pictórica de um objeto 
ou sentimento, senão que traz à tela a presença de uma força. O que 
é mostrado não é o visível; o que se mostra é o invisível: é a força que 
produz a forma. O diagrama na tela é a presença da força. Deleuze, ao 
falar de Foucault (1987; 2013), propõe que o que ele faz não é outra 
coisa que extrair as forças do campo social que produzem as formas, os 
dispositivos pelos quais transcorre o social. Já não aquilo que se diz e se 
vê, senão as forças que entram em composição para produzir um certo 
dizer e ver. Designa Foucault assim por cartógrafo, dado que produz o 
mapa de forças, o diagrama, do social; assim Deleuze apresenta o con-
ceito: “O diagrama é o mapa das relações de forças, mapa de densidade, 
de intensidade (…) A máquina abstrata é como a causa dos agencia-
mentos concretos que efetuam as relações; e essas relações de força se 
situam “não em cima”, senão no próprio tecido dos agenciamentos que 
produzem” (DELEUZE, 1987, p. 63).

Qual é, então, o diagrama que produz este agenciamento ou 
dispositivo chamado “Programa Professores Comunitários”? É com o 
conceito de governamentalidade de Michel Foucault (2006, 2007) que 
podemos nos ater a uma resposta. Este conceito, trabalhado ao longo de 
seus cursos de 1978 e 1979, intitulados Segurança, Território, População 
e O nascimento da biopolítica respectivamente, marca uma dobradiça no 
pensamento do autor, pois é o passo definitivo que lhe permite aceder 
ao terceiro momento de seu pensamento. Segundo Deleuze: 

Mais que qualquer outra, a sua descoberta nasce de 
uma crise no pensamento de Foucault, como se lhe 
fosse necessário modificar o mapa dos dispositivos, 
encontrar-lhes uma nova orientação possível, para não 
os deixar fechar-se simplesmente em linhas de força 
intransponíveis que impuseram contornos definitivos 
(DELEUZE, 1990, p. 156).

Depois do estudo das sociedades disciplinares, Foucault visua-
liza uma nova produção das forças a partir do desenvolvimento do 
liberalismo e o surgimento dos Estados-Nação e, posteriormente, do 
neoliberalismo (FOUCAULT, 2006, 2007): as técnicas de governo da 
população. São as sociedades dos dispositivos de segurança. O nasci-
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mento do Estado é também o nascimento da ciência que lhe é pró-
pria: a estadística; e seu objeto, o mais pertinente para o governo de 
uma nação: a população (FOUCAULT, 2006). Como se comporta 
a população? Ou seja: como é a relação entre a população e os acon-
tecimentos que são produzidos em seu entorno? O disciplinamento 
(FOUCAULT, 2002) produz o corpo no intuito de impedir o desvio, 
antes que este venha a se produzir. Em outra abrangência, os dispo-
sitivos de segurança não mais operam sobre o corpo individualizado, 
mas sobre a população e, longe de tentar impedir o acontecimento 
não desejado, pretendem geri-lo.

No livro Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, libe-
ralismo y neoliberalismo en Michel Foucault, o autor colombiano Santia-
go Castro-Gómez, perpassa a produção do conceito de governamentali-
dade de Foucault ao longo dos dois cursos mencionados anteriormente. 
Em sua esclarecedora conceitualização, sintetiza que um dispositivo de 
segurança terá como objeto de intervenção a vida da população; geren-
ciará os acontecimentos vividos pela população a partir de um cálculo 
estadístico; a partir de este saber intervirá no meio, produzindo con-
dições de existência, que serão, por fim, a condição de possibilidade 
das escolhas da população (CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO, 2010, 
p. 67-76). Escolha, pois a racionalidade da governamentalidade não 
é se impor, mas fazer coincidir a livre escolha dos governados com os 
interesses do governo. Saber sobre as coisas para governá-las, esse é o 
diagrama da nova forma de governar, condição de possibilidade dos 
saberes da economia política e a estadística.

No liberalismo, Foucault identifica a separação entre o homo ju-
ridicus (sujeito de direitos) e o homo economicus (sujeito de interesse), 
sendo este último o que se impõe no séc. XX. O homo economicus, ob-
jeto da economia política, será a única condição de inteligibilidade em 
um processo econômico obscuro e sobre o qual é melhor não intervir, 
“a mão invisível”de Adam Smith; nas palavras de Foucault: 

O homo economicus é a única ilha de racionalidade possível 
no interior de um processo econômico cujo caráter 
incontrolável não contesta, mas funda, ao contrário, a 
racionalidade do comportamento atomístico do homo 
economicus (FOUCAULT, 2007; p. 325).
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Após o Walfare State, surgido das crises econômicas do liberalis-
mo, surgirá uma nova disposição das forças: o neoliberalismo. Mas este 
não será a retirada do Estado, mas seu crescimento no seio da política 
econômica. Não mais a intervenção do Estado na economia, mas tam-
pouco um laissez-faire do mercado. A retirada do Estado é especulativa, 
dentro dos requerimentos de um cálculo político-econômico. Assim o 
descreve Castro-Gómez:

O neoliberalismo não é o caos e a irracionalidade que 
sobram depois da desaparição do Estado, mas que im-
plica toda uma reorganização da racionalidade política 
que abarca não só o governo da vida econômica, senão 
também, como veremos, o governo da vida social e indi-
vidual. Uma racionalidade que, vale dizer, não elimina o 
Estado, senão que o converte em instrumento para criar 
autonomia do mercado. Se pudermos falar de algo assim 
como a “retirada do Estado”, esta deverá ser vista como 
o efeito de uma tecnologia racional de governo e não 
como um fenômeno irracional (CASTRO-GÓMEZ, 
2010, p. 177 e 178).

É neste âmbito que o homo juridicus volta a ser visualizado para 
assegurar uma base para a constituição do homo economicus. A política 
social nasce da política econômica. É um retorno do Estado, mas desde 
uma limitação interna deste; racional e calculada, estratégica e gerida.

Chegando ao Uruguai, podemos visualizar que após a crise eco-
nômica e social do ano 2002, vem a ascensão da Esquerda em 2005, e 
com ela uma nova distribuição das forças, na qual o Sujeito de Direitos 
reaparece em cena. O Estado assume funções que havia delegado prin-
cipalmente a Organizações civis. Reestrutura-se o Poder Executivo com 
a criação do Ministério de Desenvolvimento Social (MIDES), que exe-
cutará variadas políticas sociais a partir do paradigma do cumprimento 
dos direitos de cada um dos cidadãos.

O PMC é uma política educativa que busca restituir o direito à 
educação dos meninos e meninas do país. O faz intervindo desde um 
vínculo de proximidade entre o professor (representante institucional 
da escola e do Estado) e a família. Modo de intervenção que não é ex-
clusivo do PMC, senão de todos os programas sociais que são colocados 



10. Dispositivos de Educação

222 

em marcha a partir dos sucessivos governos de esquerda. Entende-se 
no contexto desta diagramática estatal, a condição de possibilidade de 
um programa como o de Professores Comunitários: o PMC resulta do 
cruzamento entre o plano educativo da sociedade e o diagrama de pro-
ximidade da intervenção estatal.

A etnografia

Esta pesquisa surgiu após quatro anos de trabalho (a partir de pro-
jetos de extensão universitária) com a escola e suas professoras. A formu-
lação do problema de investigação – como, quando, com quem e onde 
investigar – surge a partir dessa experiência. Ingressei no campo em 4 de 
abril de 2013 e frequentei a escola diariamente, no turno matutino, até o 
dia 15 de dezembro do mesmo ano. Com a permissão das autoridades do 
CEIP e da Coordenação do PMC, acompanhei as MCs durante toda sua 
jornada laboral, participando de seus espaços de trabalho:

- Escola: As MCs trabalhavam durante as horas da manhã com 
crianças que frequentam as aulas do período da tarde. Elas tinham 
uma sala dedicada para elas, para a organização de suas tarefas e al-
guma atividade específica que precisassem realizar. A maior parte do 
tempo as MCs trabalham fora do edifício escolar. Em uma ocasião, 
utilizamos a cozinha da escola, na qual é preparada a comida para o 
almoço de todas as crianças.

- Bairro: Fundamentalmente, o trabalho era realizado em dois 
espaços de referência para os vizinhos da zona: o merendero,4 de um 
dos bairros próximo à escola, no qual diariamente as crianças e suas 
famílias recebem uma merenda; e o Teatro, espaço no qual se centra-
lizam as atividades dos técnicos das distintas políticas, é o lugar de 
encontro de todos esses técnicos. Em ambos os espaços, os vizinhos 
participam de grande quantidade de atividades. Outro lugar de refe-
rência é a policlínica de Atenção Primária em Saúde, onde também 
foram realizadas várias atividades.

4 Espaços de bairro, geridos por algum vizinho de referência. Recebem doações de 
alimentos e oferecem almoço e merenda às crianças da comunidade. Para muitas delas 
essas refeições são as únicas do dia.
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- As casas das crianças: Aqui é onde mais se tentava envolver os 
adultos responsáveis pelas crianças. O adulto participa da atividade 
educativa. Não são poucos os adultos que foram alfabetizados pelo 
PMC no contexto de trabalho com as crianças e suas famílias. Em 
algumas destas casas a circulação de técnicos de distintos programas 
pode ser habitual.

- As redes comunitárias: Estes são os espaços que os técnicos dos 
distintos programas governamentais (seja por decisão própria, seja por 
imposição da direção dos programas) utilizam para coordenar ações. 
São organizadas em “nós” (como metáfora de nós de rede). Por exem-
plo, o Nó Educativo reúne atores dos centros educativos da zona em 
nível de Educação Inicial, Primária, Secundária; a Universidad Técnica, 
Universidad de la República etc. trabalha com possíveis eventos conjun-
tamente com os temas referentes à educação no bairro; o Nó Família, 
nesse caso, reúne-se, além das MC, com técnicos de outros programas 
que estão atendendo as mesmas famílias, de modo a coordenar ações e 
não sobrepô-las; o Nó Comunitário é o espaço de reunião dos MC de 
várias escolas próximas entre si; aqui são coordenadas atividades a serem 
realizadas conjuntamente com as crianças das distintas escolas; o Nó 
pela Não Violência coordenar intervenções a partir de situações de vio-
lência, fundamentalmente de gênero e familiar. Estes são os principais 
espaços de trabalho nestas redes, ainda que existam outros.

- Reuniões com Primária: São atividades específicas com as coor-
denadoras do PMC.

- Atividades sindicais: A escola pública uruguaia possui represen-
tantes docentes em seu Conselho Central. Para poderem se posicionar 
sobre políticas educativas do país, periodicamente, todos os docentes do 
centro educativo realizam uma Assembleia Técnico-Docente na qual dis-
cutem e tomam decisões. Estas são levadas à direção do sindicato para 
orientar seus representantes do Conselho. Também participei de mobi-
lizações e marchas reivindicativas de investimento na educação pública.

Ao final do trabalho, o diário de campo estava composto por dois 
cadernos cheios de apontamentos, várias fotos, gravações e filmagens. 
O primeiro esquema problemático do trabalho chegou ao final do 
primeiro semestre. Distingui três dimensões de análise, com seus 
respectivos caminhos técnico-metodológicos:
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1) A dimensão governamental: Implicou uma extensa revisão do-
cumental e o deslocamento por espaços de coordenação e planificação 
de equipes territoriais.

2) A história do PMC no bairro e na escola: Implicou a realização 
de entrevistas a informantes qualificados sugeridos pelas MCs; a dire-
tora da escola quando se instalou ali o PMC, uma vizinha do bairro, 
referente histórico e político, conhecedora do processo de fundação do 
bairro e da história da escola. Também entrevistei as MCs com as quais 
trabalhei durante esse ano.

3) A análise das práticas cotidianas: Trabalho de campo mantido 
diariamente de abril a dezembro de 2013 nos espaços mencionados 
anteriormente.

Outro fato produziu uma deriva na investigação, gerando um 
quarto eixo de análise: o estranhamento frente ao “comunitário”. Par-
ticipando do Nó Comunitário da zona na qual está ancorada a escola, 
surgiu o desejo de escrever um artigo junto a nove MCs (incluindo 
as duas protagonistas da investigação). O Nó Comunitário aglutina 
os MCs de várias escolas próximas. Ali refletem sobre suas práticas e 
planejam tarefas conjuntas. Em agosto, surge o convite, de parte da 
coordenação do PMC, de apresentar artigos para a revista Hacer escola 
entre todos5 da Administração Nacional de Educação Pública (ANEP). 
Isto produziu o interesse de alguns dos MCs, que quiseram expor cer-
tas práticas que realizavam e sentiam que não eram valorizadas como 
espaços específicos de trabalho pela coordenação do PMC. Ao não 
estarem legitimadas pela Coordenação, estas atividades (que os MCs 
justificam como prioritárias em seu labor) não podem ser realizadas 
sem alterar outras tarefas do PMC.

Improvisadamente, gerou-se um dispositivo de escrita que ao 
fim de pouco mais de um mês de trabalho produziu um artigo, pu-
blicado posteriormente na revista. Aparece nesse momento a estra-
nheza frente ao termo “comunitário”. Tanto os MCs como outros 
atores da escola faziam referência a ele com muita ambiguidade. 
Às três dimensões analisadas para compreender o âmbito no qual 

5 “Fazer escola entre todos”. (N. T.)
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acontece a invenção dos MCs, agora somou-se a pergunta por aquilo 
com que trabalhavam: “o comunitário”.

Mesmo que este tema não seja central na análise do presente 
trabalho, vale fazer menção a alguns de seus aspectos. Falamos de 
estranhamento, que é uma característica do trabalho etnográfico: 
algo que subitamente deixa de ser “natural” e cobra um estatuto de 
interpelação. Os Professores Comunitários, denominamos de “os co-
munitários”, ao trabalho que realizam chamamos de “comunitário”, 
as crianças que trabalham com eles são chamadas de “as crianças do 
comunitário”. Chegado o momento, nos perguntamos: “afinal, o que 
é o comunitário”?

Identificamos que nessa categoria eram depositadas grandes 
quantidades de aspectos: tarefas, espaços de trabalho, história de vida 
das crianças e suas famílias, situações imprevistas. Sobretudo: qualquer 
coisa que seja parte da vida de uma criança e que distorça o espaço tra-
dicional da aula era passível de ser trabalho para “o comunitário”. Por 
exemplo: uma criança falta durante vários dias seguidos à escola, são os 
MCs que devem indagar sobre o que ocorreu; eventualmente o que su-
cede tem relação com uma situação de violência importante e o pedido 
de intervenção é feito aos MCs.

O que se observa é um deslocamento difícil de elucidar desde 
uma atividade claramente pedagógica a uma intervenção familiar que 
pode implicar desde oficinas de cozinha no merendero do bairro até 
intervenções judiciais no Juizado de família. Tudo como parte de uma 
mesma função institucional para evitar a evasão escolar.6

Mas além do vivido dentro do trabalho com os MCs, o problema 
do “comunitário” é objeto de abordagem de várias equipes do Estado 
e implica a produção de um saber inédito, ainda em construção, cuja 
temática não pode se reduzir a nenhuma disciplina. É sobre este proble-
ma que versa o presente artigo.

6 Para ampliar a informação, remeto a dois artigos: GRANESE, A. et al. Lo no di-
cho de lo dicho. Hacer Escuela Entre Todos, n. 4, p. 57-68, 2013 (lamentavelmente 
não há sua versão digital) e GRANESE, A. Psicólogos Lo comunitario: Contro-
versias del término en boca de sus actores. Psicología, Conocimiento y Sociedad, v. 
6, n. 1, p. 63-89, 2016. Disponível em: <http://revista.psico.edu.uy/index.php/
revpsicologia>.
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Forças

Neste ponto, trabalharei o modo pelo qual o Estado diagrama 
o território e o lugar do PMC nesta diagramação (focando no bairro 
de Montevidéu, onde foi desenvolvida a etnografia). Ao passo que, to-
mando o axioma foucaultiano do entrelaçamento entre poder e saber, 
colocarei a pergunta sobre que sujeito/objeto de saber estão criando 
estas tecnologias de governo. Podemos pensar, tomando a noção de 
governamentalidade, que há uma diagramática nova na forma de go-
verno. A partir da instalação dos governos de esquerda em nosso país 
e a criação do Ministério de Desenvolvimento Social, a abordagem à 
população por parte do Estado ganha novas características. Vejamos 
como nesse contexto é que se torna pensável uma política como o 
PMC. Para isto, convido-os a jogar com duas palavras que mobilizam 
forças: Cercanias e Aprender.

Cercanias7

O Estado define problemáticas através das quais se diagrama o 
território. Tais problemáticas são abordadas por equipes específicas. Es-
tas podem se encontrar na porta de uma casa: quando sai a equipe que 
aborda a desnutrição infantil, chega a que aborda o abandono escolar 
do adolescente da residência. Em cada família podem se cristalizar as di-
versas problemáticas que diagrama o Estado. Cercanias é uma estratégia 
do Estado para coordenar as ações destas equipes, tentando produzir 
uma maior eficiência nas intervenções:

A criação da Estratégia Nacional de Fortalecimento das 
Capacidades Familiares, CERCANIAS, supõe um esforço 
interinstitucional para a atenção prioritária de famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade, através da ação articu-
lada dos organismos no acesso efetivo a benefícios, direitos 
e serviços. Um número importante de famílias ainda estão 
sendo violadas em seus direitos mais básicos e vivendo pro-
cessos de exclusão social, laboral, educativa e de segregação 

7 Também poderia ser traduzido como vizinhanças.
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residencial. O papel do Estado para a garantia desses direi-
tos é chave, em especial na definição e implementação das 
políticas públicas dirigidas a propiciar o acesso destas famí-
lias a serviços fundamentais para a vida e sua melhora em 
qualidade. CERCANIAS é uma estratégia interinstitucional 
que se propõe, no âmbito da Reforma Social, a melhorar a 
eficiência das intervenções do Estado diante de situações de 
extrema vulnerabilidade social, considerando a família como 
sujeito (ANEP–CEIP; MVOTMA; INAU; ASSE; MIDES, 
2012, p. 2).

Cercanias não é a origem da intervenção das equipes, é conse-
quência de uma necessidade de maior articulação destas equipes para 
uma intervenção mais eficiente. Vejamos um exemplo do campo:8

(Maio, 14 – Teatro de Verão de Punta de Rieles – Nó Famí-
lias – Nota de campo)
Participamos: SOCAT, Policía Comunitaria Seccional 
25, ETAF Punta de Rieles – Villa García, Tránsito Edu-
cativo, Policlínica de Punta de Rieles, MC, Programa 
Escuelas Disfrutables, Jóvenes en Red, Uruguay Crece 
Contigo, CAIF Las Luciérnagas, Programa Aleros, Poli-
clínica Nueva España.
Este espaço surge da necessidade de trabalhar problemá-
ticas “concretas” das famílias. Entre elas os Bouza.9 Cinco 
instituições dizer já terem trabalhado com a família. Con-
tam que hoje estão “podres” de tanta intervenção. Logo 
se discute sobre o sentido do espaço e as distintas equipes 
se dividem de acordo com situações específicas para arti-
cular intervenções.

Vemos nesta nota de campo as diversas instituições que traba-
lham no território e o exemplo de uma família que sofreu intervenção 
por parte de várias equipes do Estado. Sobre que problemáticas Cerca-
nias intervém?

As dimensões consideradas no formulário VSF [vulnera-
bilidade sociofamiliar] se referem à presença de situações 

8 Ver quadro de siglas ao final do trabalho.
9 Nome fictício de família.



10. Dispositivos de Educação

228 

de risco na família: dificuldades em cuidados familiares, 
violência intrafamiliar, consumo problemático de subs-
tâncias psicoativas, situações de rua, mendicância ou tra-
balho infantil de algum integrante, desnutrição, proble-
mas de saúde, integrantes privados de liberdade ou em 
conflito com a lei, hábitat degradado ou vivenda precária, 
desemprego, trabalho precário ou de risco (ANEP-CEIP 
et al., 2012, p. 7).

Visualizemos este território problemático:

O desenho mostra a complexidade de uma diagramática global 
(proposta de Cercanias) e sua atualização no bairro. Poderíamos agregar 
o absenteísmo escolar, o que introduziria as MCs. Limito-me exclusiva-
mente a cruzar as problemáticas enunciadas no texto de Cercanias com 
as equipes presentes no bairro.

Quando uma equipe vai trabalhar em um problema, abre uma 
Caixa de Pandora que multiplica os níveis de intervenção requeridos. 
Longe de haver uma resposta única e clara para cada problema, há uma 
família através da qual cada problema é aberto em vastas conexões. 
Como vimos na nota de campo apresentada anteriormente, os técnicos 
se perguntam como fazer. A resposta parece ser uma maior e melhor 
coordenação; esta é a proposta de Cercanias.

Nestas quase duas décadas que levamos do novo século, o 
Uruguai experimenta um forte movimento das instituições, suas or-
ganizações, centros e trabalhadores, programas e linhas de ação, em 
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direção à cercania (vizinhança). A escola e a educação em geral não 
estão alheios a este movimento das forças governamentais, vejamos 
outra nota de campo:

(Abril, 29 – Teatro de Verão – Nó Educativo – Nota 
de campo)
O Nó começa com uma transmissão de informação de 
parte do SOCAT: novos atores sociais, novas articula-
ções, novas políticas: se criou um Nó Família com SO-
CAT, ETAF, Jóvenes em Red, entre outros. A Red por 
la NO Violencia vai se centrar na prevenção. Juntar-se
-á ao Nó Educativo o pessoal de “Tránsito Educativo”, 
que trabalha “as pontes entre primária e secundária”. 
Haverá, também, oficinas de construção para maio-
res de 15 anos, sendo uma capacitação oferecida por 
UTU; para 2014 se prevê que sejam realizadas oficinas 
na escola (cozinha, salão de cabeleireiro, entre outros). 
Também um Programa do MEC “+ estudo” no liceu 
como um espaço educativo não formal oferecido em 
oficinas.
Uma MC disse: “Ensinamos o que não há em casa.”

“Ensinamos o que não há em casa”, disse a MC. No contex-
to da caída das instituições modernas (COREA & LEWKOWICZ, 
1999), no qual o discurso institucional do Estado ingressava no seio 
familiar retroalimentando-se, as instituições agora devem voltar-se à 
intimidade mesma das famílias, aumentando a presença do Estado, 
produzindo na proximidade.

No terreno produzido por esta nova configuração das forças 
de governo, restituindo o Homo Judiricus no seio mesmo de uma 
política econômica liberal, a Cercania surge como estratégia de in-
tervenção para acercar o desejo dos sujeitos individuais e suas famí-
lias aos interesses do Estado. Levando em conta a proposição fou-
caultiana de que não existe uma racionalidade de esquerda, e não 
pretendendo tomar uma postura contraditória a tal afirmação, talvez 
seja pertinente interrogá-la a luz destes resultados da investigação. 
Como, portanto, aproximar o desejo das crianças e suas famílias aos 
interesses do Estado? É a pergunta sobre a qual se está produzindo 
um saber específico.
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Aprender

Conhecer, nesta perspectiva, implica aprender. Identificadas as 
vicissitudes daquelas escolas denominadas de Contexto Sócio Cultural 
Crítico – altos níveis de repetição, evasão escolar, distância da família 
com respeito ao centro educativo etc. – e as causas e explicações destas 
problemáticas, coloca-se o momento de aprender a trabalhar em tais 
condições. É criada no ano de 2010 uma nova denominação para estas 
escolas: Atenção Prioritária em Entornos com Dificuldades Estruturais 
Relativas: APRENDER.

Na Ata da Administração Nacional de Educação Pública, Con-
selho de Educação Inicial e Primária. de 29 de novembro de 2010, é 
decidido que a partir do dia 01/03/11 se denominem Escolas APREN-
DER aquelas que ocupam os dois quintos inferiores no levantamento 
realizado entre agosto e setembro de 2010 em 2.331 escolas de todo o 
país. Entre outros pontos, destaca:

VI) que aquelas escolas que sejam parte dos primeiros 
dos quintos, serão as que iniciarão o programa A.PR.
EN.D.E.R. e se denominarão daqui em adiante “esco-
las APRENDER”; VII) que é necessário um processo 
de desenvolvimento conceitual da proposta, articulando 
os recursos para os distintos componentes do programa 
APRENDER: Professores comunitários; extensão horária; 
Maestro más Maestro; acampamentos Educativos; Equipes 
Multidisciplinares etc.; VIII) que dito desenvolvimento 
conceitual deve construir, consolidar e sustentar um “etos 
fundante” retomando a missão histórica da escola públi-
ca uruguaia. Isto implica: gerar adaptações curriculares e 
estratégias pedagógicas diferenciadas, para atender às dis-
paridades sociais e culturais; trabalho colaborativo e inter-
disciplinar capaz de compartilhar, dialogar, conciliar, tomar 
decisões e resolver problemas em um âmbito democrático 
e plural, logrando transformações na cultura institucional 
e na participação das famílias (ANEP-CEIP, 2010a, p. 3).

Nestes pontos estão expostos três elementos:
1) A definição de uma população, aquela sobre a qual o Estado 

opera em cercania;
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2) Um novo dispositivo que articula a inovação pedagógica com 
a intervenção de proximidade ao passo que se promove a conceituali-
zação da prática;

3) Por último, retoma-se uma linha histórica que evidencia um 
problema: a educação deixou de ser, de fato, de acesso universal e, 
para abordar esta dificuldade, é necessária a articulação interdiscipli-
nar (ou seja, o problema educativo transcende o âmbito de ação dos 
atores educativos).

Ou seja, a restituição ao direito à educação é um problema de 
múltiplas dimensões, que se aborda desde diversas disciplinas, com prá-
ticas pedagógicas singularizantes e inovadoras e com uma conceituali-
zação pertinente.

No documento Borrador, que dá sustentação ao Programa de Es-
colas APRENDER, são mencionados os seguintes objetivos:

A) Garantir o acesso, permanência e sustentação de tra-
jetórias escolares personalizadas e de qualidade, para me-
lhorar a aprendizagem de todas as crianças, habilitando-as 
a participar da vida social com igualdade de oportunida-
des. B) Desenvolver um trabalho colaborativo e interdis-
ciplinar em um âmbito democrático e plural, logrando 
transformações profundas na cultura institucional. C) 
Promover o trabalho em conjunto com todos os atores 
institucionais e pertencentes à comunidade educativa 
(ANEP-CEIP, 2010b, p. 5).

Além disso, as linhas de ação propostas implicam: formação 
permanente para os docentes, integração ao coletivo docente de todos 
os atores institucionais, recursos para gerar condições de “educabili-
dade”, proposta educativa integral, extensão do tempo pedagógico, 
espaços de discussão e análise, e o vínculo escola – família (ANEP-
CEIP, 2010b, p. 5 e 6).

Estas linhas de ação e os objetivos mostram novamente o movi-
mento das forças no nível das estratégias educativas atuais: a problemá-
tica da educação ingressa em um território que requer o aumento da 
carga horária e a cercania da intervenção, uma abordagem coletiva e in-
terdisciplinar, um coletivo docente que deve se formar para assumir es-
tes requerimentos, ou seja: um aumento da institucionalidade educativa 
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na vida das crianças e suas famílias e a geração de espaços de discussão 
e análise e, consequentemente, produzir um saber imanente à prática.

Dadas estas formulações, pode-se levantar a seguinte pergunta: 
nas escolas APRENDER, quem aprende? Quem deve aprender já não 
é a criança, unicamente. Em um contexto no qual o fracasso escolar 
produz preocupação, a escola deixa de ver o problema unicamente na 
criança ou em sua família, colocando a si mesma como agente produ-
tora do fracasso. Se entrevê o reconhecimento de uma necessidade de 
aprendizagem no nível do coletivo docente e a institucionalidade esco-
lar em seu conjunto.

A educação é atravessada por uma dimensão investigativa e uma 
construção de conhecimentos imanentes às crianças e suas famílias, mas 
também dos novos modos de trabalhar que são requeridos. Como tra-
balhar com estas crianças cujas condições básicas para um processo de 
aprendizagem satisfatório estão plenamente prejudicadas? Como tra-
balhar com uma família, para que se envolva ativamente na educação 
da criança, quando ela é integrada por pessoas que desde gerações vêm 
sendo expulsas dos espaços de convivência cidadã e governamental? 
E, mais profundamente: quem é esta criança “do comunitário”? Que 
transformações deve realizar a instituição educativa para poder integrá
-la e mantê-la em sua proposta educativa?

Neste marco, um programa como o de Professores Comunitários 
é o eixo central de operacionalidade da estratégia educativa na cerca-
nia. Não é o programa de escolas APRENDER que cria o PMC, pelo 
contrário, APRENDER é um efeito de ancoragem do PMC e Cerca-
nias. Esta última, por sua vez, é um efeito tardio do PMC e demais 
equipes estatais que já estavam ali, sendo produzidos por estas forças 
estatais voltadas à restituição de direitos com uma estratégia de pro-
ximidade. É uma nova configuração das forças no nível da educação 
pública. APRENDER é a forma que se produz no cruzamento entre a 
estratégia de Cercanias e uma estratégia pedagógica baseada no enfoque 
de restituição de direitos.

A escola sai do espaço fechado de suas paredes e chega às casas 
das crianças. Vincula-se a outros atores sociais e imiscui-se na situação 
de vida de uma criança mais além do especificamente pedagógico. 
Complexifica o pedagógico e repensa seu agir e seu saber a respeito 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 233 

das crianças e seus processos formativos. Delineia-se um novo sujeito 
de intervenção. É toda uma conformação estratégica de forças agen-
ciadas pelo Estado, a sociedade civil e as disciplinas que se voltam 
sobre o molecular, o cotidiano, o íntimo de cada bairro e cada família. 
O Estado intervém desde a cercania: controle para garantir e facilitar 
o acesso aos direitos da parte de seus cidadãos; há a produção de saber 
a partir da proximidade.

Os MCs vêm, observam o que é que dificulta o movimento 
esperado de uma criança pela escola e experimentam como trabalhar 
com isso que está mais além do puramente pedagógico; Aprendem. Os 
Professores Comunitários são experimentadores, mas não o fazem so-
zinhos. Agenciam-se com a rede de Cercanias do Estado, cruzam seu 
saber-fazer com as lógicas de controle e fiscalização do Estado: ele deve 
garantir o acesso à educação das crianças. Para isto, cria-se um novo dis-
positivo pedagógico que se agencia com o estímulo de benefícios sociais 
outorgados pelo Estado para que as famílias enviem seus filhos à escola. 
Os MCs são os agentes dos quais a escola dispõe para realizar esta tarefa 
de acompanhamento de situações particulares de crianças e famílias.

Trabalhar desde a cercania, singularizar o ato pedagógico, implica 
não só a desconstrução da tarefa do professor dentro de sala, senão tam-
bém do próprio PMC. As MCs geram um processo educativo, criam-no. 
Analisam, estudam, perguntam, inventam, experimentam; se funciona, 
reiteram, se não funciona, abandonam. Nas palavras de Cambón: 

Os professores comunitários propõem a necessidade de 
modificar o preestabelecido, o pautado, como possibilida-
de de gerar linhas de fuga no Programa que permitam que 
suas práticas sigam em consonância às características da 
população com que trabalham e o tempo que os processos 
requerem (CAMBÓN, 2011, p. 231).

No entanto, podemos chamar “linha de fuga” a essa singulariza-
ção da prática dentro do PMC? Pois é o próprio PMC que promove tal 
singularização. Que o PMC se (des e re)construa a partir das práticas 
singulares não implica uma “linha de fuga”, pois é parte de sua diagra-
mática: sistematizar as práticas e aprender a partir delas. O saber-fazer 
não está dado, há que construí-lo. O MC é uma experimentação.
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O Nó Comunitário é um espaço de trabalho mensal no qual os 
MCs se reúnem. Nestes encontros emerge a catarse, as brincadeiras 
e as cumplicidades. Mas também a reflexão e conceitualização da 
prática. No Nó Comunitário se produz saber; cria-se o sujeito da 
intervenção e o modo de realizá-la. Ali chegam os pedidos oriundos 
da coordenação do programa. Por exemplo, o convite à produção de 
conhecimentos: escrever para a revista Hacer escola entre todos e pre-
parar uma apresentação para o encontro anual de MC. São tarefas 
que se agenciam com a necessidade dos MCs de pensar sua prática. 
Um dos resultados desta agencialidade é a elaboração teórica desta 
prática e a configuração de novos dispositivos de intervenção; em 
definitiva: uma ação de Aprender, um ato de saber. Assim o apresen-
ta uma das MC:

É a parte do encontro para a reflexão que tanto nos custa e que 
a deixamos muito relegada sempre (…) de compartir o que 
um faz, de aprender com outros, é o espaço de encontro 
e de intercâmbio de experiências, de problemas, de tudo. 
(…) E de elaboração, este ano foi criado, tivemos o artigo 
e depois foi feita a oficina de recreação (Entrevista MC).

Ao exercício de uma prática sobre os outros lhe é inerente um 
saber. Ao exercício de aula lhe é inerente saber sobre suas dificuldades 
e sua necessidade de experimentar, aprender. Ao exercício pedagógico 
desde a cercania lhe é inerente uma nova conformação de saber: já não 
só o que acontece com as crianças que não aprendem, também como 
trabalhar com elas. Tais foram as ênfases da Coordenação para o ano no 
qual desenvolvi o trabalho de campo:
1) Aprofundar a institucionalização do PMC no CEIP, incorporando-se 
de forma processual e crescente ao Projeto Educativo de Centro, conso-
lidando seu aporte em direção a uma escola mais comunitária.
2) Obter a sistematização de experiências, com metodologias qualitati-
vas, em acordo com outras instituições, que permitam a promoção de 
valiosas inovações geradas no território.
3) Estimular a produção de experiências inovadoras no território, com 
a finalidade de editar o quarto número da revista Hacer escola entre todos 
(RAMOS, 2013, p. 5).
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Há, assim, um novo saber em produção. Questionam-se as dis-
ciplinas tradicionais. Uma das MCs é estudante de psicologia na Uni-
versidad de la República (UdelaR); a outra estudou psicologia em um 
centro privado, voltado aos processos grupais. No Nó Comunitário, 
outra professora também é estudante de psicologia na UdelaR; outro 
professor estuda Ciências da Educação na Facultad de Humanidades da 
UdelaR. Existem mais duas estudantes de psicologia no corpo docente 
da escola, uma delas foi MC na escola que trabalhava anteriormente, 
outra professora é também assistente social.

Tomando os grupos aos quais me refiro (docentes da escola e 
Nó Comunitário do eixo Camino Maldonado), não é menosprezível 
falar de sete professores que seguem formando-se, ingressando novos 
saberes disciplinares em seu fazer profissional. (Investigação à parte, 
merece a notória presença da psicologia como disciplina anexa ele-
gida). Este fazer profissional produz um novo sujeito da educação e 
um novo professor, rompe com disciplinas clássicas, as complexifica e 
conecta com outros saberes.

Mas isto não tem relação exclusiva com magistério, senão com 
a população que é abordada desde as suas cercanias. Qual é a disci-
plina para trabalhar com esta população? Se as disciplinas do conhe-
cimento seguiram a pauta da modernidade, não resulta estranho que 
uma população marcada pelo abandono das instituições modernas 
(COREA; LEWKOWIKZ, 1999) não possa ser abordada por ne-
nhuma destas em particular? O mesmo, dito de outro modo: as ins-
tituições modernas produziram o sujeito de sua abordagem; resulta 
lógico que estas instituições não possam trabalhar com sujeitos que 
passaram, geração a geração, por uma produção subjetiva à margem 
destas instituições.

Se observamos os programas que trabalham na estratégia de 
Cercanias, entre seus operadores pode-se encontrar sociólogos, as-
sistentes sociais, antropólogos, licenciados em educação, um am-
plo espectro da área social da UdelaR, mas também da área da saú-
de, como médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicomotricistas e 
psicólogos. Este novo sujeito da intervenção estatal não pode ser 
abordado por uma disciplina em particular. Mas tampouco há um 
conhecimento claro de como trabalhar interdisciplinarmente: uma 
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dupla de intervenção pode estar integrada por um antropólogo e um 
assistente social, como por este último e um médico, ou um médico 
e um licenciado em educação.

O que se depreende deste item, a partir da prática das MCs, é 
que as disciplinas tradicionais começam a borrar seus limites, mas a 
zona de interdisciplinaridade tampouco parece claramente definida, 
senão que está legada a certa contingência. Tudo isso nos leva a supor 
com maior força a ideia de aprender apresentada: o sujeito de inter-
venção não está dado, e seu modo de abordagem tampouco. O im-
portante, mais que a disciplina específica, resulta ser a experiência de 
trabalho que se possui com esta população. Estamos em um momento 
de forte experimentação deste plano “comunitário”, e seu porvir se 
apresenta insuspeitável.

As equipes de Cercania, tal qual as MCs, são experimentadores, 
estão aprendendo olhando de cerca.10. No âmbito da Estratégia de Cer-
cania, o saber dos MCs desempenha um papel muito importante:
1) O ETAF pode apresentar-se no centro educativo para
- Difundir CERCANIAS no território e dar a conhecer seus integrantes.
- Solicitar informação: o centro educativo possui seu próprio ins-
trumento para aportar informação e canalizá-la pelos referentes nos 
respectivos Conselhos, o Grupo ANEP, as redes, Oficinas Territo-
riais do MIDES.
- Solicitar confirmação sobre acordos e situações referentes ao educativo 
vinculadas a famílias que já estejam participando de CERCANIAS.
2) O centro educativo pode avaliar a necessidade de aportar informação 
sobre situações de vulnerabilidade extrema de uma família:
- Facilita-se quando há participação em espaços coletivos locais: redes, 
nós, SOCAT, Oficinas Territoriais de MIDES, Centros de INAU ou 
equipes técnicas de diversas organizações: ASSE, CAIF, Club de Niños, 
Centro Juvenil.
- Pode-se canalizar através dos referentes respectivos em cada Con-
selho e/ou o Grupo de Trabalho ANEP. (ANEP-CEIP et al., 2012, 
p. 12).

10 O termo significa “de perto”. Mantivemos o original para não alterar o jogo de 
palavras entre “cercanias” e “de cerca”. (N. T.)
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As MCs da escola 17911 são referência no bairro, seu saber é 
consultado em várias oportunidades por técnicos que chegam a ele. 
Vejamos o exemplo de um antropólogo que trabalha para um Programa 
estatal ao passo que realiza sua tese sobre trajetórias adolescentes, e que se 
acercou às MCs para entrevistá-las como informantes qualificadas sobre 
seu problema:

Quando voltamos à escola nos encontramos com F. 
Ele é antropólogo e está trabalhando no Programa “Es-
tratégias para a vida e a convivência”. É um Programa 
do Ministério do Interior, o MIDES, a Intendência de 
Montevideo e Presidência. Ao mesmo tempo está fazen-
do uma investigação sobre “Trajetórias adolescentes” e 
neste contexto está entrevistando diversos referentes 
territoriais.
A entrevista durou uns 40 minutos. Algumas das pergun-
tas: Quais são as problemáticas que foram encontradas? 
Qual é o problema com este tipo de famílias? E os guri-
ses,12 quais são os inconvenientes que possuem? E tudo 
isto, como repercute na trajetória dos chiquilines? O que 
acontece quando saem da escola? Esses são os valores que 
mencionas? E que é o que falta ao bairro, o que falta aos 
gurises, que necessitam?
(Maio, 22 – Escola – Entrevista – Nota de campo).

As perguntas do antropólogo mostram o que estamos expondo. 
As disciplinas se perguntam pela população. As professoras aportam, 
nesse caso, à antropologia. É que as MCs pensam em termos que ul-
trapassam o pedagógico: a criança na escola, a criança do PMC é uma 
criança cujo fazer educativo está demarcado por problemáticas que so-
licitam saberes de outras disciplinas. Assim, o enuncia a coordenadora 
do PMC Rosario Ramos:

Coordenar o PMC (Programa de Professores Comuni-
tários) implica articular o trabalho pedagógico com o 
trabalho social, já que se põe à prova o ofício de ensinar, 

11 Também denominada Tomás Berreta.
12 Gurí: Modo tradicional de chamar as crianças no Uruguai. O mesmo ocorre com 
o termo “chiquilines”.
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mas desde outro lugar, desde o lugar de função social 
onde não transitaram as instâncias tradicionais, justa-
mente porque essa função social foi cortada em algum 
lugar, onde a família, seja qual for seu modelo, não per-
correu os mesmos caminhos.
Implica então articular o trabalho social com a constru-
ção de possibilidades educativas para crianças que não 
estão enquadradas nos formatos tradicionais de fazer es-
cola no Uruguai. Essa infância que passou por situações 
impensáveis é outra, não percorre os caminhos esperados 
por uma escola imersa em uma estrutura orgânica deter-
minada (RAMOS, 2012, p. 1).

Essa infância “outra”, que atravessou “o impensável”, impli-
ca a cercania das disciplinas. No corpo do mesmo texto é pontua-
do como objetivo: “Instituir a escola como espaço de participação 
comunitária e de implementação de políticas públicas de infância” 
(RAMOS, 2012, p. 2).

A escola no dispositivo Aprender aprende e experimenta atra-
vés do PMC e desde os dispositivos com que este conta (Nó Comu-
nitário, revista Hacer Escola entre todos, Nós ampliados) sistematiza e 
produz um saber novo na arena da educação. Nem as MCs, nem as 
equipes de cercania sabem com clareza o que é “a comunidade”, nem 
como abordá-la. Existem definições a respeito, objetivações, inclusive 
manuais de abordagem. Mas na investigação realizada podemos ver 
que “a comunidade” e “o comunitário”, antes que uma certeza, são 
uma interrogação, uma contingência e um questionamento incessan-
te. Talvez, por isso mesmo, apareçam tanto essa referência à tarefa, à 
comunidade e à infância com o termo “outra”: “outra forma de fazer 
escola”, “esse outro lugar, o da comunidade”, “outra infância” etc. O 
inespecífico do termo fala do momento no qual se encontra o co-
nhecimento a respeito. As Professoras Comunitárias cotidianamente 
aprendem o que é isso que chamam “o comunitário”, enquanto expe-
rimentam como ser professoras ali.

O Estado, com a estratégia de Cercanias, voltou a encontrar a 
forma de estar ali: onde se produz o sujeito. A este exercício do poder 
corresponde um saber, em pleno estado de formação. A escola volta a 
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estar ali: na cercania de uma produção cidadã que seria difícil com o 
distanciamento da família. Começa a ser produzido um novo saber. 
Nas palavras de uma MC:

Eu acho que o nosso trabalho nesse sentido está bem, por-
que indo às residências, estando a família, vendo o lugar 
onde estão, temos outra visão da vida da criança e os in-
teresses que a família tem, os interesses que a criança tem, 
ver de que maneira posso encaminhar a labor docente 
(Entrevista MC).

Conclusão: o sujeito indisciplinado

Tratava-se, em vez disso, de apreender o movimento pelo 
qual se constituía através dessas tecnologias movediças um 
campo de verdade com objetos de saber (FOUCAULT, 
2007, p. 143).

O sujeito não está dado, mas em construção. Através das linhas 
precedentes tenta-se dar conta de um fato constatado no trabalho de 
campo: no diagrama problemático territorial de um bairro montevi-
deano as equipes de intervenção estatal são várias (distintas inscrições 
institucionais, ministeriais, contratos terceirizados com a sociedade ci-
vil, atores universitários etc.), mas em todos se pode distinguir três ele-
mentos comuns:

1) Perspectiva de restituição de direitos; suas intervenções, sejam 
quais forem, sustentam-se neste marco.

2) Integração interdisciplinar das equipes de intervenção.
3) Pedido (mais ou menos explícito, segundo o programa) de 

produzir conhecimento sobre a tarefa.
Outro elemento sine qua non desta diagramação é a intervenção a 

partir da proximidade. Para realizar esta tarefa de restituição de direitos, 
desde a perspectiva da governamentalidade, as equipes chegam ao inte-
rior mesmo das residências de seus sujeitos de intervenção. Agora, este 
sujeito resulta inapreensível, tanto do ponto de vista do saber como do 
poder, para as disciplinas modernas.

Como foi destacado acima, as equipes são interdisciplinares. 
Mas esta articulação não se produz com um critério claro: tanto tra-
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balha um psicólogo com um assistente social como este último com 
um médico de família; como um antropólogo com um licenciado 
em enfermagem, como este com um licenciado em educação etc. 
Além disso, cada um destes técnicos realizam tarefas similares, não 
sendo as diversas disciplinas definidoras nesta organização do traba-
lho. Por sua vez, o que mais é valorado não é, em si, a especificidade 
disciplinar do trabalhador, senão sua experiência de trabalho com 
esta população.

O sujeito de intervenção da governamentalidade interpela, de 
fato, o saber das disciplinas a tal ponto que a produção de conhecimen-
tos torna-se um pedido explícito, não só da Academia, mas do próprio 
agente de intervenção, o Estado, que se reconhece, em suas nominações 
e seus acontecimentos concretos, desde certo não saber.

Assistimos neste momento histórico à construção de um novo 
sujeito de intervenção e de saber imanente às práticas de governo. Este 
processo desconstrói as disciplinas tradicionais por apresentar-se nitida-
mente indisciplinado. Ou, desde outro ponto de vista, reabre perguntas 
do tipo: O que é educar? O que é a psicologia? Ou, desde uma posição 
mais pragmática e menos essencialista: como é a educação da criança 
“do comunitário”? Como é a psicologia desde a cercania, no contexto de 
uma estratégia de proximidade?

Perguntas e reflexões que talvez sejam um aporte inédito em 
nosso meio acadêmico uruguaio, e que respondem a um âmbito de 
estudo com trajetória própria. Refiro-me a essa condição de passagem 
entre modelos de sociedade que inaugurou Foucault e que continuou 
Deleuze, com uma especificação sumamente contemporânea. Trata-
se do estudo das sociedades de controle. As perguntas aqui propostas 
são o efeito de um processo histórico que Deleuze já indicava nesse 
breve texto: 

Todos os centros de confinamento atravessam uma cri-
se generalizada: presídio, hospital, fábrica, escola, fa-
mília. A família é um “interior” em crise, como o são 
os demais interiores (o escolar, o profissional etc.). Os 
ministros competentes anunciam constantemente as 
supostamente necessárias reformas (DELEUZE, 1999, 
p. 277).
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Com a caída das sociedades disciplinares emerge um tipo de 
sociedade que exerce um controle generalizado sobre os sujeitos atra-
vés de redes sociotécnicas de alta complexidade. Nesse contexto, as 
disciplinas também se ressentem. Pois o confinamento das socieda-
des disciplinares não só era o dos grandes estabelecimentos físicos, 
mas também aquele baseado na possibilidade de delimitar um corpus 
teórico técnico estabilizado em um sujeito infinitamente divisível, en-
tenda-se isolável, confinável em cada uma de suas partes: em um nível 
biológico, os órgãos do corpo, o conteúdo químico do sistema endó-
crino etc.; em um nível educativo, a correlação entre idade da criança 
e ciclo escolar, as capacidade encerradas em um ano de vida, a passa-
gem às capacidades do seguinte ano, a concepção da transmissão do 
conhecimento, na qual aprender significa a passagem de algo exterior 
a um interior do sujeito que aprende; a nível familiar, o encerro das 
tarefas e os papéis aos sexos e as idades, a mulher na casa, o homem 
no trabalho, o adulto mulher cuida, o adulto homem disciplina, en-
cerramento mútuo entre sexos e práticas etc.

Para cada funcionalidade, uma disciplina do saber, independen-
te, tão isolável e específica como o órgão do corpo que se estude, ou o 
âmbito da sociedade que se analise. Quando explode o confinamento, 
explodem as disciplinas. O sujeito indisciplinado é o sujeito explodido 
no seio de disciplinas independentes que já não dão conta dele. Abre-
se, quiçá, a possibilidade de um estudo complexo sobre os modos de 
produção das ciências sociais na atualidade, o que será, nem mais nem 
menos, a construção dos sujeitos que já tem chegado.

Siglas governamentais

Desenvolvo brevemente os programas mencionados no trabalho:
- 7 Zonas: Plano interinstitucional que trabalha em 7 zonas de alto 

risco social dos departamentos de Montevideo e Canelones pela me-
lhora da convivência e a qualidade de vida.

- Aleros: Programa da Intendência de Montevideo que atende pessoas 
com consumo problemático de drogas.

- ANEP: Administração Nacional de Educação Pública.
- ASSE: Administração dos Serviços de Saúde do Estado.
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- CAIF: Centros de Atenção à Infância e à Família. Programa per-
tencente ao Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai. Os 
Centros CAIF realizam atividades de atenção integral à primeira 
infância e seus referentes adultos, promovendo o desenvolvimento 
oportuno.

- CEIP: Conselho de Educação Inicial e Primária.
- ETAF: Equipe Territorial de Atenção Familiar. Programa de MIDES 

encarregado de trabalhar com as famílias com maiores índices de po-
breza e exclusão, tratando de fortalecê-las para a produção de cidada-
nia e o desenvolvimento de seus direitos.

- INAU: Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai.
- Jóvenes em Red: Programa do MIDES encarregado de atender às di-

ficuldades de adolescentes e jovens para se inserirem no sistema edu-
cativo e no mundo do trabalho.

- MEC: Ministério de Educação e Cultura.
- MIDES: Ministério de Desenvolvimento Social.
- MVOTMA: Ministério de Moradia, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente.
- Polícia Comunitária: Dupla policial da seccional da zona, cujos in-

tegrantes possuem um perfil “comunitário”, participam das redes do 
bairro como mais um ator.

- Policlínica do bairro Punta de Rieles: Centro de Atenção Primária 
em Saúde.

- Programa Escolas Disfrutables: Programa do CEIP (Educação inicial 
e primária) de caráter interdisciplinar que se encarrega de atender aos 
conflitos que produzem mal-estar institucional dentro dos centros 
educativos.

- SOCAT: Serviço de Orientação, Consulta e Articulação Territorial. 
É um programa de MIDES que trabalha nos territórios gerando re-
des de proteção comunitária, articulando as equipes de outros pro-
gramas que trabalham na zona, incluindo também os vizinhos em 
suas atividades.

- Trânsito Educativo: Programa de ANEP (Educação Pública) que bus-
ca fortalecer o deslocamento das crianças na passagem de Primária à 
Secundária, interseção na qual se aprofunda o abandono do sistema 
educativo.
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- UdelaR: Universidad de la República.
- Uruguai Cresce Contigo: Programa do MIDES encarregado de 

atender à primeira infância (crianças de 0 a 4 anos e mulheres 
grávidas). Busca combater a desnutrição infantil e gerar hábitos de 
cuidado.

- UTU: Universidade do Trabalho do Uruguai
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Política de convivência escolar: 
Governamentalização da escola 
e suas tecnologias de governo1 

Marcela Apablaza Santis

O colégio é marcado pelo fato de ser um colégio vulnerável, 
de estar em um setor em que a população é bastante vulnerável 

e eu sinto que os estudantes são marcados por isso. 
Sua convivência sadia é sair ao recreio e brigar, esses são seus jogos, 

então é como se isso estivesse culturalmente super enraizado; 
para eles, são parâmetros normais de convivência, algo que 

aos nossos olhos está claramente distorcido 
(Profissional Especialista Escola, E-15 23.10.2014).

Em um contexto educativo chileno, marcado por princípios 
neoliberais em seu financiamento, accountability2 e fortes sistemas de 
medição/fiscalização, as escolas devem responder ao desafio impulsio-
nado pelas políticas de governo central, cujas premissas se orientam por 
uma educação baseada no modelo de padrões, em lógicas de mercado e, 
concomitantemente, por uma perspectiva de direitos. 

No caso chileno, a internalização de lógicas de mercado se mate-
rializou primeiramente durante a ditadura cívico-militar, provocando 
sérias consequências no sistema educacional. As principais ações fo-
ram a descentralização da administração estatal das escolas a partir de 
1981, delegando-a inicialmente aos governos municipais locais (de-
nominada de municipalização da educação) e, posteriormente, am-
pliando-a ao âmbito privado mediante o financiamento compartilha-

1  Tradução de Bruno Foureaux do capítulo. In: FOLLEGATTI, L.; KARMI, R. 
(Eds.). Estudios en gubernamentalidad. Ensayos sobre poder, vida y neoliberalismo. San-
tiago, Chile: Communes, 2018, p. 281-321.
2 Refere-se à prestação de contas, política de gestão própria de empresas privadas.
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do. Complementarmente, foi lançado um sistema de financiamento 
de tipo voucher (subsídio por demanda), o qual outorgou ao sistema 
a condição de quase-mercados; e introduziu uma série de mecanismos 
de controle e de administração próprios do mundo empresarial, deno-
minados de gerencialização (políticas de prestação de contas, sistemas 
de medição de desempenho e elaboração de ranking) (BELLEI, 2015; 
CARRASCO; SEPPÄNEN; RINNE; FALABELLA, 2015). Outros 
dois componentes-chave que caracterizam este sistema educacional 
de mercado são a liberdade de ensino, a qual salvaguarda a autonomia 
da escola a respeito da elaboração de seus projetos educativos, e a 
liberdade de eleição de escolas por parte das famílias, a qual assegura 
que estes agentes se comportem como verdadeiros consumidores de 
educação, estimulando dito comportamento mediante o uso da infor-
mação de medição dos desempenhos das escolas como mecanismo de 
escrutínio público, cuja lógica de base é a estimulação da concorrência 
entre estas instituições escolares (CARRASCO, 2013; CARRASCO 
et al., 2015; SEPPÄNEN et al., 2015).

Dessa forma, a escola e quem a integra conformam um dispositi-
vo de governo e de configuração social, no qual confluem objetivos de 
resultados, desempenhos escolares, processos de normalização e modos 
de subjetivação tanto de estudantes e suas famílias, como de quem ad-
ministra e organiza a escola.

 Diante desse cenário, problemáticas como a violência escolar, a 
discriminação, as práticas de exclusão e de marginalização continuam 
sendo temas preocupantes para o campo educativo, desde distintos do-
mínios (governamental, acadêmico e social). 

Nesse sentido, esta investigação busca problematizar os modos de 
pensar as diferenças sociais – articuladas com os discursos de normali-
dade – na política educativa, especificamente desde o âmbito normativo 
de convivência escolar.3 Especificamente, interessa-me desatar as formas 
pelas quais são produzidos, governados e geridos os discursos de dife-
rença no contexto educativo a partir da Política de Convivência Escolar, 

3 Este estudo é um desdobramento dos resultados da investigação da tese de doutora-
do Produção dos discursos de Diferença no contexto escolar: Problematização das políticas 
educativas chilenas, financiada por ANID Chile. Além disso, a elaboração deste capí-
tulo conta com o apoio do Projeto FONDECYT 11170479.
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iluminar os discursos que a política considera e aqueles que deixa de 
lado, as lógicas de governo e tecnologias que são colocadas em jogo, o 
que nos permitirá des sedimentar o que foi elaborado e fixado – parcial-
mente – como um fenômeno social “dado” e “natural” e que funciona 
como condições de produção histórica contingente das diferenças exis-
tentes na escola. 

Nesse caso, dita problemática trata sobre a persistência de dis-
cursos hegemônicos normativos e como estes configuram determina-
das práticas políticas nas/nos atores educativos, que contribuem para 
a subjetivação essencializada das/os estudantes, o que traz como con-
sequência possibilidades restringidas e delimitadas de ação e participa-
ção destes últimos. Assim sendo, o pressuposto que sustenta o interesse 
por analisar a política como discurso é que enquanto persistirem estas 
formas de compreender “as diferenças” a partir da política como uma 
categoria fixa, constante e independente, as oportunidades de questio-
nar seus efeitos permanecerão em um alcance limitado e seguirão rea-
firmando e assegurando o privilégio de uma “normalidade” central no 
contexto educativo, não só em nível das relações sociais, senão também 
das formas institucionais.

Sob este prisma, a problemática da convivência escolar foi uma 
das temáticas mais latentes e urgentes para a escola chilena. A racio-
nalidade de governo que prevalece é a do imaginário do “estudante 
ideal”, conforme uma mentalidade de Estado sobre a educação cen-
trada em lógicas de mercado. Sob este cenário, a escola adota e elabora 
discursos baseados em pressupostos de classe social e de gênero, e, por 
sua vez, de responsabilização das/os estudantes e suas famílias, a res-
peito dos resultados pelos quais esta (como instituição) será avaliada e 
medida. Portanto, em dita racionalidade, a escola internaliza e produz 
uma série de tecnologias de governo centradas em uma lógica disci-
plinar e de governo a distância. Para isto, recorre a diversos saberes 
e expertos, em particular, a discursos jurídico-penais e à intervenção 
psicossocial (tecnologia Psi), incorporando novos atores dentro do 
processo de gestão e intervenção das diferenças sociais na escola (psi-
cólogo, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, varas de família, 
Ministério Público, polícia, entre outros) e engendrando uma série de 
tecnologias de governo.
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A modo de organização, em um primeiro momento delinearei o 
marco ontoepistemológico e de intelecção que guia esta investigação. 
Posteriormente, analisarei os nós críticos, que sustentam a política de 
convivência escolar chilena, com foco na racionalidade de governo que 
a suporta. Em um terceiro movimento, elucidarei os efeitos produzidos 
pela política pensada sob lógicas de accountability e de uma menta-
lidade educativa neoliberal, dando ênfase nas tecnologias de governo 
que elabora, especificamente do castigo/sanção. Finalmente, concluirei 
problematizando como ditas lógicas de governo produzem e elaboram 
certos discursos sobre as diferenças sociais, que cristalizam não somente 
em determinadas formas de subjetivação, mas também na reconfigura-
ção dos propósitos da escola como instituição.

Aproximações ontoepistemológicas 
e de intelecção

Focar nos discursos como unidade básica de configuração social e 
na política desde uma compreensão ontológica do político, a partir do 
qual se constitui a organização e estrutura social, temporal e contingen-
te, busca tensionar e desestabilizar o terreno do que foi assumido como 
discursos próprios ou estáveis de nossa sociedade, especialmente no que 
se refere ao dispositivo escola. 

Tal como enfatizam Laclau e Mouffe (2011), desde uma pers-
pectiva de análise política do discurso (daqui em diante APD), relevar 
o discurso e o político como entidades superpostas e indissociáveis per-
mitirá estudar as maneiras e lógicas pelas quais a configuração do social 
foi elaborada em um ponto de interesse particular. Além disso, desde 
uma perspectiva foucaultiana, especialmente desde os estudos sobre go-
vernamentalidade, situar nosso objeto de estudo com foco no discurso, 
este último entendido como práticas que conformam os objetos que 
nomeiam (FOUCAULT, 2011b), é repensar o fenômeno da operação 
da política e particularmente da produção das diferenças, sem centrar 
o olhar no sujeito, no “oprimido” ou no “subalterno”, mas antes focali-
zar nossa análise nas condições de produção que levam a pensar certos 
sujeitos em um lugar específico (da diferença) e outros em um lugar de 
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privilégio (da normalidade). E como ditas formas de produção trazem 
consigo efeitos, não somente sobre a subjetividade das/os indivíduos, 
senão, mais relevante ainda, sobre a configuração da escola como ins-
titucionalidade, como conjunto heterogêneo de práticas, de formas de 
governo, de táticas e mecanismos que possuem como fim a condução 
da forma pela qual nos comportamos e de como participamos, ou não, 
na configuração do que hoje definimos como sociedade. E que dita pro-
dução de sentidos é elaborada conforme certos propósitos de governo 
que se entrelaçam e requerem determinadas operações para se estabele-
cer em uma relação hegemônica ou então deslocada.

Dito isso, esta investigação se enquadra em uma perspectiva “me-
todológica” eclética, com base ontoepistemológica nas teorias feminis-
tas, pois estudar os discursos de diferença me remetem às contribuições 
que suas proponentes, particularmente as pós-estruturalistas, desen-
volveram no campo (BUTLER, 2006; SCOTT, 1994; ST. PIERRE, 
2000). Ademais, elaborei uma caixa de ferramentas constituída por 
duas perspectivas de intelecção que podem ser postas em diálogo; refi-
ro-me aos estudos de governamentalidade (BURCHELL; GORDON; 
MILLER, 1991; FOUCAULT, 2006) e à análise política de discurso ou 
APD (LACLAU; MOUFFE, 2011), que com interesse pelos discursos e 
pelo político como componentes justapostos para a compreensão do so-
cial, desde suas posições particulares, permitiram-me complexificar dita 
problematização. Finalmente, como forma de aproximação ao campo 
de estudo, emprego a etnografia pós-estrutural (PILLOW, 2003) como 
guia desconstrutora do próprio olhar e seu uso no processo de imersão, 
busca e intelecção do corpus de análise. 

O material de análise foi elaborado com base na política como 
documento e na política em sua operação (BALL, 1993), ambos subs-
tratos postos em uma relação heterogênea e ao mesmo tempo indis-
sociável, sob a figura do dispositivo (GARCÍA, 2011). A política en-
quanto documento foi construída com base no âmbito legislativo da 
Política de Convivência Escolar, e se remete às normativas, políticas, 
orientações, decretos e leis que foram elaborados no campo e cujo obje-
to de interesse são as diferenças sociais e culturais, abordadas desde uma 
lógica de ação-afirmativa em função da cultura, classe social, gênero e 
orientação sexual.
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A política em sua operação ou enquanto discurso, como a distin-
gue Ball (1993), foi analisada a partir das práticas, linguagens, sujeitos, 
instituições, mecanismos e estratégias que se organizam em torno do 
tratamento dos assuntos de convivência escolar no contexto educativo, 
o que levou a me introduzir no organismo administrador-sostenedor4 das 
escolas e na escola propriamente dita.5 

Dessa forma, a etnografia da escola sob uma perspectiva própria 
da reflexividade incômoda (PILLOW, 2003) a desenvolvi durante seis 
meses em uma escola primária caracterizada como de alta vulnerabili-
dade social, localizada em uma zona periférica da cidade de Valdivia, ao 
sul do Chile cujo número de matriculados é de 300 estudantes aproxi-
madamente. 

Nesse sentido, a etnografia pós-estrutural, distante das pre-
missas tradicionais antropológicas e sociológicas baseadas na pre-
tensão da representação, assume sua propriedade de perturbação, 
de criação-ficção (BRITZMAN, 1995), no qual o caráter situado, a 
implicação das/os sujeitos que participam, incluída minha presença 

4 A figura do administrador-sostenedor municipal corresponde à autoridade pú-
blica encarregada de administrar o funcionamento de um conjunto de estabele-
cimentos educacionais dependentes, direta ou indiretamente, do município. Esta 
figura nasce a partir da reforma educacional de ‘80, denominada “municipalização 
da educação”, momento no qual se transfere a responsabilidade de administração 
e funcionamento das escolas (antes em mãos do Estado) aos municípios das dis-
tintas comunas. Comumente, esta figura recai no prefeito (máxima autoridade do 
município), que pode derivar sua responsabilidade em uma unidade ou departa-
mento interno. Sua organização jurídico-administrativa pode se materializar em 
distintas modalidades: Departamento de educação municipal (DEM), Direção de 
Administração de Educação Municipal (DAEM) e/ou Corporação de educação. 
Estas entidades públicas, não estatais, assumem a responsabilidade de adminis-
trar os fundos outorgados pelo Estado, destinados ao funcionamento do sistema 
escolar e a prover os requerimentos técnicos-pedagógicos para uma educação de 
qualidade. No caso desta investigação, o sostenedor municipal corresponde a um 
DAEM, pelo que empregarei este termo para me referir a essa organização admi-
nistrativa (MINEDUC, 2015c).
5 Como a função administrador-sostenedor não possui correlato em nossa sistema 
educacional, preferiu-se manter o termo original, em itálico, esclarecendo, por meio 
da própria autora, suas características: trata-se da pessoa que sustenta economicamente 
a escola; diferente do diretor, encarregado da administração técnica, o sostenedor admi-
nistra as finanças da escola. (N. T.).
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como investigadora, não é outra coisa senão um efeito do discur-
so acerca dessa realidade social, na qual se configuram identidades 
e subjetividades e cuja perturbação interpretativa (BRITZMAN, 
1995) supera a promessa de representação, com o fim de substi-
tuí-la pela instável e resvaladiça parcialidade da linguagem. Dessa 
maneira, a etnografia, desde este lugar, somente convocará verdades 
parciais e portanto sua autoria sempre será duvidosa ou passível de 
questionamentos. 

Por último, o material de análise foi composto pelas notas de 
campo registradas durante os seis meses de etnografia, 22 entre-
vistas distribuídas entre administradores da Direção de educação 
municipal (DAEM), professores, profissionais da equipe psicos-
social e equipe técnico-diretiva da escola em estudo. Além disso, 
foram incluídos na análise os documentos elaborados pelo organis-
mo administrador-sostenedor (nove documentos distribuídos entre 
instrutivos, orientações administrativas e plano de trabalho anual) 
e os documentos da política vinculada à Convivência Escolar ela-
borados pelo Ministério da Educação (MINEDUC), que no total 
incluíram 38 documentos distribuídos em leis, decretos, orienta-
ções técnicas etc. Todo este material configurou o corpus de análise 
que possibilitou desatar e dar visibilidade aos nós críticos que eram 
revelados pelos sistemas de governo e sua atuação no contexto edu-
cativo, para além do óbvio, explícito. O interesse por empurrar a 
análise em direção ao não dito, ao que queda fora, ao não eviden-
te, é o que Wanda Pillow (2003) nos propõe como ref lexividade 
incômoda.

A política como mentalidade de governo

Foucault (2006) introduziu o termo governamentalidade para 
se referir ao 

(…) conjunto constituído pelas instituições, os proce-
dimentos, análise e reflexões, os cálculos e as táticas que 
permitem exercer essa forma bem específica, ainda que 
muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 
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população, por principal forma de saber a economia polí-
tica e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 
segurança”6(p. 136). 

Complementarmente, introduziu a noção de governo, como uma 
arte específica de poder desenvolvida e instalada no Ocidente e que 
traria consigo aparatos/táticas específicas e o desenvolvimento de um 
conjunto de saberes com o fim de conduzir os sujeitos sob uma auto-
ridade que os guia e que se responsabiliza de que lhes ocorra (ROSE; 
O’MALLEY; VALVERDE, 2009). 

Nesse sentido, em virtude de seu novo interesse sobre a proble-
mática de governo, Foucault reorienta seu conceito de poder, em di-
reção aos mecanismos e instrumentos postos em jogo (tecnologias de 
governo), mais que insistir na existência de fontes ou bases próprias 
das relações de poder (LEMKE, 2011). Desse modo, o neologismo go-
vernamentalidade funde duas noções analíticas: governo e mentalidade, 
sustentando com isto que por trás de cada forma de governo há uma 
mentalidade, na qual o exercício do poder será caracterizado como con-
dutas, ou como “condução de condutas” (conduct of conducts).

Visto dessa forma, o governo é pensado como um conjunto de 
relações de poder que são exercidas com base numa racionalidade de 
cálculo, que, por sua vez, constitui específica forma de conhecimento e 
que é engendrada através de técnicas particulares de direção e regulação 
dos comportamentos, em função de determinados fins ou projetos polí-
ticos. Portanto, a governamentalidade constituiria práticas sistemáticas 
e reguladas de governo, acompanhadas por elementos de uma lógica 
particular (que não responde a uma teoria política propriamente dita), 
baseada no cálculo e de um conhecimento racional dos objetivos de 
governo, ou seja, os sujeitos (BAEZ, 2014). 

Além disso, outro elemento-chave desta nova lógica é a quali-
dade performativa do poder baseada em seu exercício indireto, cuja 
efetividade estará dada pela sutileza, que somente será possível me-

6 Foucault introduziu o conceito de ‘dispositivos de segurança’ para se referir ao des-
locamento entre o dispositivo soberano ou jurídico, o disciplinar para o de segurança, 
no qual este último tem como fim a intervenção do entorno que favoreça a potencia-
lidade da vida da população (ver FOUCAULT, 2006, p. 136).
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diante o governo a distância, ou como se exerce atualmente, através 
do autogoverno. Dessa forma, entende-se o deslocamento de um go-
verno disciplinar a um governo liberal, no qual, mais que fortalecer 
o Estado, se robustece o Estado-governo, a partir do qual se cuida e 
se promove a liberdade individual como elemento-chave para o êxito 
desta racionalidade política (ROSE et al., 2009). Então, tratar-se-ia 
de gerar certas condições (uma espacialidade) que possibilitasssem a 
atividade e autocondução dos indivíduos, condições estas que demar-
carão os limites do aceitável.

Portanto, o marco da governamentalidade orienta seu interesse 
de estudo, por um lado, em direção ao objeto de governo, a partir do 
qual levanta quatro interrogações-chave: quem ou o que se governa? 
Por que eles deveriam ser governados? Como deveriam ser governados? 
E em direção a que fins deveriam ser governados? (ROSE et al., 2009). 
E por outro, especificamente nas sociedades neoliberais, onde o Estado 
deixa de ser o órgão político exclusivo para exercer a ação de governo 
e, consequentemente, surgem múltiplas figuras que cumprem papéis e 
fins específicos. Os estudos de governamentalidade complexificam seu 
interesse de análise mais além do objeto de governo, estendendo-o em 
direção à racionalidade que se põe em jogo, ou seja, em direção a quem 
governa e a forma pela qual exerce sua condução. Assim, são agregadas 
novas interrogações: quem governa o quê? De acordo com quais lógicas 
se governa? Com quais técnicas? E em direção a que fins? (BURCHELL 
et al., 1991). Dessa forma, a governamentalidade se centrará tanto na 
racionalidade de governo, ou seja, “nas formas ou sistemas de pensamen-
to sobre a natureza das práticas de governo” (BURCHELL et al., 1991), 
como nas tecnologias de governo que são colocadas em ação para cumprir 
seu projeto político particular, subjacentes à dita racionalidade, sempre 
sob o propósito de conduzir a vida dos indivíduos em direção aos fins 
específicos dos que governam (BAEZ, 2014).

Em síntese, a governamentalidade é a mediação entre poder e sub-
jetividade, articulação que torna possível analisar as formas pelas quais são 
acionadas as políticas de governo (entendidas como práticas, não como 
quem governa), com práticas de autogoverno (LEMKE, 2011).

Nessa perspectiva, a mentalidade de governo, entendida como 
uma forma específica de condução, que consiste em raciocinar, calcular, 
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pensar e intervir na conduta da população, em função da integridade 
do Estado de acordo com o bem-estar econômico, e que opera em um 
campo relacional de forças, engendra o que Foucault denomina tecno-
logias de governo (FOUCAULT, 2006). Estas consistem em tecnolo-
gias políticas específicas e próprias dos Estados modernos: a economia, 
a naturalidade dos processos da sociedade civil e o manejo da população 
através da polícia como o instrumento encarregado de manter a ordem. 
Para esta investigação, resulta interessante fazer uso de tais mecanismos 
vinculados à análise da política, pois em seu conjunto se engendrarão 
meios, práticas, instituições, através das quais se busca incrementar as 
forças do Estado e. por sua vez, manter a ordem deste último. Assim, 
esta nova mentalidade se interessará pelas atividades cotidianas das/os 
sujeitos, suas relações, coexistência, seus cuidados, necessidades, costu-
mes, produtividade, entre outros. 

Particularmente, focarei minha análise em quatro dimensões pro-
postas por Mitchell Dean (BAEZ, 2014); são elas: 1) formas de visi-
bilidade e de obscurecimento que traz consigo a política, 2) aspectos 
técnicos dos textos (significados, mecanismos, técnicas, instrumentos, 
tecnologias) que são empregados na arte de governar; 3) formas de co-
nhecimento e de expertise que subjazem e cimentam as racionalidades 
de governo e as formas de verdade; e 4) formas de subjetivação median-
te as quais as lógicas de governo operam e sobre as individualidades que 
tentam elaborar ou reelaborar.

Consequentemente, seguindo o enfoque: qual é o problema que 
produz a política? (CAROL BACCHI, 2009),7 indagarei sobre que ra-
cionalidades de governo sustenta a política? Quem pretende represen-
tar, regular, governar? Como se configura e organiza o sistema de go-
verno, especificamente que tecnologias e aparatos de governo a política 
desenha e engendra? Quais são os efeitos e implicações para a configu-
ração de subjetividades, tanto nas/os estudantes como nas/os atores da 
política? Em suma, interessa tornar visível a operação da política e sua 
espacialidade.

7 Carol Bacchi (1999; 2009, 2012) introduz um enfoque de análise da política ba-
seado nos estudos de governamentalidade e que denomina What’s the problem?, cuja 
tradução mais idônea seria: qual é o problema que produz a política ou que a política 
tenta representar?
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Política de convivência escolar 
como dispositivo de controle 

Desinteresse pelo estudo, baixa autoestima, desordem, 
são anárquicos, não se submetem às regras nem à autoridade, 

estão em uma constante atitude de desafio, de te questionar. 
Há também outras oisas associadas, que graças ao diagnóstico precoce 

dos profissionais (psicólogos e educadoras diferenciados), vamos entendendo 
mais profundamente a problemática mais pessoal do menino, tanto a nível social 

ou familiar (Professor, homem 45 anos, E-17 11.11.2014).

Um professor comenta comigo sobre o excessivo encaminhamen-
to a especialistas de estudantes nos últimos anos na área de convivência 
escolar, como um reflexo da característica e composição do número de 
matriculados que possui a escola. Além disso, sua reflexão sobre a pro-
blemática da convivência centra-se na ideia de vulnerabilidade8 como 
uma de suas principais causas. Este modo de construir o problema traz 
consigo uma série de pressupostos e implicações que repercutirão sobre 
a construção da escola como instituição, sobre os processos de subje-
tivação nas/os estudantes e sobre a configuração de identidades que se 
localizam nas margens ou em lugares de exclusão social. 

Sob este cenário, o sistema educacional e sua política configu-
ram um novo dispositivo de governo centralizado na Política Nacional 
de Convivência Escolar (MINEDUC, 2011c) e materializado em um 
conjunto heterogêneo de elementos articulados em uma “sobredetermi-
nação funcional” (CASTRO-GÓMEZ, 2010), cuja ressonância estaria 
dada entre: documentos políticos (regulamentações, instruções e orien-
tações), gestão das/os administradores e a gestão da escola. Tais com-
ponentes entrelaçam a operação da política e engendram um aparato 
de vigilância-controle-condução em prol da “normalização” ou antes, 
regulação, das/os indivíduos implicados em ditos processos educativos.

Por conseguinte, a produção das diferenças sociais se configura a 
partir do que denomino “dispositivo de controle-convivência escolar”, 

8 Coloca-se em itálico para manter a ênfase que este termo, atualmente empregado na 
linguagem da política, tem como substituto da condição de pobreza.
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cujo propósito central está orientado à formação cidadã sob um marco 
de princípios democrático-neoliberais. Refiro-me à convivência escolar 
como dispositivo, posto que se configura como uma rede heterogênea 
de formações discursivas, que sustentam diversos substratos conforme 
um propósito programático que se torna compartido sob certa inter-
relação do Estado e da escola. Nesse caso, o dispositivo de convivência 
entrelaça duas lógicas de governo: a mentalidade de Estado, por um 
lado, e a mentalidade da escola por outro (que, por sua vez, inclui a do 
órgão administrador correspondente ao DAEM) e que em seu conjunto 
se constituem como produção de um suporte social mais amplo e inclu-
sive global e ao mesmo tempo como constitutivas de dita organização 
social (ver figura 1). 

Figura 1: Dispositivo de Convivência Escolar

Fonte: Elaboração própria.

Neste dispositivo, a mentalidade de Estado está configurada por 
um marco jurídico que inclui 1) a política como documento orientada 
a intervir, ou melhor, a erradicar a violência das escolas, mediante o en-
foque nos direitos e deveres de toda a comunidade educativa. Especifica-
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mente, orienta as escolas a definir um sistema de sanções diante de faltas 
disciplinares, estabelecer as normas de disciplina no interior das escolas e 
as orientações técnicas sobre a temática de convivência escolar e os pro-
tocolos de atuação diante de casos de violência produzidos no estabeleci-
mento escolar. Este último é adotado como enfoque teórico para abordar 
os assuntos de violência na escola, sob a premissa de que uma convivência 
escolar harmônica possibilitará um ótimo processo de ensino-aprendiza-
gem. Portanto, propõe-se como uma perspectiva excludente da violência 
escolar. Em concreto, a política está conformada pelos documentos vin-
culados à convivência escolar que incluem: 1) Lei de violência escolar, 
Política nacional de convivência escolar, instruções, regulamentações, 
orientações e documentos de apoio técnico; 2) uma institucionalidade 
própria Estatal, mas de caráter autônomo, denominada Superintendência 
de educação, cuja função é fiscalizar o bom uso dos recursos e investigar 
as denúncias efetuadas pelas famílias e determinar as sanções às escolas 
nos casos pertinentes; 3) a Unidade de convivência escolar do MINE-
DUC, encarregada de elaborar as orientações técnicas; 4) o organismo 
administrativo-sostenedor municipal (DAEM), encarregado de adminis-
trar os recursos financeiros estatais e de gerir o cumprimento das políticas 
ministeriais com base numa lógica de gestão, centralizada através de uma 
lei que subvenciona estas temáticas, entre outras, e cuja lógica central é a 
prestação de contas por parte das escolas (Lei de Subvenção Escolar Pre-
ferencial ou Lei SEP). Ademais, esta mentalidade de Estado suporta uma 
racionalidade de gerencialização e accountability em sua operação.

Inter-relacionada com a lógica anterior, a mentalidade da escola 
se configura em torno a quatro componentes: 1) “A unidade de inspe-
toria geral”: a qual conforma um aparato disciplinador-controle social, 
constituído pela “autoridade”, em matéria de disciplina escolar (Inspe-
tor General) e por um sistema de vigilância maior (a equipe de inspeto-
ria9) e um sistema regulamentário que funciona como a Lei/sanção da 
escola (regulamento interno);10 2) “O plano estratégico de convivência 

9 A equipe de inspetoria está integrada por 1 inspetor geral, encarregado de coorde-
nar, e 5 inspetores e inspetoras de pátio (2 homens e 3 mulheres).
10 O regulamento interno corresponde a um documento de elaboração obrigatória, 
solicitado pelo Ministério da Educação segundo Lei de Violência Escolar Nº 20.536. 
Mais adiante, me aprofundarei sobre esta tecnologia. Ver MINEDUC (2011).
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escolar”: correspondente ao aparato de gestão, constituído por duas uni-
dades de convivência escolar, uma responsável pelo sostenedor (DAEM) 
e outra pela escola, sendo esta última a encarregada de elaborar o plano 
de gestão de convivência escolar para o nível local; 3) A equipe “psi-
cossocial”: a qual conforma o saber “experto” em dita matéria e corres-
ponde a uma equipe de profissionais especialistas, composta por um 
psicólogo e uma assistente social; e 4) “O protocolo”: correspondente a 
tecnologias de governo, as que se materializam em ações/mecanismos/
táticas/estratégias vinculadas à temática de convivência escolar, entre as 
quais destaco: a sanção/castigo, as atividades extracurriculares (conver-
sas, apresentações ou intervenções das redes inter-setoriais) e as oficinas 
implementadas no período escolar (ver figura 1).

Este conjunto de elementos discursivos conforma um complexo 
aparato político de governo que entrelaça ambas as lógicas de condução 
e diversos mecanismos de controle que analisarei neste item, mas que 
a modo introdutório sustento que funciona como um dispositivo de 
controle social que em sua articulação com outros discursos (demandas 
sociais, princípios morais e éticos próprios de sociedades neoliberais) se 
configura como um projeto ético-político de Estado orientado especi-
ficamente à formação de cidadãos e cidadãs chilenas neoliberais. Este 
último elemento é possível considerando que a constituição, ou carta 
fundamental chilena, sobrepõe sobretudo como eixo primário a liber-
dade e cujas políticas constitucionais se baseiam nos princípios neoli-
berais (redução do Estado, externalização-privatização dos serviços de 
educação, saúde e previdência social, entre outros).

Do código penal à política 
de convivência escolar e sua 
accountability

Em um cenário educacional, no qual se instalou uma lógica de 
administração neoliberal, centrada na eficiência escolar e cujos fatores 
chave são a medição de desempenhos através de avaliações padronizadas 
e de prestação de contas, sistemas de administração e de gestão baseados 
na responsabilização pelos resultados ( BALL et al., 2011; BALL; YOU-
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DELL, 2008), as políticas enquadradas em dito contexto possuem um 
modo variável de se comportar e operar no interior da escola. Tal como 
nos adverte Ball (2013), a forma de compreender e de operar as polí-
ticas no contexto educativo podem funcionar de um modo refratário, 
resistido e/ou rearticulado, de tal maneira que seu impacto pode chegar 
a ser imprevisível e, em consequência, obter efeitos inesperados. Entre-
tanto, o grau de liberdade que os sujeitos possuirão para tais processos 
de atuação das políticas dependerá de quão restritivas estas forem, pois 
justamente a política como discurso delimitará os espaços nos quais os 
indivíduos podem atuar e, nesse sentido, é na materialidade onde se 
situa a lógica de governamentalidade, na arte de governar neste espaço, 
com o cálculo da maior “liberdade” possível, sem deixar de ter objeti-
vos de governo específicos (FOUCAULT, 2008).Visto assim, na lógica 
neoliberal, a liberdade funciona com base na sua inscrição no ethos do 
indivíduo, de tal forma que este se assume como um sujeito livre, ainda 
quando os objetivos de sua conduta sejam definidos por outros (CAS-
TRO-GOMEZ, 2010). 

Esta ênfase na liberdade como tecnologia de governo, no caso 
da política de convivência escolar, vincula-se aos discursos de “respon-
sabilização”, agora não somente das/os estudantes que transgridam a 
norma, senão também da escola como instituição (e seus atores edu-
cativos), enquanto estes não cumpram com a normativa delineada 
pelo governo central. Assim, dita interação é o nó que articula sua 
operação, ou seja, a interface entre a mentalidade de Estado e a da 
escola, espaço no qual se reproduzem, potencializam, perturbam, reo-
rientam e subvertem os discursos da política de convivência escolar. 
Sem esquecer que dita inter-relação somente é possível em perma-
nente diálogo com um contexto social mais amplo, e por sua vez, 
este dispositivo como tal funciona como condição de possibilidade da 
estrutura e organização social atual.

A respeito da mentalidade de Estado, o marco jurídico sobre o 
qual se levanta a política de convivência escolar chilena está constituí-
do por um conjunto de políticas. Entre elas, a Lei Geral de Educação 
(MINEDUC, 2009) e uma série de documentos articulados entre si: 
a Política Nacional de Convivência Escolar (MINEDUC, 2011c), a 
Lei de Violência Escolar nº 20.536 (MINEDUC, 2011a), Atualização 
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de instrutivo para os estabelecimentos educacionais sobre regulamento 
interno (SUPEREDUC, 2013), “Orientações sobre a Lei de Violência 
Escolar” (MINEDUC, 2012) e “Gestão da boa convivência” (MINE-
DUC, 2013). Todo este quadro normativo se baseia em lógicas de pres-
tação de contas, condicionando a entrega de recursos ao cumprimento 
de resultados baseados em padrões, tanto no âmbito das aprendizagens 
(medidas através de exames nacionais), como também de outros indi-
cadores como convivência escolar, medidos através de questionários, 
elaborados a nível central, aplicação de instrumentos que medem clima 
escolar, estatísticas de denúncias, apresentação de evidências das ações 
implementadas em torno da temática de convivência escolar.

Em primeiro lugar, a construção que a política (como documen-
to) elabora sobre o problema de convivência escolar é realizada desde 
um enfoque baseado no déficit, ou seja, pela falta de uma “boa convi-
vência escolar” ou, antes, de uma convivência escolar perturbada (aos 
olhos de quem elabora e aciona o documento da política). Mais eviden-
te ainda, a lei que regula dito marco político é a Lei de Violência Escolar 
(MINEDUC, 2011a), em cujo objetivo destaca: “Promover a boa con-
vivência escolar e prevenir toda forma de violência física ou psicológica, 
agressões e intimidações, conforme o estabelecido no parágrafo 3º deste 
título” (Extrato Lei nº 20.536).

As noções que a Política de convivência escolar promove são duas, 
a “boa convivência escolar” e o “assédio escolar”, referindo este último à 
violência escolar, significante nodal que sustenta o marco jurídico da lei:

Se entenderá por boa convivência escolar, a coexistência 
harmônica dos membros da comunidade educativa, que 
supõe uma inter-relação positiva entre eles e permite o 
adequado cumprimento dos objetivos educativos em um 
clima que propicia o desenvolvimento integral dos estu-
dantes (Extrato Lei nº 20.536). 

Desde o enfoque APD, podemos ver como a política se elabora 
a partir de uma articulação dicotômica com base em um significante-
chave: convivência. Que em seus reenvios funciona como dois signifi-
cantes contrapostos: boa convivência e assédio escolar, ecujo significante 
representativo é a violência escolar. Esta articulação sustenta uma apa-
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rente contraposição entre a boa convivência e a violência, não obstante, 
sua articulação é antes produtiva, ou seja, o uso do significante “boa” 
convivência marca uma relação diferencial indissociável de uma “má” 
convivência escolar, que faria referência à violência escolar. Se trataria de 
uma relação de oposição ou par binário e como tal, possui a qualidade 
de positividade que as entrelaça e que, ademais, adotam uma relação de 
subordinação (ST. PIERRE, 2000), que, diferente ao que se estabelece 
habitualmente, estaria dada por uma dominância da violência escolar 
sobre a boa convivência escolar, posto que a ênfase dos discursos recai no 
primeiro termo, como uma forma de problemática social e, por con-
seguinte, de preocupação política. Portanto, a convivência se constrói 
a partir do déficit e sob uma linguagem de higienização (sano-insano), 
ou da presunção do cenário negativo que aflige as escolas. Aludo à pre-
sunção, sem a intenção de negar a existência de casos de violência no 
interior das escolas, não obstante, emprego-o pela distinção do pressu-
posto, ou premissa, que sustenta a construção do problema da política: 
a violência escolar. 

Essa lógica binária deixa entrever duas arestas de interesse para o 
governo da escola e do Estado. Em um sentido, o Estado delineia um 
pressuposto ético perante a ideia do “ser estudante”, baseada no dever 
ser, que se precipita no imaginário do “bom estudante” que a escola 
elabora, o qual por sua vez se articula com o ideal do “bom cidadão/
cidadã chileno/chilena”, sob premissas de branquitude (homem, bran-
co, heterossexual). Isto está fortemente influenciado pela comunidade 
educativa que compõe a escola, pois a visão desta escola vulnerável des-
de uma perspectiva periférica-marginal sustenta esta visão marcada por 
lógicas de classe, heteronormativas e de origem cultural. Incluo a quali-
ficação de nacionalidade, porque sua inclusão dentro do discurso oficial 
sustenta premissas que me parecem necessárias relevar, pois a ênfase na 
nacionalidade configura um tipo particular de formação cidadã, pois já 
não estaríamos pensando unicamente no “cidadão neoliberal” sob um 
olhar pluralista, senão o contrário, se trataria de um pressuposto ético, 
que delimita uma formação de “cidadão neoliberal nacionalista”. 

A partir deste prisma, podemos distinguir o mito sobre o espaço 
mítico da “sã convivência escolar”, onde sua configuração está dada 
com base em pressupostos morais, éticos sanitários, elaborados des-
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de uma posição de privilégio e autoridade; que, como veremos mais 
adiante, entrelaça as dimensões de classe, gênero e inclusive de raça 
como categoria analítica. 

Em outro sentido, pensar o problema desde uma racionalidade 
do déficit traz ao menos duas consequências possíveis: por uma parte, 
este modo obedece ao que Bacchi (1999) nos assinala como um proble-
ma social (desde um enfoque racionalista técnico), ou seja, responde a 
uma perspectiva positivista (p. 17), pois pensar a convivência sob uma 
mirada aparentemente possível de objetivar, dicotômica e binária cujo 
fim é erradicar a violência é assumir o problema desde uma posição 
acrítica e de antemão impossível, pois justamente esta relação binária 
opera de um modo positivo no qual ambas se articulam de maneira 
produtiva entre si. 

Por outro lado, centrar o problema sobre a violência como algo 
neutro, despolitizado, isolado e que deve ser resolvido, dá conta de 
uma perspectiva reducionista que encobre todo um sistema de rela-
ções de poder e que traz como consequência colocar em prática um 
regime de governo que combina um enfoque disciplinar e de respon-
sabilização e que tem como fim “conduzir a conduta” das/os sujeitos 
de acordo com os princípios estabelecidos e legitimados pela socie-
dade atual (FOUCAULT, 2011c). Isto leva irremediavelmente a um 
levantamento de ações e medidas sob um sistema de controle com 
marcas do sistema disciplinar escolar, centrado em um enfoque beha-
viorista/sancionador, e cujo fim estaria orientado, em nosso caso, à 
seguridade social. 

Tudo isto resulta problemático e preocupante, pois focar sobre 
um ou outro (boa convivência ou violência escolar) exige uma série de 
medidas e ações em prol de neutralizações e reconduções para mitigar 
ditas condutas. Propósito que a escola, enquanto instituição, assumirá 
como parte de seu projeto educativo, superpondo-se inclusive à função 
pedagógica que antes a definia.

A este contexto legislativo econômico soma-se um componen-
te que fecha o círculo do sistema de garantia da qualidade educativa: 
refiro-me à Superintendência de Educação (MINEDUC, 2011b), 
pois é este organismo que possui a atribuição de fiscalizar e san-
cionar as escolas, caso estas descumpram a normativa vigente. Isto 
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se traduz no fato de que já não se trata de que as escolas funcio-
nem como um aparato de vigilância exclusivo e com atribuições 
independentes, senão que se conforma uma rede de vigilância não 
somente em direção às/aos estudantes, mas também institucional. 
Com efeito, a escola estará sujeita ao controle de seus índices de vio-
lência escolar, as medidas que são acionadas em caso de denúncia de 
algum caso de violência particular, sobre a qual a Superintendência 
atuará e sancionará, dependendo do modo pelo qual a escola abor-
dou a situação. 

Em síntese, em seu conjunto, a Lei SEP (Lei de Subvenção Esco-
lar Preferencial), mediante suas linhas prioritárias de ação e seu sistema 
de ordenação (classificação por desempenho) da escola e da Superin-
tendência de Educação, através de seu sistema de fiscalização/sanção 
(geralmente econômica ou de revogação do reconhecimento do Esta-
do), conforma um aparato de vigilância/sanção da instituição-escola, 
o qual instala nesta última uma racionalidade de governo na qual os 
discursos de princípios formativos, que pretende disseminar a Política 
de Convivência Escolar, ficam relegados, ou se diluem, e em seu lugar 
se realçam discursos disciplinadores baseados na vigilância, no controle 
e na sanção. 

A escola em estudo, no ano anterior sob classificação regular no 
sistema de garantia da qualidade educativa, deveria elaborar um plano 
de trabalho para subir novamente a uma categoria de maior autonomia 
e que não pusesse em risco o reconhecimento do Estado, evitando assim 
o fechamento do estabelecimento. Para isso, implementou uma série de 
mecanismos e estratégias de ação em torno aos reforços para melhorar 
a pontuação dos exames nacionais e em torno da convivência escolar, 
para evitar futuros casos de violência, uma vez que dito índice lhes pre-
judicava no ranking.

Tudo isto configura a nova governamentalidade, na qual o ele-
mento-chave estaria dado pelo governo a distância. O Estado não é 
quem impele as escolas a gerar estas ações concretas de disciplinamento/
controle/vigilância, senão que é a escola, situada no interstício de “liber-
dade” e “autonomia” e subsumida à racionalidade de governo central, 
que elabora suas próprias lógicas e tecnologias, que se materializam no 
aparato disciplinar que tento desconstruir nesta seção.
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Tecnologias de governo: do disciplinar e o psi

Como esquematizei anteriormente, o aparato disciplinador de 
convivência escolar (figura 1) é composto de um conjunto de elemen-
tos que se articulam em rede e que em sua particularidade conformam 
certas organizações e materializações para diferentes mecanismos/arte-
fatos como tecnologias de governo. Refiro-me ao Regulamento interno, 
à tecnologia de governo equipe de inspetoria e à moderna tecnologia do 
eu cristalizado em a equipe de especialistas.

O regulamento interno: a Lei

Uma das principais tecnologias postas em ação pela política de 
convivência escolar, em seus discursos oficiais, é o regulamento interno. 
Este artefato se sustenta sob um regime de poder disciplinar cujo pro-
pósito é a regulação da conduta das/os estudantes e, por conseguinte, 
seu objeto de intervenção não somente se dirige à “alma”, senão tam-
bém ao corpo, e sua técnica está centrada na “disciplina”; entendida 
esta última como um método particular “que permite[m] o controle 
minucioso das operações do corpo, que realiza[m] a sujeição constante 
de suas forças e lhes impõe[m] uma relação de docilidade-utilidade” 
(FOUCAULT, 2011c). Em suma, esta tecnologia convoca duas lógicas 
de poder, o regime disciplinar e o regime de controle. Sob este marco, a 
normativa vigente destaca:

O regulamento interno deverá incorporar as políticas de 
prevenção, medidas pedagógicas, os protocolos de atuação 
e as diversas condutas que constituem falta à convivência 
escolar, graduando-as de acordo a sua menor ou maior 
gravidade. De igual forma, estabelecerá as medidas dis-
ciplinares correspondentes a tais condutas, que poderão 
incluir desde uma medida pedagógica até o cancelamento 
da matrícula. Em todo caso na aplicação de ditas medidas 
deverá garantir-se, em todo momento, o justo procedi-
mento, o qual deverá estar estabelecido no regulamento 
(Atualização para os estabelecimentos educacionais sobre 
regulamento interno SUPEREDUC, 2013).
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Esta confluência de racionalidades disciplinar e de governo 
tem como fim último submeter os corpos, mas não de um modo 
direto, senão sob uma certa “anatomia política”, ou seja, explora, 
estuda, intervém e tenta transformar os sujeitos em úteis, “domesti-
cados” e “autogovernados”. Sua atuação já não está dada pela força 
material de sujeição, senão sobre a internalização de mecanismos, 
procedimentos e cálculos de seus comportamentos (FOUCAULT, 
2011c). Desde aqui pode-se fazer a relação entre poder disciplinar 
e governamentalidade, pois é esta última a que lhe outorga sutileza 
e invisibilidade ao exercício do poder, seu deslocamento do corpo 
à responsabilização moral e ética de seus atores educativos, de um 
governo baseado no controle direto à autorregulação, mas onde o 
corpo não deixa de ser alvo de intervenção. Nesta linha, pode-se 
entender este poder como sua máxima atualização, um poder que 
opera de um modo sofisticado, no qual a racionalidade econômica e 
de cálculo orienta suas intervenções, e no qual a distância e a liber-
dade são seus eixos de atuação (FOUCAULT, 2011ª). 

A regulação: sanção/castigo

Esta lógica disciplinaria e incorporaria o castigo/sanção como 
uma medida legítima e necessária, mas extranormativa, para a obtenção 
de uma “sã convivência escolar”. Nesse sentido, a sanção proposta po-
deria ser compreendida como uma forma de resistência à mentalidade 
central, e, por conseguinte, funcionaria em uma economia mais sutil, 
mas ao mesmo tempo eficaz e generalizável a todo o corpo social, nesse 
caso, as/os estudantes e suas famílias. 

Uma das estratégias que a escola emprega em resposta à raciona-
lidade de accountability acionada pelo aparato Estado é a elaboração e 
implementação de um mecanismo penal próprio. A partir das diretrizes 
centrais, a escola aciona um conjunto de sanções espontâneas ou insta-
ladas, que configurarão o mais potente sistema disciplinar do aparato de 
convivência escolar. Baseado em uma lógica na qual o castigo deve exce-
der o prazer associado à transgressão da norma (FOUCAULT, 2011c), 
a escola busca implementar microações que suprimam a ganância da 
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infração (ex.: apreender objetos valiosos para as/os estudantes; premiar 
com autorizações e convites externos a quem tenha bom comporta-
mento), transformando-se, aos olhos da escola, em uma ação de dupla 
positividade (reforço por uma parte da boa conduta e sanção a aqueles 
se são privados do convite por sua “má conduta” anterior). O que deixa 
entrever o funcionamento de um sistema de equilíbrio moral de “bons” 
e “maus” estudantes.

Outra das sanções que a escola incluiu dentro de sua micrope-
nalidade são os castigos vinculados à supressão de tempo na escola. 
Muito embora, por normativa legal, as escolas estejam impedidas de 
aplicar sanções que se remetam à redução de jornada ou à suspen-
são, exceto em casos muito justificados, a escola implementou um 
sistema “extranormativo” deste tipo de castigos: suspensão, redução 
de jornada, cancelamento de matrícula (levado a cabo através do 
intercâmbio de estudantes entre escolas do setor), “diferido” e en-
vio à modalidade quatro.11 Estes artefatos que a escola inventou, à 
margem da norma, podem ser interpretados como uma prática de 
resistência, pois diante da proibição de aplicar certos tipos de casti-
gos, e frente aos mecanismos de forte medição e avaliação (cumpri-
mento de metas), ela opta por obviar a proibição e gerar um sistema 
jurídico-penal alternativo ao ditado oficialmente, visto que a sanção 
pelo descumprimento das metas comprometidas é ainda maior que 
transgredir a proibição.

Em referência aos tipos de castigos, um professional de convivên-
cia escolar me comenta:

A leitura que se tem das medidas formativas é: o aluno, ao 
ser sancionado com esta falta grave, ele deveria,depois dis-
to, ter a capacidade de reflexão da conduta que no fundo 
o fez chegar a ter este tipo de sanção. Isso é uma medida 
formativa: entrega uma formação à criança, uma reflexão 
da situação (…) Que poderia ser um castigo também 
como algum tipo de reparação de danos, através de uma 

11  ‘O diferido’ e ‘a derivação à modalidade 4’ tratam-se de uma espécie de tempo fora 
baseado em uma redução de jornada e/ou marginalização informal das atividades com 
os colegas de classe. Esta não é informada à autoridade ministerial.
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ação comunitária, por exemplo. (…) Ele [aluno sancio-
nado] precisa saber que o que fez tem uma consequência, 
de alguma forma tem que internalizar essa conduta (Pro-
fessional Equipe Convivência Escolar, homem 40 anos, 
E-13 10.10.2014).

O que este ator, em nome da política, defende é a medida formati-
va, na qual o castigo varia em seu significante, mas não em seu princípio 
disciplinar de aplicação: diminuir a conduta “negativa”, transformar e 
reformar. E para dito propósito ele demanda, alinhado com a política 
oficial, a responsabilização moral. Desde aqui, podemos distinguir a 
sutileza que perturba o regime disciplinar tradicional e que está em arti-
culação com o regime de governo, em cujo princípio central se encontra 
a responsabilização da conduta por parte, nesse caso, do estudante que 
transgride uma norma. Mas como já mencionei anteriormente, dita 
responsabilização recai com maior força ainda na escola.

Eis uma primeira aproximação do que a equipe de especialistas 
designam por psicossocial: “Se a criança necessita de alguma repa-
ração ou reforço na parte moral, encaminhemos ao encarregado de 
convivência e sua equipe de psicossociais” (Equipe Técnico-diretiva, 
63 anos, E-12 9.10.14). “O psicossocial” é o nome que os membros 
da escola deram à equipe de Convivência Escolar, integrada por seis 
especialistas da área das ciências sociais: três psicólogos, um assistente 
social, um terapeuta ocupacional e uma psicopedagoga. A configura-
ção desta equipe foi gerida gradualmente a partir da Lei SEP, com a 
finalidade de abordar aqueles pontos críticos que a escola havia iden-
tificado dentro de seu Plano de Melhora Educativa (PME) e avançar 
no cumprimento das metas propostas.

Uma particularidade da governamentalidade neoliberal é a incor-
poração de novos atores, terceirizados pelo Estado, como os novos res-
ponsáveis dos processos de condução. Os especialistas, investidos como 
“expertos”, os que portam esse saber-verdade necessário para abordar a 
problemática de convivência, configuram um novo componente neste 
aparato disciplinar/controle. Sua expertise, baseada em uma tecnologia 
psi introduzirá novas linguagens e novos procedimentos, que muda-
rão não somente os mecanismos de controle/vigilância na escola, como 
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também perturbará o papel “educativo” da instituição, convertendo-a 
em uma organização já não somente formativa no âmbito pedagógico, 
senão como pedra angular da formação do cidadão neoliberal e de nor-
malização da população que se desvia de dito projeto.

Ao contar com esta equipe de especialistas, como uma tecnolo-
gia de controle/intervenção, consolida-se o dispositivo de convivên-
cia escolar. Pois sua formação em ciências sociais, particularmente da 
área psi, instala não somente um modo de controle disciplinar, senão 
mais ainda, um aparato de saber-conhecimento que se preocupa não 
somente em intervir para “reorientar” estudantes, senão também es-
tudar, avaliar e explorar suas condutas e comportamentos, logrando 
gerar novas formas de categorização ou padrões de conduta, para as-
sim obter o cálculo e projeção sobre a população de governo (BAEZ, 
2014). Esta racionalidade é essencial para a efetividade de um sistema 
de controle/disciplinador baseado na governamentalidade, posto que 
suas táticas e estratégias são resultado de um sistema de conhecimen-
to e saberes a respeito das/os sujeitos que tem por objetivo governar 
(FOUCAULT, 2009).

A respeito, Baez (2014 p. 7) aclara que uma racionalidade de go-
verno chega a ser governamental quando se converte em técnica, quan-
do seu funcionamento ou autorrealização se leva a cabo mediante o 
agenciamento de formas de conhecimento e uma variedade de artefatos 
e tecnologias, cuja finalidade é produzir certos resultados, e que a des-
peito do sucesso de ditos resultados (o que é irrelevante), a instalação 
da lógica de condução é o que prevalece. Nesse sentido, a configuração 
do dispositivo de convivência escolar proposto pelo Estado, em sua ra-
cionalidade governamental, requer o saber especialista para engendrar o 
governo a distância, pois a “condução da conduta” dos atores educati-
vos, principalmente das/os estudantes, somente será possível na medida 
em que a escola seja estudada, analisada e intercedida desde o domínio 
das ciências humanas. Desse modo, a pedra angular do dispositivo esta-
ria dada pelo regime de saber psi, o qual permite o agenciamento com o 
domínio do penal, ao mesmo tempo que constitui e legitima uma série 
de conhecimentos a respeito das práticas cotidianas das/os estudantes, 
seus professores e, portanto, configura-se como um dos componentes 
de garantia da efetividade desta nova forma de governo.
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Assim sendo, quando as/os atores fazem referência à “equipe psi-
cossocial”, em virtude de um domínio de especialistas, demandam jus-
tamente este saber experto, para que definam respostas de ação imediata 
e de prevenção. Dessa forma, os expertos estabelecem os parâmetros vá-
lidos e legitimados de maneiras de atuar, de se comportar e de se relacio-
nar, sendo finalmente percebido como “a solução”. Aqui vemos como 
a racionalidade instrumental ( BACCHI, 1999) opera na atuação da 
política e demanda uma série de pressupostos e essencialíssimos sobre 
as/os estudantes. Além disso, devemos considerar que são justamente 
estes novos regimes de conhecimento-poder que reconfigurariam a no-
ção do sujeito da política, do sujeito de governo. Já não se trataria neces-
sariamente do estudante com necessidades educativas especiais (NEE), 
senão que a preocupação principal estaria centrada em outra figura, em 
uma “diferença marginal” sob a categoria de “estudantes vulneráveis”, 
com problemas psicossociais. Figura que traz como efeito problemas 
de “convivência” e introduz uma série de categorizações, que Baker de-
nomina “limites da infância normal” (BAKER, 2000), gerando catego-
rias psicossociais e penais em nosso caso (“em risco”, “emocionalmente 
perturbado”, “agressor”, “vítima”, “família disfuncional”, entre outras), 
que levam a produção de um novo espaço para a “outridade” ou “a di-
ferença”, articulado neste cenário de estudo, com base nas situações de 
classe social e de um saber experto próprio das ciências humanas. Que 
da mesma forma requerem uma série de intervenções “psicossociais” e 
“judiciais” (em casos maiores) para reorientar sua formação cidadã.

A modo de fechamento

Por esta leitura, os discursos que a política instala sobre o pro-
blema da convivência escolar, articulados com a linguagem de violência 
escolar, de uma perspectiva de direito e de responsabilização sobre as/
os estudantes que transgridem as normas – e também sobre os atores 
educativos – longe de avançar em direção a uma melhora, vemos através 
deles a forma pela qual se aprofundam, legitimam, reafirmam e eclip-
sam os sistemas de vigilância/controle/sanção no interior dos estabele-
cimentos educacionais.
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Nesse sentido, o que me interessa resgatar é a complexidade da 
racionalidade de governo vigente na escola: a partir de uma forma de 
governamentalidade se instala e se reproduz um sistema disciplinar e 
de controle social. No qual cada vez mais a sutileza, a invisibilidade de 
seu exercício, de quem o aciona, seus deslocamentos e tecnologias se 
configuram como um novo aparato de governo, em cujo nível de elabo-
ração tornam-se chave os sistemas de saber-poder dos mesmos sujeitos/
objetos que pretende governar. 

Esta forma de problematizar a política revela certos fins que ela 
persegue, fins que nesse caso se orientam em direção a um projeto de 
formação cidadã, mais que o projeto pedagógico, sob princípios neolibe-
rais, no qual o que conta, no caso da escola que eu explorei, é a premissa 
de segurança, pois se entrelaça uma coerência entre “a Lei” que opera no 
interior das escolas, seus aparatos de vigilância com a institucionalidade 
jurídico-penal da nova Lei de Responsabilidade Penal Juvenil (Lei nº 
20.084), a qual reduz a idade de imputabilidade de delitos aos 14 anos 
e estabelece uma série de protocolos de ação e intervenção, baseados no 
controle e na sanção (ligada à restrição do princípio de liberdade). Esta-
beleço dita relação dado o contexto no qual a escola é localizada, tanto 
por seus atores, como pelas/os administradores, atribuindo-a o lugar de 
“escola periférica”, “marginal”, em relação às “escolas do centro”, que 
ocupam um status de maior “privilégio”.

Este cálculo e a projeção com base nos “padrões”, da conta da 
biopolítica que opera em torno a uma racionalidade de governo da 
política de convivência escolar, na qual o saber experto se identifica 
como um dos elementos-chave para sua elaboração. Dita mentalida-
de sustenta e coloca em circulação discursos de higienização de um 
determinado grupo (categorizado como “vulnerável”) em sua atua-
ção, cujo resultado recairá em determinadas formas de subjetivação 
de estudantes.

Nesse sentido, vejo uma nova institucionalidade da escola, uma 
nova identidade da escola periférica, posição que não foi assumida por 
seus atores, que se mantêm em resistência, entretanto, os que a habitam 
como sujeitos de governo (estudantes e suas famílias), sob práticas mi-
cropolíticas reiteradas e cotidianas, tensionam os projetos educativos, 
que se mantêm sob este contexto de neoliberalização e pobreza.
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Glossário de siglas
APD Análise Política do Discurso
DAEM Direção de Administração de Educação Municipal
LGE Lei Geral de Educação
LOCE Lei Orgânica Constitucional de Educação
MINEDUC Ministério de Educação
NEE Necessidades educativas especiais
PME Plano de melhoramento educativo
SEP Subvenção Escolar Preferencial
SNAC Sistema Nacional de Garantia da Qualidade da Educa-

ção Escolar
SUPEREDUC Superintendência de Educação Escolar
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Notas sobre normalidade, indivíduo 
e desempenho: o compromisso da 
subjetividade no ambiente escolar1

Tuillang Yuing Alfaro

Introdução

Como se sabe, no curso de 1978, Foucault (2006) elaborou uma 
distinção entre a normação disciplinar e a normalização governamental. 
Esta última se trata do uso da norma que permite a construção de uma 
esfera de sentido e intervenção em que convergem práticas de governo 
e montagens de subjetividade que organizam e oferecem um panorama 
de conjunto sobre a população. Entretanto, essa distinção tem levado 
alguns autores a sustentar que é o uso da norma que articula o plano 
do indivíduo ao plano da população ou, em outras palavras, o âmbito 
da disciplina e o âmbito da biopolítica (VEIGA-NETO, 2013). Isso 
permite que o foco na governamentalidade seja mostrado como uma 
questão ampla, na qual se complementam tanto medidas institucionais 
como táticas de gestão da população e a forma como são conduzidas 
suas condutas em espaços controlados de liberdade: “As tecnologias 
governamentais, em consequência, correspondem tanto ao governo da 
educação e da transformação dos indivíduos, quanto ao governo das 
relações familiares e das instituições” (REVEL, 2002, p. 38). Com isso 
em mente, o objetivo deste trabalho é abordar alguns enfoques que ser-
vem de base para a configuração de uma subjetividade dentro do atual 
sistema escolar chileno, invadido por considerações sobre rendimen-
to e avaliação que envolvem tanto aspectos acadêmicos (regulamentos 
de avaliação e medidas padronizadas) quanto questões de desempenho 

1 Tradução de Andrés Garcia Laínez, revisado por Bruno Foureaux e Maria Clara de 
Almeida Carijó.
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comportamental e disciplinar (aderência a regulamentos internos e po-
líticas oficiais de convivência escolar) (APABLAZA, 2018). Nesse sen-
tido, trata-se de elementos nos quais o sujeito aluno é reconhecido, 
avaliado e julgado de acordo com seu desempenho e um ideário nor-
mativo. Dessa forma, procura-se colocar em relação, de um lado, a face 
de uma escola inserida nos parâmetros de desempenho padronizado; e, 
de outro, a subjetividade que entra em conflito com um determinado 
regime de expectativas. 

Para tanto, duas questões fundamentais são abordadas: primeiro, 
o regime de normalização que opera como um campo de regulação e 
administração daqueles comportamentos que, por seu desajustamento 
perante às expectativas de desempenho educativo, tornam-se objetos de 
patologização, correção e medicalização. Nesse cenário, a administração 
da norma sob o selo da psicometria merece um exame cuidadoso, pois 
é a base para um perfil de aluno caracterizado pela sua individualidade 
e autonomia. Em segundo lugar, pretende-se mostrar justamente a pro-
dutividade da psicopedagogia na medida em que ela funciona como um 
enclave “clínico-terapêutico” dentro da estrutura escolar.

A questão da norma

Para estabelecer uma relação do plano normativo com o mundo 
escolar, é necessário voltar ao curso de 1978, Securité, territoire, popula-
tion. Na aula de 25 de janeiro, Foucault se debruça sobre uma distinção 
que pode ser sugestiva. Trata-se de uma demarcação entre normação e 
normalização. A propósito, muito ao estilo de Foucault, mais do que 
uma questão taxativa, trata-se dos usos da norma cujos critérios podem 
ser complementares. Foucault recorre a Kelsen para se distanciar ime-
diatamente de uma identificação estrita entre lei e norma para atender, 
pelo contrário, ao que ele chama de codificação da norma, ou seja, um 
determinado uso e aplicação da norma que excede de forma generosa o 
âmbito legal e, portanto, uma implementação rigorosa que não deixaria 
margem para seu desvio.

Por esse motivo, Foucault se detém na distinção entre o modo dis-
ciplinar de moldar a norma e o lugar que ela tem na lógica da segurança. 
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Desse modo, assumindo e complementando o que foi desenvolvido em 
Vigiar e Punir, Foucault enfatiza o caráter protagonista da norma diante 
da sua administração securitária: no caso da disciplina, o que aconteceria 
seria uma normação, uma pretensão de organizar a realidade na qual o 
plano normativo é absolutamente preponderante: “tenta estabelecer os 
elementos mínimos de percepção e suficientes de modificação”, e ainda 
“(…) a disciplina classifica os elementos assim identificados segundo ob-
jetivos determinados” (FOUCAULT, 2006, p. 75).

A normação disciplinar constitui uma tentativa obstinada de dar 
um estatuto de realidade a uma grade que provém do mundo da repre-
sentação. A ordem toma por assalto ao mundo e tenta impor-lhe a sua 
racionalidade. Dirigida especialmente aos corpos para trabalhar com 
base em sua docilidade, a disciplina distribui no espaço e no tempo os 
comportamentos perseguidos e os organiza em sequências e articula-
ções nas quais a norma é a regra. Para nossos propósitos, não é casual 
então que Foucault perceba o esforço de “distribuir as crianças esco-
lares em hierarquias e dentro das classificações” (FOUCAULT, 2006, 
p. 75). Tendo em vista, principalmente, a conformação da escola no 
século XIX, o autor ressalta que ela abraça a disciplina como um modo 
de estabelecer processos de adestramento progressivo para incorporar 
procedimentos de controle que informem, por sua vez, sobre as classifi-
cações em termos de realizações: “a partir daí, distingue-se entre aqueles 
que serão classificados como inaptos e incapazes e os demais” (FOU-
CAULT, 2006, p. 75).

Contudo, levando em conta o trânsito e o deslocamento que as 
instituições de ensino tiveram em direção a modelos abertos à chama-
da liquefação do real, à fugacidade do social e à plasticidade do merca-
do como modelo de veridicção, é lícito perguntar: esse velho modelo 
normativo ainda tem lugar no atual cotidiano escolar? E se ele tem um 
lugar, de que forma funciona e sob que lógica a normação disciplinar 
se encaixa na escola contemporânea? Pois bem, é Ricardo Baquero 
que, juntamente com Mariano Narodowsky (1990), tem realizado um 
trabalho sustentado nessa direção. Para os autores, a questão consiste 
em como o saber pedagógico tem apresentado uma tendência persis-
tente de explicitar as normalidades, estipulando e configurando seu 
procedimento sob ideais desejáveis e seus opostos fracassados. Dada 
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essa tendência, não é arriscado enfatizar o distanciamento do saber 
pedagógico do paradigma cientificista que se perseguia nas ciências 
humanas: o valor impositivo da norma – sua normatividade – consti-
tui então seu próprio instrumento de validação: longe de reconhecer 
a positividade dos fatos ou dos dados, a normatividade pedagógica 
incorpora seu regime de validação na nobreza e purificação dos obje-
tivos que busca consolidar:

Entretanto, esse desejo de transferir o método das ciências 
naturais para as humanidades, tão típico do positivismo, 
é relegado à continuidade da ponderação do “normativo” 
mais do que do “positivo”: ao contrário do que aconteceu 
com a economia, a sociologia ou a antropologia, a revolu-
ção capaz de convertê-la integralmente em uma “ciência 
positiva” não chegou à pedagogia (BAQUERO; NARO-
DOWSKY, 1990, p. 37).

Em primeiro lugar, então, gostaríamos de explorar alguns pontos 
de contato entre a formação do saber pedagógico e aquele domínio 
amplo e heterogêneo que estabelecemos como normativo. Dessa forma, 
ainda que a pedagogia tenha gradualmente abandonado o discurso da 
desqualificação e da segregação, o que ela colocou em seu lugar foram 
formas sutis de administração em torno da norma. A organização e a ta-
xonomização de comportamentos e ritmos em função de desempenho e 
expectativas têm sido moldadas por distinções que pretendem ser basea-
das na objetividade, mas que também apresentam alguns pressupostos 
epistemológicos que convém revisar. Baquero e Narodowsky apontam 
para isso da seguinte forma:

Se produzem formas de exclusão e posterior inclusão. 
A pedagogia localiza e recoloca, segrega e integra, adia 
e atualiza a ocorrência de fenômenos à luz de seu poder. 
Poder analítico, poder produtivo; poder normalizador, 
capaz de determinar benefícios e prejuízos, alta qualidade 
e baixa qualidade, normalidade e patologia (1990, p. 39).

Entretanto, toda a questão do rendimento é desenvolvida em re-
lação às avaliações de desempenho e à categoria de “fracasso escolar”. 
Nesse sentido, estabelece-se uma linha de continuidade entre aquilo 
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que corresponderia à dimensão pedagógica e aqueles fatores que se en-
quadrariam numa dimensão clínica ou terapêutica da questão. De fato, 
no atual cotidiano escolar convergem as práticas de alerta, detecção, 
diagnóstico, derivação e tratamento que acompanham o chamado de-
senvolvimento normal dos processos de aprendizagem. Trata-se de todo 
um campo de vigilância e acompanhamento que, de uma maneira um 
tanto geral, podemos chamar de psicopedagógico.

De fato, é também um campo que ganha forma a partir de pelo 
menos duas condições fundamentais. A primeira é a participação da 
psicologia – principalmente baseada em teorias de desenvolvimento e 
aprendizagem – como disciplina de garantia que atesta o componente 
empírico do diagnóstico e detecção. Sobretudo, com base no suporte 
da psicometria, a psicologia oferece uma quantificação e uma taxono-
mia dos componentes cognitivos e de outros processos que participa-
riam da aprendizagem. Nesse sentido, o psicólogo teria a capacidade de 
examinar “internamente”, em uma dimensão profunda ou não mani-
festa, aquilo que explicaria o supostamente evidente processo normal 
de aprendizagem. Em segundo lugar, para que este modelo normativo 
ocorra, é necessário estabelecer – por meio de uma redução – o indiví-
duo como célula de análise da operação de entendimento e intervenção. 
Isto merece certa atenção.

O indivíduo como lugar de resposta

 verdade, o protagonismo desempenhado pelo indivíduo na aná-
lise de situações de fracasso escolar dá-se em detrimento do comple-
xo cenário da educação cotidiana. Estritamente falando, nunca existe 
o indivíduo na escola. Mas o indivíduo é precisamente o “lugar” de 
análise e intervenção da psicopedagogia. É em seus limites – que são 
especialmente marcados por suas faculdades e componentes cognitivos 
– que se buscam as respostas para aquilo que é considerado fracasso na 
sala de aula. Uma série de procedimentos isola e inventa uma figura 
individual que deve responder pelo não cumprimento das expectativas 
de desempenho. E é a mesma psicopedagogia que dá forma – com a 
psicometria – a um perfil individual que deve dar conta das razões do 
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fracasso escolar. É na dobra que se forma entre testes e controles descon-
textualizados e padronizados – longe da heterogeneidade e da espessura 
do cenário escolar – que se desenha essa célula de análise, o indivíduo; 
aquele que, então, toma o lugar do aluno concreto. Aluno esse que con-
vive com seus colegas em horários e lugares específicos, com diferentes 
professores e com uma história de vida que o acompanha. Mas essa 
multiplicidade de elementos que participa da cena escolar é simples-
mente negligenciada. Toda uma estrutura epistemológica, discursiva e 
institucional é articulada para buscar as razões de um rendimento de-
ficiente dentro dos limites da individualidade do aluno. Só esta figura 
é verdadeiramente responsável pela complexidade de uma expectativa 
não satisfeita. Baquero e Narodowsky o expressam da seguinte forma: 
“Se o desempenho do aluno chama a atenção, ele deve ser observado 
em detalhes, e sem ruído, em um gabinete e com técnicas de leitura 
mais precisas, mais sofisticadas, mais herméticas, de leitura menos com-
preensível” (1990, p. 40).

Certamente, esse hermetismo do indivíduo está relacionado à 
complexidade do discurso científico e, a partir dessa perspectiva, pro-
duz um efeito de autoridade perante o qual o âmbito pedagógico – mas 
especialmente o aluno – não pode deixar de reconhecer suas limitações 
e falta de conhecimento de si mesmo. A opinião psicopedagógica só é 
recebida e aceita como uma espécie de prognóstico oracular daquilo 
que se oculta por trás do manifesto das condutas. Nesse sentido, Fou-
cault é mais uma vez esclarecedor. Recordemos que em Nascimento da 
clínica (1990), o francês apresentava os elementos fundamentais que 
permitiram a formação de uma anatomia patológica centrada precisa-
mente na profundidade somática do indivíduo.

Dessa forma, o capítulo “Abrir alguns cadáveres” dá ao autor a 
oportunidade de olhar para o momento em que a pesquisa médica co-
loca em forma uma nova prática sob o modo da clínica, que seria deci-
sivamente fundada por um trabalho com cadáveres que se torna, a par-
tir desse momento, habitual, mas que, sobretudo, sustenta-se em um 
olhar fundador inédito do “volume anátomo-clínico” (FOUCAULT, 
1990). Assim sendo, Foucault destaca como o olhar do médico se torna 
penetrante, no sentido de liberar uma espacialidade nova, profunda e 
interior. Não se trata simplesmente de acessar uma interioridade já exis-
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tente, mas de um olhar médico que inaugura um novo regime de enun-
ciabilidade, indo além da superficialidade do sintoma para descobrir a 
espessa esfera da profundidade geológica da doença. 

Aparece então a interioridade do corpo: um mundo virgem, 
mas cheio de causas onde boa parte das enfermidades ou doenças 
parecem encontrar uma explicação. É o interior do cadáver que ofe-
rece a possibilidade de revelar a verdade onde está o conhecimento 
médico. Destaca-se, então, o valor ilustrativo e esclarecedor da morte. 
Na verdade, para Foucault, a morte adquire um protagonismo que é 
tanto epistemológico quanto metodológico: é a morte, em sua doci-
lidade severa, que permite dar conta da saúde e, em última instância, 
da vida. Com uma tonalidade que beira a poética, Foucault aponta: 
“A noite viva dissipa-se na clareza da morte” (FOUCAULT, 1990, p. 
209). No entanto, não é apenas uma morte literal, ela também alude 
ao caráter laboratorial do indivíduo ao qual aludimos recentemente: 
é numa espécie de recorte ficcional e isolado que o indivíduo emerge 
como uma instância resolutiva, capaz de dar as respostas daquilo que 
é compreendido. A doença e sua cura passam, a partir de agora, a ser 
abrigadas sob uma figura atômica, claramente limitada e, portanto, 
individual. Foucault destaca assim essa operação:

Será sem dúvida decisivo para a nossa cultura que o pri-
meiro discurso científico por ela mantido sobre o indiví-
duo tenha passado por esse momento da morte. O fato é 
que o homem ocidental não pôde se constituir aos seus 
próprios olhos como objeto de ciência, não se tomou no 
interior de sua linguagem e não se deu, nela e através dela, 
uma existência discursiva, senão na abertura de sua pró-
pria supressão (FOUCAULT, 1990, p. 276).

E acrescenta: “(…) da integração da morte ao pensamento médi-
co, nasceu uma medicina que se dá como ciência do indivíduo” (FOU-
CAULT, 1990, p. 276).

Este duplo gesto de produção e da primazia do indivíduo cons-
tituirá um dos eixos centrais de Vigiar e Punir (1998b). De fato, assim 
como assinalou Deleuze (1987), a emergência do saber sobre o indiví-
duo em relação à morte no Nascimento da clínica não é de forma alguma 
uma mera questão epistemológica, mas representa uma porta de entra-
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da para a questão das relações de poder. Para Deleuze, esse saber “posi-
tivo” sobre o indivíduo será possível na medida em que toda uma época 
fez do homem um objeto de controle e conhecimento. Dessa meneira 
será desenhada uma face do indivíduo como resultado de técnicas nor-
mativas na medida em que as tecnologias disciplinares direcionam boa 
parte de suas tarefas para a gestão e domínio das forças, ou, mais explici-
tamente, das relações de poder. Certamente, é esse domínio disciplinar 
do indivíduo – no duplo sentido do termo: como objeto de saber e 
como controle de sua conduta – que servirá de pivô para o desenvolvi-
mento dos chamados “saberes psi” e sua incursão como práticas sociais 
(FOUCAULT, 1998, 1998b). Entretanto, para nossos propósitos, bas-
ta mostrar como ocorre a derivação dessas operações para o contexto 
escolar, na forma do potencial individual que os alunos devem exibir 
de modo irrecusável, devido ao efeito das práticas educacionais. Dada 
sua virtude potenciadora, as ações da escola, nesse sentido, devem estar 
inquestionavelmente ligadas ao desenvolvimento “natural” dos alunos, 
o que implica que as razões de qualquer fracasso, atraso ou anomalia 
nos objetivos ou etapas a serem alcançados devem ser entendidas como 
propriedade ou atributo dos indivíduos. O aprendizado escolar, por-
tanto, resulta em um processo cuja realização estará condicionada pelos 
processos internos do aluno.

Como é de se esperar, isso também estará relacionado com um 
modo de interrogação sobre a norma. E é Foucault novamente quem 
nos ajuda a mostrar como essa dimensão operativa da norma não pas-
sou despercebida e é, pelo contrário, matéria fértil para uma aproxi-
mação das relações de poder que enfatizam a produtividade mais que 
a repressão, e que oferecem suporte para a análise das práticas institu-
cionais que vão se implementando entre os séculos XVIII e XIX. Com 
efeito, Foucault fornece análises sugestivas no contexto da conforma-
ção do “poder de normalização” (FOUCAULT, 1998, p. 49). Assim 
como no curso do Collège de France de 1975 – Os Anormais –, Fou-
cault busca, como é seu estilo, a pesquisa histórica dos elementos que 
constituem a categoria de anormalidade dentro do quadro médico-ju-
rídico proporcionado pela perícia judicial – principalmente a psiquiá-
trica –, a fim de mostrar como ocorreu um deslocamento encoberto 
no aparelho judiciário, graças ao qual se torna possível a punição, não 
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mais da falta ou do delito, mas do indivíduo. As figuras – desenhadas 
psicologicamente – do criminoso, do indivíduo perigoso, do deprava-
do ou do perverso, constituem o resultado de um deslocamento que 
Foucault coloca sob suspeita.

Sob essa mesma ótica, Foucault concentra-se no funcionamento 
do poder que organiza a cidade tomada pela peste, ao contrário do 
modelo exclusivo do leprosário. Para enfrentar o flagelo altamente con-
tagioso da peste, as cidades europeias do século XVIII elaboraram um 
protocolo de operação que, ao contrário da forma como a lepra tinha 
sido tratada, estabeleceu um rígido controle de grupos e indivíduos 
que simultaneamente permitia informações detalhadas e uma supervi-
são minuciosa. Mais do que uma simples expulsão ou distanciamento, 
trata-se um poder invasivo que é implementado como uma observa-
ção atenta que dá conta do estado dos indivíduos: “A reação à peste 
é uma reação positiva; uma reação de inclusão, observação, formação 
de saber, multiplicação dos efeitos do poder a partir da acumulação de 
observação e saber” (FOUCAULT, 1998, p. 55). A peste oferece um 
dos muitos casos de entrelaçamento de saber e poder, do qual Foucault 
tornou-se um leitor atento, e que são cuidadosamente analisados sob 
o título de “disciplinas”. Contudo, a conformação desse poder disci-
plinar, baseado na observação microfísica, dá ao exercício da norma 
um valor protagonista. Assim, é gerado um efeito de normalização a 
partir do funcionamento conjunto das diferentes instituições que inte-
gram os mecanismos disciplinares. E para pensar a dimensão positiva 
– finalmente produtiva – da norma, Foucault se vale da contribuição 
de Canguilhem (1971), enfatizando, de um lado, o processo global de 
normalização social em que a medicina e a educação estão inscritas; e, 
de outro, o valor produtivo, coercitivo e político que a norma adquire 
como princípio de qualificação e correção: assim a norma “está sempre 
ligada a uma técnica positiva de intervenção e transformação, a uma 
espécie de projeto normativo” (FOUCAULT, 1998, p. 57).

É então o valor performativo da norma que servirá a Foucault para 
desenvolver uma analítica do poder que enfatize não sua dimensão res-
tritiva, mas seu papel produtivo, tanto de realidade – na ordem social – 
quanto de verdade – na ordem do saber. Tudo isso, é claro, dentro de uma 
trama histórica, casual e contingente, mas cuidadosamente delimitada:
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O que o século XVIII introduziu por meio do sistema de 
disciplina com efeito de normalização, o sistema disciplina-
normalização, parece-me ser um poder que, de fato, não é 
repressivo, mas produtivo; a repressão só aparece nele como 
um efeito colateral e secundário, no que diz respeito aos 
mecanismos que, por sua vez, são centrais para esse poder, 
mecanismos que fabricam, mecanismos que criam, meca-
nismos que produzem (FOUCAULT, 1998, p. 59).

Após esta análise, devemos voltar à questão que nos preocupa: 
como a escola moderna incorporou uma dimensão normativa e quais 
são as características que esta gestão da normalidade assume. Todo um 
conjunto de dispositivos legais, regulamentares, institucionais e, é claro, 
pedagógicos contribuirá para a formação desse terreno normativo em 
que a escola funciona.

Norma e escolaridade

Ora, vale então fazer a pergunta: como esse projeto normativo 
se manifesta dentro da escola? Outros autores têm demonstrado que o 
protagonismo da dimensão normativa no mundo escolar é dado pela 
forma como ela é capaz de configurar práticas institucionais que con-
tribuem para estimular processos de subjetivação. O caso do Chile é, 
certamente, um exemplo dessa tendência. Nesse contexto, é necessário 
prestar atenção à existência efetiva de um marco jurídico e normativo – 
proveniente do nível oficial – que regula e coloca pautas para a gestão de 
questões relacionadas ao desempenho acadêmico, bem como à conduta 
e à convivência escolar. Nesse sentido, o projeto normativo governa-
mental fornece diretrizes sobre como administrar discursos e práticas 
relativos à normalidade e à diferença no interior de um Marco da Po-
lítica de Convivência Escolar, bem como através dos chamados Projetos 
de Integração. No entanto, como apontamos no início deste trabalho, o 
relevante é que a norma constitui a engrenagem que conjuga a esfera do 
governo com a esfera do indivíduo; é ela que dá consistência oficial ao 
trabalho institucional cotidiano. O normativo é o elo entre o trabalho 
disciplinar e o governo a distância.
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Alguns autores (DEVALLE; VEGA, 2006; APABLAZA, 2018) 
têm mostrado como as declarações e propósitos das políticas educa-
cionais – além de seu conteúdo curricular e uma série de documentos 
instrucionais –, supõem uma referência a um “aluno ideal” que respon-
deria satisfatoriamente a todas as demandas e expectativas da política 
educacional. E é por meio desta abordagem que o apelo ao “saberes psi” 
se torna uma questão necessária. É em virtude de sua autoridade que 
as normas são implementadas e gerenciadas de acordo com uma diver-
sidade de programas específicos, implementados segundo os diferentes 
contextos e políticas educacionais da atualidade.

Não é nosso propósito fazer uma revisão exaustiva de todos esses 
programas e suas características singulares. Isso estaria além do escopo 
do nosso trabalho. No entanto, parece-nos apropriado aprofundar o 
grau de autoridade que estes saberes psi têm nesse contexto. É justa-
mente Ricardo Baquero (2008) que também elaborou uma crítica a essa 
intrusão dos saberes psi no âmbito educativo. Desde seu ponto de vista, 
a visão psicoeducativa traz consigo algumas omissões quando assume 
a tarefa de julgar as possibilidades e capacidades dos alunos. E dentro 
dessa crítica, a pertinência e suficiência da psicometria tem um lugar 
decisivo. A este respeito, o autor argumenta:

Deveria chamar nossa atenção o fato de que sejam as 
abordagens do tipo psicométrica que possuem esse pres-
tígio ou confiança em seu potencial para dirimir nossas 
dúvidas sobre as conquistas e possibilidades dos sujeitos. 
Note-se, como aponta Mehan, que o tipo de saber produ-
zido por uma abordagem psicométrica/individual é uma 
espécie de saber descontextualizado, que, partindo de um 
enquadramento rotineiro no qual a interação com o su-
jeito é regulada e minimizada, obtém resultados a serem 
interpretados pelo que outros sujeitos obtiveram em si-
tuações semelhantes (BAQUERO, 2008, p. 20).

Com esta crítica, o que é posto em questão é o valor preditivo – ou 
veridictivo – da psicometria. Não se trata, de qualquer forma, de negar 
sua legitimidade, mas de, pelo menos, colocar uma certa cautela quan-
do se trata de estabelecer prognósticos e previsões sobre o desempenho 
dos alunos, uma vez que se trabalha com um indivíduo qualitativamen-
te diferente daquele que realmente opera no contexto escolar. Entre-
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tanto, há sempre o risco latente de que a escola inteira ceda facilmente 
e cumpra a profecia que o saber especializado dita. Nesse panorama, o 
peso da visão “psicológica/descontextualizada” é decisivo pelo seu grau 
de cientificidade e valor preditivo, mas ao preço de colocar o sujeito em 
confronto com o que a expectativa de normalidade lhe atribui. Diz Ba-
quero: “Como sabemos, independentemente dos testes psicométricos 
medirem o que eles afirmam medir, eles têm o papel cruel de nos aler-
tar sobre aqueles sujeitos que, por causa de seus maus resultados, estão 
claramente em risco em termos escolares” (BAQUERO, 2008, p. 21).

Nessa perspectiva, em vez de abandonar a contribuição dos sa-
beres psi dentro da escola, trata-se, acima de tudo, de atentar a sua 
intrusão com cuidado, distanciando-a da fácil aplicação e levando em 
consideração as mediações e hesitações exigidas pela especificidade dos 
processos de aprendizagem no contexto cotidiano da escola. Parece, en-
tretanto, que sob uma racionalidade governamental que pressiona para 
estabelecer parâmetros gerais de normalidade e gestão das diferenças, 
essas precauções são mais difíceis de sustentar. Parece que, ao contrário, 
a contribuição dos saberes psi tende a estabelecer padrões de diferencia-
ção no que se refere tanto ao desempenho quanto ao comportamento. 
Isso, por sua vez, alimenta a autoridade e legitimidade que o saber espe-
cializado sustenta e gerencia.

Um exemplo dessa inflação normativa que se alimenta desse tipo 
de inércia no cotidiano escolar pode ser encontrado em um artigo de 
2002 que se refere especificamente aos fatores psicológicos que afetam 
o desempenho escolar. A autora é uma destacada acadêmica chilena for-
mada em psicologia com orientação clínica, cujo trabalho estabelece su-
gestivos vínculos entre escola, problemas de aprendizagem e questões de 
saúde mental. Além disso, o artigo foi publicado em uma das mais pres-
tigiadas revistas de educação do Chile. Esse trabalho, em nossa opinião, 
é um texto que tem especial relevância, pois nos permite vislumbrar de 
forma concreta as referências a partir das quais se configura o perfil da 
subjetividade escolar; uma dimensão que nem sempre é destacada e que 
muitas vezes é negligenciada apesar das abundantes análises que exis-
tem sobre a escolaridade no plano institucional. Por outro lado, o texto 
mostra claramente o tom e a nomenclatura – o regime discursivo – que 
estruturam e orientam a pesquisa em educação. Assim, parece-nos um 
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exemplo muito bom – sem ser exclusivo das seguintes características 
– para mostrar as interferências entre normalidade, desempenho, com-
portamento e subjetividade.

Em primeiro lugar, este artigo destaca a semelhança que a autora 
sugere haver entre baixo rendimento, fracasso e evasão, noções que, 
promete-se, serão abordadas a partir de um enfoque clínico tradicio-
nal. Desde o início, uma vocação terapêutica é evidente no texto, que 
estabelece um catálogo dos elementos que participam da constituição 
dos perfis emocionais que resultam em problemas de escolaridade. Sem 
declará-lo explicitamente, é possível perceber como as observações da 
autora tomam sua autoridade e legitimidade do âmbito psicológico e, 
sobretudo, psicopedagógico. Também é marcante a afirmação inicial de 
que os problemas escolares têm um impacto tanto na saúde mental dos 
alunos quanto nas expectativas de sucesso que os pais têm deles. Além 
disso, esse apelo à família como instância indispensável vai de mãos 
dadas com jargões médicos que qualificam sem sutilezas o ambiente 
emocional dos alunos:

A maioria dos alunos que apresentam dificuldades emo-
cionais e comportamentais tem pequenas alterações no 
seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor ou emo-
cional, sem que – em geral – lhes possam ser atribuídas 
categorias diagnósticas específicas, como deficiência cog-
nitiva, transtorno de déficit de atenção ou transtornos es-
pecíficos de aprendizagem (JADUE, 2002, p. 193).

Para Jadue, essas alterações se manifestam em comportamentos 
disruptivos que entrariam em conflito com o ensino escolar, que geral-
mente seria dirigido a crianças “normais” ou “médias”, que, portanto, 
“não apresentam diferenças entre si” ou alterações, desvios ou lentidão em 
seu trabalho. Nessa perspectiva, qualquer desvio da normalidade coloca o 
aluno “em risco” de baixo rendimento e fracasso escolar, expressão que se 
referiria a características pessoais que predispõem a experiências pessoais 
que vão desde o baixo rendimento até a drogadição. Assim, é desenvolvi-
do um perfil do aluno problemático que integra tanto questões cognitivas 
quanto fatores emocionais e até mesmo sociais. Como se pode ver, este 
é um esboço de um indivíduo perigoso na escola, cujo desvio o coloca 
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sob suspeita não só em termos de sua educabilidade, mas também de sua 
sociabilidade. Além disso, a análise se aprofunda acrescentando aspec-
tos que se referem a vários aspectos da personalidade: déficits cognitivos, 
poucas habilidades sociais e problemas emocionais, entre outros. É claro 
que todas essas características não só perturbam o indivíduo como tam-
bém transtornam e degradam seu âmbito de socialização e ação no mun-
do. A posição da autora é clara quanto a este ponto: “Deve-se notar que 
o aluno que perturba os outros na aula e no intervalo não aprendeu uma 
maneira apropriada de fazer amigos e estabelecer relações interpessoais. 
São geralmente crianças infelizes, isoladas por seus colegas e impopulares 
entre seus professores” (JADUE, 2002, p. 195).

Em suma, com base na variável desempenho – ou seja, a avaliação 
do desempenho acadêmico entendido a partir de uma lógica normativa 
–, são estabelecidos perfis que comprometem a subjetividade de forma 
integral, prevendo inclusive afirmações sobre a felicidade dos alunos. 
É então a mesma racionalidade psicoeducativa que convida os alunos 
a se reconhecerem ou a estabelecerem avaliações subjetivas em relação 
às referências estabelecidas pela escola. Assim, a vida de um sujeito é 
capturada por uma racionalidade normativa – vinculada à escola – que 
a sanciona, regula e julga. Do nosso ponto de vista, valeria a pena então 
ao menos questionarmos as dimensões e o protagonismo que o desem-
penho escolar assume como uma esfera de reconhecimento subjetivo. 
Talvez se possa pensar que a forma como um sujeito tem seu desempe-
nho na escola realmente se faz passar por ele, permitindo fazer afirma-
ções gerais sobre sua pessoa, mas, não obstante, é o protagonismo e a 
hegemonia do desempenho que permite este tipo de formulação sobre 
o indivíduo de modo integral:

Geralmente, crianças com problemas emocionais, com-
portamentais e sociais têm déficits de capacidade de so-
cialização, baixa autoestima, dependência, sentimentos 
de solidão, comportamento disruptivo, hiperatividade, 
distração e impulsividade, que afetam seu desempenho na 
escola. Tal é a heterogeneidade apresentada por este grupo 
de alunos que é possível afirmar que a única característica 
comum que eles possuem é o baixo desempenho escolar 
(JADUE, 2002, p. 99).
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O baixo desempenho escolar é o sinal decisivo diante do qual se 
desenha uma subjetividade – a do aluno – que, então, também represen-
ta uma distância em relação à normalidade. Mas, como vimos, trata-se 
de uma norma que é tão disciplinar quanto governamental, expressando 
tanto o propósito quanto o desejo de conduzir a conduta de forma global 
e de acordo com certas expectativas, bem como a maneira como as insti-
tuições operam localmente, ligadas a padrões disciplinares. Assim sendo, 
o aluno está, por um lado, olhando para si mesmo e, ao mesmo tempo, 
sendo olhado pelas instâncias de controle que, por sua vez, são legitima-
das pelo saber especializado de orientação psicoeducativa.

Como já vimos, a escolaridade é uma instância que gera efeitos nos 
sujeitos. Por certo, trata-se de uma instância que tem procurado vestir-se 
com a roupagem da ciência para organizar, classificar e até mesmo prever o 
comportamento dos sujeitos. No entanto, vimos também que isso é pos-
sível devido a certos recortes analíticos que têm sido proporcionados pela 
abordagem psicopedagógica na qual o foco da atenção e das explicações está 
sempre concentrado no indivíduo como uma entidade autônoma, arranca-
da da cena escolar e portadora das razões de seu próprio desempenho. Pela 
mesma razão, revisamos os elementos que dão à abordagem psicopedagógi-
ca uma vocação normativa. Juntamente com Foucault, pudemos perceber 
que o normativo estabelece e funda modos de organização dos indivíduos, 
bem como formas de conhecimento legítimo e autorreconhecimento. A 
norma é o território em que se encontram tanto o governo a distância como 
o controle disciplinar. Finalmente, tomamos um exemplo de como um sa-
ber especializado é construído a partir de abordagens psicoeducativas que 
não só se pronunciam sobre o desempenho escolar, mas também visam 
emitir juízos sobre todas as dimensões da pessoa, convidando, no processo, 
a colocar modelos de identificação à subjetividade.
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13

Da problematização psicológica 
das crianças e das tecnologias 
de governo do mundo interno1

Jorge Chavez Bidart

Introdução

A noção de governamentalidade proposta por Michel Foucault 
nos seminários de 1977 e 1978 no Collège de France é o resultado de 
um exercício metodológico em seu processo de pesquisa. Esta noção é 
caracterizada por sua amplitude e abertura, o que não significa que seu 
funcionamento seja difuso ou pouco rigoroso. Pelo contrário, a análise 
da governamentalidade propõe um instrumento de categorias próprias 
como racionalidade, tecnologias e estratégias, dentro de uma perspecti-
va relacional que foca a atenção nas infraestruturas, artefatos e diferen-
tes elementos, possibilitando seu agrupamento com outras categorias, 
compondo assim uma interessante caixa de ferramentas para a análise 
das práticas governamentais. 

O caráter amplo e aberto da noção permitiu passar de uma 
ferramenta conceitual para um campo de pesquisa fazendo dos estu-
dos de governamentalidade um vasto território de reflexões sobre os 
modos de governo (nós mesmos e os outros). Governar os outros ou 
governar-se a si mesmo pode ser entendido de diferentes maneiras: 
para este trabalho, vamos considerar a noção de governamentalidade 
que se refere à ideia de “condução da conduta”. Segundo Dean (1999): 
“conduzir significa liderar, dirigir ou orientar, e possivelmente o em-
prego de algum tipo de cálculo quanto ao modo do que se deve fazer 
[.... ]” (p. 17). Esta noção nos leva a considerar a possibilidade de 

1 Tradução de Andrés Garcia Laínez, revisado por Bruno Foureaux e Maria Clara de 
Almeida Carijó.
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regular e controlar as condutas de forma racional e calculada, tendo 
a nossa disposição uma grande variedade de agentes, desde especia-
listas dentro de órgãos governamentais, como autoridades e técni-
cos, e até espaços arquitetônicos, normas e formas de conhecimen-
to, que intervêm em diferentes aspectos do comportamento a ser 
governado, elaborando e prescrevendo regras e propósitos para tais 
fins e, ao mesmo tempo, trabalhando através dos desejos, interesses 
e crenças dos diferentes atores, realizando projeções de resultados e 
consequências (DEAN, 1999). 

A condução das condutas envolve, portanto, reunir múltiplos 
atores e fazê-los agir de forma coordenada em direção a um mesmo 
objetivo. A força e a fraqueza de tal empreendimento é sintetizada e 
justaposta neste ato de “relacionar-se” e em sua manutenção, um em-
preendimento que requer uma variedade de dispositivos para man-
ter estável a rede construída a partir do momento em que um tema, 
fenômeno ou problema começa a ser “problematizado”. É justamente 
esta ideia de problematização que afirma, de forma importante, a 
proposta analítica de governamentalidade. Refere-se ao conjunto de 
práticas que fazem de um determinado fenômeno ou problema o 
centro de interesse para ser compreendido, gerenciado e governado. 
Para Foucault (1999), é o que provoca “que algo entre no jogo do 
verdadeiro e do falso e o constitua como objeto para o pensamento 
(seja na forma da reflexão moral, do conhecimento científico, da 
análise política etc.)” (p. 371). 

Neste artigo, vamos focar o processo de problematização das 
crianças no Uruguai durante a primeira metade do século XX. Um pro-
cesso que leva a conhecer, administrar e governar o mundo interno da 
infância através de uma variedade de artefatos, instituições, procedi-
mentos e tecnologias que farão da psicologia um conhecimento neces-
sário para estudar e intervir na condução das condutas. 

A matriz da cidadania e a invenção dos cida-
dãos 

No Uruguai, no início do século XX foi definida uma transfor-
mação do universo subjetivo de sua população, o que Barran (1994) 
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definiu como a passagem da sensibilidade bárbara para a sensibilidade 
civilizada e o que o governo do momento2 entendeu como a mudança 
“espiritual” do povo. A fim de gerar condições para um bom governo, 
empreendimento impossível de ser realizado durante o século XIX, a 
população seria objeto de transformação nas maneiras de sentir, agir e 
interpretar a realidade. Este ato ocorreu em duas direções: sufocando 
paixões ingovernáveis e promovendo as condições para o autogoverno. 
A universalização do ensino primário seria a forma de desenvolver tal 
atividade, promovendo ao mesmo tempo uma educação secular, obriga-
tória e gratuita para a transformação política e social do país. 

Através da formação intelectual, da predominância da razão nas 
diversas áreas a serem governadas e no âmbito das leis que determina-
ram o progresso da sociedade, a mudança de sensibilidade da sociedade 
foi apresentada como um futuro possível e para isso foi necessária a 
construção de uma matriz de cidadania. A construção dessa matriz foi 
a expressão da racionalidade do governo, tornando-se um programa 
de ação (LATOUR, 2001), que propiciou a montagem do dispositivo 
pedagógico, uma ação cujo objetivo pode ser sintetizado na elaboração 
e inscrição de um verdadeiro catecismo do cidadão. Para atingir este ob-
jetivo, foi preciso que crianças de todas as classes sociais frequentassem 
a escola. Para quem dirigia a educação naquela época, as desigualdades 
sociais não deveriam ultrapassar os limites da escola, a única distinção 
dentro da escola era aquela estabelecida na conduta, aplicação e inteli-
gência dos alunos.

Para o Ministério da Educação Primária, o combate ao analfabe-
tismo foi seu leitmotiv, porém, o foco de sua ação foi a governança das 
paixões e a construção do caráter das crianças. O inspetor Nacional Abel 
Pérez,3 cujo projeto educacional tinha a tarefa de levar a escola para todo 
o país e levar sua pregação civilizadora a toda a população, propôs que a 

2 O governo foi liderado por José Batlle y Ordoñez (1856-1929). Seu primeiro so-
brenome tornou-se popular e serviu de base para a nomeação do movimento político 
que tinha sua figura e suas ideias no centro: Batllismo. O Batllismo foi a experiência 
política que governou o Uruguai durante as três primeiras décadas do século XX. 
3 Abel Pérez (1857-1945), professor, membro da Sociedade de Amigos da Educação 
Popular, exerceu diversos cargos na área da educação, desde inspetor técnico até dire-
tor de Educação Primária e Normal. 
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ação educacional deveria ser direcionada para a formação de:

(…) verdadeiros e úteis caracteres, disciplinaremos nos-
sas paixões e asseguraremos que o respeito mútuo, que a 
ordem, a suprema aspiração dos povos bem constituídos, 
surja naturalmente do cumprimento do direito alheio, 
único postulado eternamente verdadeiro dos cidadãos li-
vres, que confundem seus anseios de prosperidade pessoal 
com os anseios da pátria (PÉREZ, 1902, p. 11).

A transformação da infância estava ligada ao culto às instituições 
nacionais, disciplinando para o futuro de uma vida ativa como cidadão, 
sendo a escola o suporte da vida democrática. O grande projeto edu-
cacional foi expresso por meio da formação da criança pela instituição: 

A Escola considera a criança em seu estado de parcial ou 
absoluta ignorância para inculcar nela os princípios consa-
grados pela ciência, dando-lhe o conhecimento dos fenô-
menos que se desenvolvem diante de seus olhos, na ordem 
física e moral; instrumentaliza sua memória com uma sé-
rie de ensinamentos úteis, práticos e fecundos; Desperta e 
reforça discretamente sua vontade, formando o caráter do 
futuro homem; e orienta sua sensibilidade, desenvolven-
do os nobres afetos que dão prestígio aos grandes ideais da 
vida, e trabalha em sua consciência a ideia duradoura do 
bem, força incomparável da qual derivam as mais nobres 
virtudes cidadãs (PÉREZ, 1901, p. 7).

O projeto governamental envolveu a instituição educacional e o 
conhecimento científico, direcionando-os para o objetivo comum da 
formação do cidadão, em cujo horizonte colocou a modelagem moral 
do sujeito. Condutas e afetos foram alinhados com uma série de princí-
pios e valores presentes na matriz da cidadania, afetando cada um deles 
e diretamente inscritos no interior de cada um e na rede de relaciona-
mentos daqueles que vivem juntos na sociedade. Para o diretor da Ins-
trução Primária, Abel Pérez (1907a): “a vida coletiva civilizada não pode 
ser concebida sem essa preparação inicial que abre os caminhos iniciais 
para a atividade intelectual, moral e afetiva do homem (sic)” (p. 14). 

Um exemplo disso foram os programas de Moral no ensino pri-
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mário. Em 29 de junho de 1902, o Secretário Geral da Instrução 
Primária Francisco Simón enviou uma carta a Abel Pérez explicando 
o plano de ensino moral, expressando a necessidade de transformar 
o indivíduo através de uma “moral para a vida”. Imoralidades como 
roubo, mentira, lucro e outras seriam objeto de estudo e através de 
raciocínio e cálculo seriam esclarecidos os danos que causam à huma-
nidade. O objetivo era observar o caráter comum dos atos imorais e 
sua tendência a produzir infelicidade. 

O universo comum da moral transmitido pelo ensino se dividia 
segundo os sexos, com os dirigentes da educação dando a entender em 
seus artigos que o lugar correspondente a cada um estava baseado em 
sua diferença “natural”. A criança, pela sua “natureza” e pela “natureza 
da sua missão”, absorve tudo o que o prepara para a vida como tra-
balhador e cidadão. A escola se tornaria assim a forja onde a criança 
masculina formaria seu caráter por médio da mediação do professor e 
com a incorporação de valores e princípios dos quais dependeria o seu 
futuro sucesso como homem. Na escola, a criança aprende o benefício 
do trabalho constante, da perseverança e dos hábitos que a sustentam, 
uma forma única de se tornar um homem: 

Ali ele pode compreender as diferenças entre a energia 
consciente que leva ao triunfo e a obstinação cega que leva 
à derrota; ali pode amar a parcimônia, como elemento 
fundamental do bem-estar futuro; ali, finalmente, livre de 
escravidões de toda ordem que turvam sua mente ou sua 
consciência, pode se formar um homem forte, varonil, tra-
balhador, honesto, enérgico e lutador, útil à sua casa e ao 
seu país, que represente, com a geração da qual faz parte, 
uma sólida promessa do porvir (PÉREZ, 1906, p. 6).

A instrução das meninas e adolescentes foi essencialmente dire-
cionada para conhecer e realizar todas as tarefas relacionadas ao lar, sem 
privá-las de conhecimentos técnicos comuns que pudessem despertar 
seus interesses científicos. Isto tinha um limite discricionário, pois era 
preciso tomar cuidado para evitar “falsos caminhos de uma cultura ar-
tificial que a afaste de sua verdadeira e simpática missão humana” (PÉ-
REZ, 1906, p. 7). A instrução das meninas será eficiente à medida que 
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lhes permite cumprir com perfeição seus deveres de mães: “as maiores 
que ela pode aspirar, aquelas que lhe asseguram maior prestígio e lhe 
garantem o legítimo gozo da mais pura e verdadeira glória”(PÉREZ, 
1906, p. 8). O significado da educação da mulher4 foi expresso na ideia 
de que o “germe completo da sociedade está no lar e dessa semente 
preciosa, cuidadosamente preparada e cultivada, se pode derivar o mais 
nobre progresso social”(PÉREZ, 1907a, p. 323). 

A transformação das formas de ser, estar e agir incluídas na pro-
posta educacional configura o que Dean (1999) definiu como governo 
ético, que consiste em um propósito de governo, procedimentos en-
volvidos, mudanças de comportamento e a geração de novas identida-
des. O propósito buscado nas práticas governamentais não terminou 
na construção do cidadão, mas sim na sua capacidade de agência no 
futuro. Nesta figura foi depositado o apoio de um modo de organização 
social centrado na vida cívica: “A escola primária seria assim um agente 
inestimável do cívico e, no futuro, a massa moldável da criança apresen-
taria a massa já estirada e sem aspereza no homem (sic)” (RAMASSO, 
1908, p. 590). A isso se soma a ideia de que o futuro produtivo do país 
estará fortemente ligado aos hábitos e costumes de trabalho: “ao criar 
esses hábitos de trabalho o mal mais grave do nosso país é combatido, e 
se transforma um fator incômodo, refratário à melhoria progressiva, em 
um elemento viril de progresso e regeneração” (PÉREZ, 1907a, p. 17). 

O cidadão foi a figura central a ser construída pelo dispositivo go-
vernamental, nesse quadro forneceu elementos para forjar novas identi-
dades sociais e com papéis bem definidos, como foi o caso dos profes-
sores. O professor recebeu um papel importante na sua determinação 
como “apóstolo de uma missão civilizadora” (PÉREZ, 1902, p. 11). A 
tarefa educacional incluía a “ação moral e inteligente do professor” e para 
atingir os objetivos propostos era necessário envolver, como propõe Pérez 
(1904), tanto as autoridades das aldeias quanto as famílias, que propor-
cionariam a contenção e o apoio para a construção subjetiva do aluno. 

A família teve um papel de destaque, pois é responsável por acom-

4 As escolas para mães ou donas de casa incluíam cursos de higiene, culinária, lavagem 
e engomagem de roupas, lingerie, corte, cuidado dos doentes e das crianças, contabili-
dade doméstica e economia; conteúdos que foram incluídos considerando o contexto 
da industrialização no início do século XX. 
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panhar o trabalho educativo da escola. O grupo familiar tornou-se mais 
um ator na mobilização de conteúdos e ações voltados para a concretiza-
ção do governo. A construção da identidade de diferentes atores, como 
efeito do enredamento (CALLON, 1995)5 buscado pelas práticas gover-
namentais gerou papéis específicos que determinaram inclusive a cons-
trução de experiências e expectativas para os diferentes sexos.

Os conteúdos educacionais adquiriram um caráter propositivo, 
tendendo a produzir comportamentos incluídos em uma “grade moral” 
que serviu de guia para ações e locais. Em cada lugar, um indivíduo e 
uma função foram os preceptores do positivismo comteano que foi ope-
racionalizado pela definição de locais, circuitos e funções, nos quais se 
destaca a articulação entre agentes governamentais, famílias, professores 
e alunos. Lugar e função não se reduzem a um funcionalismo grosseiro; 
cada um envolve conhecimentos, aptidões e habilidades a serem fomen-
tadas, discriminação de gênero e relações entre eles, configurando assim 
um “ambiente socioafetivo” naprópria matriz da cidadania. 

O poder sobre a vida e a montagem dos saberes

O início do século chegou, em termos governamentais, com 
a preocupação não só da educação da população, mas também de 
sua saúde. Essa preocupação promoveu a mobilização de diferentes 
saberes e práticas em torno do cuidado da população, discriminando 
áreas e procedimentos específicos de intervenção. Em 1901, no I 
Congresso Latino-Americano de Medicina, foi definido que os paí-
ses participantes do Congresso deveriam adotar a instituição dos 
médicos escolares, assim como os países desenvolvidos. Os países 
foram instados a criar uma Subsecretaria de Estado de Higiene e 
Assistência Pública, sob a tutela do Ministério do Interior, a ser or-
ganizada com base científica: 

As propostas de saúde foram registradas em vários domí-
nios. Na formação de médicos, com uniformidade nos 
currículos, no ensino, com higiene obrigatória nas esco-

5 O conceito proposto por Michel Callon poderia ser traduzido por alistamento ou 
matrícula, mas prefirmos enredamento pela referência à Teoria Ator-Rede. (N. dos T.)
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las e na formação de professores. Um novo conjunto de 
ações foi adicionado para o médico, como certificação 
médica para mortes, tomada de medidas para prevenir 
a disseminação de doenças venéreas, realização de pes-
quisas estatísticas sobre a lepra, declaração de vacinação 
e revacinação obrigatória, entre outras. As propostas dos 
médicos baseavam-se na firme convicção de que “todo o 
edifício da grandeza nacional se assenta na preservação 
da saúde do povo (I Congresso Latino-Americano de 
Medicina, 1901, p. 205). 

O ato de “certificação”médica endossou a transferência da au-
toridade do Estado sobre a figura do médico e seus conhecimentos, 
legitimando por sua vez um lugar privilegiado e inevitável no circuito 
dos educadores, família, professores e crianças. Assim como os pro-
fessores se tornaram os conhecedores e conselheiros das famílias no 
campo do ensino, os médicos construíram um papel semelhante no 
campo da saúde. 

Ecoando as propostas feitas nos Congressos Médicos e os de-
senvolvimentos nos países avançados, em 1906, Abel Pérez (1907a) 
levantou a necessidade da criação do Corpo Médico Escolar: “O mé-
dico, no estado atual do conhecimento humano, é o aliado necessário 
do professor, pois do exame pessoal de cada aluno pode surgir a verda-
deira eficácia do ensino” (p. 111). Ele ressalta que, a partir da análise 
da vida psíquica e fisiológica da criança, uma série de “anormalidades” 
que não eram conhecidas e que necessitavam de tratamento especial 
foi estudada. Essas “anormalidades” tinham que ser estudadas para 
descartar sua natureza permanente ou transitória, o que as tornaria 
possivelmente curáveis. O progresso dos estudos médicos permitiria 
discriminar essas patologias e promover a profilaxia e a classificação 
dos alunos e, com base nessa classificação, separá-los em grupos e 
mesmo escolas, como medida de “defesa social ou de projeções peda-
gógicas” (PÉREZ, 1907a, p. 112). 

No ano seguinte, Perez (1907b) insistiu na necessidade de criar 
um Corpo Médico Escolar6 permanente e alugado para investigar e cor-
rigir os males da escola, promovendo a “defesa” do corpo da criança e 

6 O corpo médico escolar foi criado pela Lei de Orçamento em 1908.
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de seus colegas de classe. A tarefa explícita era divulgar e popularizar a 
higiene nas escolas como um seguro para a atividade mental, uma ação 
que continuaria em casa e que incluía a saúde física. As tarefas do Corpo 
Médico se estenderam às habilidades psíquicas dos alunos. Em uma pa-
lestra no Ateneo del Uruguay, Abel Pérez disse que o olhar investigativo 
de um médico poderia nos alertar para uma anormalidade mental que 
não era perceptível à primeira vista: “as anormalidades mentais ainda 
são, para os grandes médicos que não fizeram um estudo especial e 
consciente, enfermidades difíceis de diagnosticar e que exigem, pelo 
menos, exames repetidos e frequentes, preparação excepcional e dedica-
ção quase sobre-humana (sic)” (PÉREZ, 1907b, p. 458). A medicina foi 
responsável pelo estudo e tratamento dos distúrbios mentais no campo 
educacional, tanto que Pérez define a ação do médico como a de um 
“psicólogo médico”. 

O conhecimento médico e a prática higiênica foram dedicados 
a uma atividade que implicava, em termos de governo, uma transfor-
mação substancial. Os dispositivos estatais ligados à intervenção em 
saúde, os responsáveis pelo atendimento das doenças como efeito da 
estadualização da vida biológica da população (FOUCAULT, 1996, 
2007), passaram a transferir sobre a população as prescrições para le-
var uma vida saudável ao mesmo tempo que inchavam os padrões de 
autogoverno da população. 

O conhecimento especializado permeou a vida das pessoas não 
apenas esclarecendo e tornando visíveis as “condições de risco” para 
a contratação ou disseminação de doenças, mas também propondo 
comportamentos e atitudes que reduziriam esses riscos. Como disse 
o médico escolar Sebastian Rodriguez (1907) no terceiro Congresso 
Médico Latino-Americano: “A medicação terapêutica cede todos os 
dias lugar à medicação profilática – um belo e digno triunfo da hi-
giene, que busca por suas sábias indicações evitar o mal em vez de 
curá-lo!”(p. 24).

Pedagogia e medicina foram posicionadas como o conhecimen-
to orientador das práticas governamentais ligadas ao autocuidado e 
cuidado da população, sem prejuízo da inclusão de outras visões. Em 
26 de março de 1904, Arturo Carbonell y Migal (1875-1934), pro-
fessor da 2ª série da escola nº 13, enviou uma nota ao inspetor de-
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partamental de Ensino Fundamental Eduardo Rogé (1862-1938), pe-
dindo-lhe que realizasse trabalhos de Antropologia Escolar7 na escola 
em que trabalhava. Para a realização desta proposta, foram solicitados 
instrumentos apropriados para as medições; um atropômetro, um cra-
nímetro, uma bússola de espessura, uma balança, um dinamômetro, 
um espirômetro, uma fita métrica, um medidor duplo, duas bússo-
las Weber e quinhentas formas. Arturo Carbonell y Migal pretendia 
“examinar meus alunos individualmente, tomando uma série de notas 
antropométricas e submetendo-os a certas experiências que trarão al-
guma luz sobre sua constituição mental e sensorial” (DIRECCIÓN 
GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 1904, p. 206).

Carlos Vaz Ferreira8 (1872-1958), na época inspetor nacional e 
membro da Diretoria Geral de Instrução Pública, relatou sobre o pe-
dido do professor, em abril de 1904, enfatizando a relevância da pes-
quisa psicológica e antropológica para a Pedagogia. Em seu argumento, 
baseou-se em uma citação de Binet: “Não é, a rigor, uma tentativa de 
reforma da antiga pedagogia, mas a criação de uma nova pedagogia que 
tenha uma base científica” (DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUC-
CIÓN PÚBLICA, 1904, p. 212). A nova ciência teve que ser construí-
da a partir da observação e experimentação, Vaz Ferreira insistiu que a 
psicologia fosse aplicada, além do laboratório, e sua inclusão, no plano 
de formação de professores dos Institutos Normais.9 A proposta de Vaz 
Ferreira levaria tempo para se concretizar. 

Em meados da década de 1920, desde diferentes perspectivas se 
contemplava a ideia de uma crise na educação, caracterizada pela super-

7 As medidas focaram no tamanho e relação com o comprimento dos membros. Da-
dos importantes para a construção de móveis escolares e outras medidas para a locali-
zação da sala de aula. Outros dados coletados foram importantes para a determinação 
do tipo étnico: crescimento, influência do meio ambiente na altura e na parte psíquica 
dos indivíduos. Também foi proposta a elaboração de uma biografia escolar. 
8 Em abril de 1897, Vaz Ferreira foi nomeado professor interino para o primeiro ano do 
curso de filosofia que incluía os conteúdos de psicologia. Em maio desse ano, publicou 
o Curso Expositivo de Psicologia Elementar e criou o primeiro Laboratório de Psicologia 
com fins didáticos para a demonstração pedagógica dos conteúdos de seu curso. 
9 No Instituto Normal de Señoritas, o conteúdo da psicologia integrou o tema da 
Pedagogia e também da Fisiologia. Nos Institutos Normais para Homens, Psicologia 
foi uma disciplina específica ensinada no primeiro ano 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 301 

lotação e falta de higiene nas salas de aula, em contraste com as diretri-
zes que o movimento higienista estipulava para as escolas (ACEVEDO, 
1926). Luis Morzone, numa conferência sobre o estado do ensino no 
Museu Pedagógico, disse: “pelo que me diz respeito, acredito sincera-
mente que – dada sua organização atual – nela pouco se fortalecem, 
quase não são disciplinadas, e menos ainda integradas, as inteligências, 
os caracteres e a vocacionalidade das crianças” (MORZONE, 1929, 
p. 311). O professor explicou a dificuldade da escola em cumprir sua 
função de formar o caráter do indivíduo e criticou o fato de ser ape-
nas dedicada à transmissão de conhecimentos gerais que pouco serviam 
como meio prático e útil para a vida. A crítica de Morzone destacou a 
ausência de trabalho para cultivar a vocação dos alunos e, como argu-
mento, citou os avanços da psicologia experimental como a forma pela 
qual a criança poderia ser estudada de modo particular. Sua deman-
da apontou para a necessidade de formar cientificamente o professor, 
em sintonia com os avanços da ciência pedagógica, preparando-o para 
cultivar a consciência dos alunos dos primeiros anos como verdadeiros 
“psicólogos em ação” (MORZONE, 1929). Para isso, os educadores 
tiveram que se afastar da pura teoria, deixar de ser aplicadores de um 
determinado sistema pedagógico, deixar de aplicar a psicologia geral 
abstrata e “estudar o indivíduo nas leis universais e profundas que o 
constituem, a fim de dirigir conscientemente a formação de sua perso-
nalidade”(MORZONE, 1929, p. 329).

Esta visão foi compartilhada com outros professores que estavam 
promovendo a reforma escolar e que encontraram resistência por parte 
dos donos da antiga pedagogia. Os expoentes desta resistência ocupa-
ram cargos como diretores e inspetores de escolas e se recusaram a ser 
treinados nos novos conhecimentos proporcionados pelo desenvolvi-
mento das ciências aliadas à pedagogia. Horacio Dura10 (1929) criti-
cou duramente a resistência dos administradores da educação e propôs 
a reforma do Ensino Fundamental com base no reconhecimento dos 
avanços da nova pedagogia que incluía a psicologia como motor do seu 
desenvolvimento. A psicologia foi incluída nas bases argumentativas de 
uma reforma educacional que tentou neutralizar o freio à evolução polí-

10 Horacio Dura (1885-1977), professor e Diretor de Educação. 
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tica e educacional. Para consolidar a reforma, seria criada uma comissão 
para se encarregar da mesma. Dura propôs a formação de uma comissão 
cujos membros seriam nomeados um a um11 e se refeririam ao grupo 
que vinha lutando há algum tempo para incluir na educação as novi-
dades no campo científico e, particularmente, os avanços da psicologia. 

A reforma foi consolidada em 1933, nesse momento o campo da 
pedagogia foi marcado pelo confronto entre aqueles que propunham a 
inclusão da psicologia experimental no campo do ensino e aqueles que 
apoiavam a antiga pedagogia herbartiana do final do século XIX. Aque-
les que propuseram a reforma argumentaram por mais de uma década 
através de artigos, experiências singulares e projetos que colocaram a 
psicologia em uma posição relevante para a transformação do ensino. 

Alfredo Samonati12 (1914), em um artigo, focou-se no destaque 
dado à pesquisa educacional naqueles anos, revisando o papel do psi-
cólogo e a valiosa contribuição da psicologia para a resolução dos pro-
blemas cotidianos no trabalho em sala de aula. Em 1916, Enriqueta 
Compte y Riqué,13 Diretora do Jardim de Infância da Capital, propôs 
ao Conselho Nacional de Educação Primária e Normal a criação de 
uma Faculdade de Pedagogia com uma forte base nos desenvolvimen-
tos da psicologia. Em sua argumentação, ela pergunta: “Quais são as 
conclusões da psicologia experimental que podem ser aplicadas à escola 
primária?” (COMPTE; RIQUÉ, 1919, p. 7). A resposta foi direciona-
da ao papel do professor que não possuía os conhecimentos positivos 
de psicologia que o impediam de observar bem as crianças, acessando 
esses conhecimentos através dos manuais. O Diretor considerou que 
a falta de estudos em psicologia experimental, sem a possibilidade de 
fazer observações e práticas durante o treinamento, causou um mau 
desempenho, por isso: “A psicologia experimental a que me refiro, a que 

11 As propostas foram: Enriqueta Compte y Riqué, Lusa Luisi, Eduviges Piaggio, 
Débora Vitale, Elena Rossi, Arturo Carbonell y Migal, Joaquín Sánchez, Teófi-
lo Gratwohl, Tomás Portela, Emilio Verdesio, Emilio Oribe, Crescencio Cóccaro, 
Juan Villarino, Hipólito Coirolo, Alberto Alves, Luis Pecantet, Alberto Macció, José 
Bellan, Enrique Rodriguez, Sebastian Morey Otero, Dalmiro Pérez, Carlos Gamba, 
Fernando Carbonell e Migal. 
12 Alfredo Samonati (1878-1946), professor e diretor do Ensino Secundário. 
13 Enriqueta Compte y Riqué foi professora de psicologia no Instituto Normal de 
Varones. 
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peço para os cursos de ensino profissional, não é a psicologia laborato-
rial baseada em aparelhos” (COMPTE; RIQUÉ, 1919, p. 11), refere-se 
à psicologia que estuda baseada na observação na escola. 

Leonor Horticou (1937), no Segundo Congresso Americano da 
Criança, abordou o tema da educação da vontade da criança como o 
centro da ação do educador, regida pela sociedade e pela obediência à 
lei. O trabalho do educador, para atingir seu objetivo, reduz as imposi-
ções, ordens e proibições, permitindo que a criança se desenvolva e sinta 
naquele ato voluntário a necessidade de contar com o professor: “devem 
aceitar a obediência como um simples meio para afirmar sua persona-
lidade” (p. 572). No mesmo Congresso, Enriqueta Compte e Riqué 
(1920) apresentaram um trabalho em que destacaram os progressos da 
psicologia infantil, ao contrário das correntes introspectivas que ainda 
não haviam chegado a um entendimento positivo. 

Em 1920, o Ministro da Instrução Pública, Dr. Rodolfo Mezzera 
(1920), apresentou ao Conselho Nacional de Administração um pro-
jeto de lei para a criação da Escola Normal, inclusive como novidade 
absoluta e seguramente como efeito das ações e interesses acumulados 
que estavam sendo mobilizados, a criação de um gabinete de psicologia 
experimental: “O objetivo desta organização é iniciar os professores nas 
novas orientações da pedagogia que está definitivamente fundamentada 
na pesquisa psicológica e não apenas na pesquisa fisiológica” (p. 138). 
Baseou a criação do Departamento de Psicologia na necessidade de es-
tudar o desenvolvimento mental das crianças, o equilíbrio dos seus sen-
tidos, seus gostos, inclinações, aptidões e suas vocações. Alguns meses 
depois, o projeto da Escola Normal de Mestres e Professores foi apre-
sentado ao Poder Executivo, que retomou muitas das propostas feitas 
por Mezzera,14 desta vez na caneta de Samonati (1920). O objetivo do 
projeto foi contribuir para resolver o que se entendeu como o principal 
problema da educação: a formação do professor. O projeto reconheceu 
o progresso da Escola Moderna e o leque de conhecimentos envolvi-
dos na tarefa educacional: pedagogia, sociologia, pedologia, psicologia, 
psicometria e higiene infantil, que devem ter seu lugar na formação 

14 O Dr. Rodolfo Mezzera era Ministro da Instrução Pública na época em que Samo-
nati apresentou o projeto. 
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dos professores. O gabinete teria duas orientações: funções laboratoriais 
ligadas à pesquisa psicológica e funções clínicas para o estudo das causas 
que separam uma criança do tipo “normal” e de onde propor um trata-
mento. O Gabinete de Psicologia Experimental foi concebido para estar 
ligado a outros espaços como a Escola de Experimentação Pedagógica, o 
Laboratório de Pedologia e as Clínicas Psicológicas, um dispositivo que 
não pôde ser instalado. Até aquele momento, a psicologia fazia parte 
de discussões, de projetos de renovação educacional e de conteúdos na 
formação de professores, mas estavam faltando ainda as experiências de 
aplicação desse saber que não tardariam em chegar. A Inspetora de Prá-
tica Docente, María García San Martín (1925), afirma em um relatório 
que: “Desde 1921, desejando iniciar os praticantes em alguns exercícios 
de psicologia experimental, testamos em algumas escolas os testes Binet, 
cujo significado tínhamos explicado de antemão” (p. 349). 

Em 1921, Roberto Abadie Soriano apresentou um projeto para a 
criação da Escola Vocacional, destinada a “completar e afirmar a cultura 
integral dos alunos e descobrir, através de cuidadosas observações psicoló-
gicas, a vocação de cada um” (ABADIE SORIANO, 1921, p. 1.145). O 
objetivo era que, através do estudo psicológico de cada aluno, se pudesse 
caracterizar suas aptidões e propor futuros estudos a serem seguidos por 
aquele aluno. Dessa forma, um objeto específico da psicologia começou a 
ser colocado em um espaço relevante: a vocação. O trabalho sobre o pre-
sente das motivações e aptidões de um sujeito individual resultará em um 
futuro melhor para ele e para a sociedade em que está inserido. A vocação 
foi um componente funcional às estratégias de condução de comporta-
mentos e, como tal, inscreveu-se no projeto do futuro país. 

A transformação da “sensibilidade” representou o início de um 
modo de condução nunca alcançado. A especificidade exigida para tal 
tarefa, bem como a intervenção cirúrgica das tecnologias governamen-
tais, exigiu um enorme avanço na aliança entre ciência e governo. A 
mobilização de uma enorme quantidade de argumentos levou às trans-
formações necessárias nos hábitos, costumes e comportamentos, argu-
mentos que foram patrocinados pelos “saberes modernos”, pedagogia, 
medicina e psicologia, que compartilharam caracteres de cientificidade 
e, dessa forma, foram a base das práticas governamentais. 

O atendimento às pessoas, e especificamente às crianças, foi im-
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plementado por meio da criação e articulação de instituições, agentes e 
práticas, que se tornaram legítimas com base em congressos, missões cien-
tíficas e o acúmulo de uma variedade de registros em múltiplos formatos 
(LATOUR; WOOLGAR, 1995). Um exemplo disso foi o cartão sinté-
tico médico-psico-pedagógico-social elaborado no Ensino Fundamental, 
que se tornou uma das primeiras formas de registro que continha e trans-
portava dados da vida mental da população ligada à psicologia como co-
nhecimento positivo aplicado. Esses elementos permitiram compreender 
e agir sobre a população com cada vez maior precisão, possibilitando ao 
Estado aprofundar seu projeto biopolítico. Foi neste circuito impregnado 
pela perspectiva higienista que começaram a ser recebidos os primeiros 
projetos de incorporação e uso da psicologia em diferentes campos. 

Psicologia na matriz da cidadania 
e em relação ao governo das crianças 

A proteção das crianças foi uma das questões que reuniu cientistas 
e políticos em nível internacional no início do século XX. Países como 
França, Alemanha, Áustria, Holanda, Suíça e Estados Unidos estavam 
preocupados em ter uma legislação que abordasse o problema das crian-
ças abandonadas, especialmente o abandono moral e material, fazendo 
com que o movimento reformista promovesse um maior envolvimen-
to do Estado. O Uruguai modificou as instituições existentes e criou 
outras que foram acompanhadas por nova legislação e procedimentos 
de intervenção. Durante a presidência de Gabriel Terra,15 o cuidado 
infantil foi consolidado como uma ação do Estado e o Ministério de 
Proteção à Criança foi criado em setembro de 1933. Em 6 de abril de 
1934, foi promulgada a Lei do Código da Criança e, através dela,16 foi 
criado e instalado o Conselho da Criança como agência encarregada do 

15 Gabriel Terra, um político do Partido Colorado, tornou-se presidente em março de 
1931. Em 31 de março de 1933, liderou um golpe de Estado que inaugurou o período 
conhecido como Ditadura da Terra, até 1938. 
16 As funções do Conselho da Criança foram confiadas a oito divisões técnicas: pré-
natal, primeira infância, segunda infância, adolescência e trabalho, higiene, educação, 
serviços sociais e jurídicos. 
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bem-estar dos menores. 
O sistema de proteção à criança foi principalmente um sistema 

de segurança responsável por antecipar e reduzir os riscos associados 
às crianças e desenvolver condições para o seu cuidado, que começou 
com a criação do Ministério de Proteção à Criança e continuou com 
uma variedade de novas práticas, estabelecimentos e regulamentos.17 
A dimensão social do problema da infância adquiriu forte relevância e 
um efeito semelhante ocorreu com a dimensão mental ou psíquica em 
tal problematização. Na década de 1930, tornou-se comum integrar a 
psicologia ao circuito de conhecimentos e práticas necessárias à con-
duta educacional ou socializante da infância, refletindo, por um lado, 
a presença e relevância dos fatores psíquicos e comportamentais para a 
construção do cidadão; e, por outro, a necessidade de que esses fatores 
sejam estudados e intervindos pelo conhecimento especializado. 

A presença da psicologia, como dissemos anteriormente, cada vez 
mais frequente em vários campos, ocorreu em momentos de consolida-
ção do estado de bem-estar e do repertório de ações cívicas, que molda-
ram a matriz da cidadania e da democracia representativa da república. 
Foi nesse circuito que a ideia e a prática do cuidado infantil se estabe-
leceu através de um mecanismo cada vez mais amplo em sua aplicação, 
e preciso em suas tarefas. Essa extensão se refletiu em uma imensa va-
riedade de ações, que, não só porque foram disseminadas, atuaram sem 
articulação; ao contrário, a mesma racionalidade do governo percorreu 
a objetificação do problema. Nesse domínio da problematização infan-
til, surgiu a singularidade de um dos seus aspectos mais específicos, que 
chamaremos de problematização psicológica das crianças. Esta proble-
matização refere-se à reflexão, intervenção e gestão dos aspectos mentais 
e comportamentais das crianças no âmbito das ações de condução do 
projeto governamental através da gestão do campo educacional e das 
áreas voltadas para o cuidado das crianças. 

No campo educacional, o impulso para orientar a psicologia es-
colar para uma modalidade empírica foi efetivamente materializado no 

17 Tribunal Juvenil, Conselho Superior de Proteção ao Menor, Clínicas de Laticínios, 
Serviço Social encarregado de receber pedidos de ajuda de mães indigentes com filhos, 
Colônias Educativas. 
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primeiro curso de Psicologia Experimental, que foi ministrado no Mu-
seu Pedagógico durante os meses de janeiro e fevereiro de 1925. No ano 
seguinte, o curso de Psicopedagogia Didática tomou uma clara orien-
tação para a psicologia experimental. Na proposta de Morey Otero18 
(1928), observações foram feitas e resultados positivos foram buscados 
através do que ele chamou de “experimentos pedagógicos”. As gerações 
que completaram os cursos em 1926, 1927 e 1928, a pedido de Morey 
Otero, foram reunidas naquela que foi a primeira associação científica 
em psicologia: a Associação Alfredo Binet.

Na sessão de 13 de setembro de 1933, o Conselho Nacional de 
Educação Primária e Normal criou o Laboratório de Psicopedagogia 
Experimental, proposto por Sebastian Morey Otero, seu primeiro dire-
tor. O Laboratório foi dedicado à pesquisa psicopedagógica; elaboração 
de dossiês especiais para alunos normais; elaboração de regras para a 
apreciação científica do desempenho escolar; auxílio no exame dos alu-
nos para aulas especiais, entre outras funções. 

A creche ofereceu uma variedade de áreas para expor os avanços 
da psicologia, desde o circuito acadêmico até a institucionalização de 
suas formas aplicadas. No VII Congresso Pan-Americano da Criança, 
realizado no México em 1935, a professora Leonor Horticou (1937) 
argumentou que a abordagem homogeneizadora do ensino tinha efeitos 
nocivos sobre algumas crianças, de modo que a classificação dos alunos 
na escola era uma medida de proteção à criança, revelando as causas das 
dificuldades de aprendizagem. 

A proteção à criança abordou o que foi chamado de “infância 
anormal”, criando várias instituições para cuidar dos deficientes men-
tais, físicos e sensoriais. Em 1934, o Conselho de Ensino Fundamental 
criou uma Escola Doméstica para a educação de crianças indisciplina-
das, também chamada Abnormal Children. Focou-se no tratamento 
entre os colegas de classe e na disciplina social dos alunos. O exame 

18 Sebastián Morey Otero (1894-1939) foi professor de Normalismo e membro da 
Sociedade Pedagógica. Na década de 1920, viajou para a Europa e estudou em Madri 
seguindo os cursos de Marañón. Em Barcelona, freqüentou o Instituto Emilio Mira y 
López na França, foi assistente no Instituto dirigido por Pierón e no Instituto Pende, 
na Itália. Em 1925, deu o primeiro curso de Psicologia Experimental e foi o primeiro 
diretor do Laboratório de Psicopedagogia Experimental. 
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psicológico foi realizado por um médico especializado em neuropsi-
quiatria, em colaboração com a direção da escola e com o apoio de 
uma assistente social. Em 1937, o Conselho Infantil criou uma Clínica 
Comportamental com o objetivo de estudar crianças abandonadas nos 
Abrigos Infantis e apoiar a ação da Escola do Lar. A Segunda Divisão da 
Infância do mesmo Conselho incluiu o estudo médico, odontológico, 
pedagógico, psiquiátrico e psicológico dos menores. Os exames psico-
lógicos tendiam a determinar a inteligência geral, o aspecto moral e as 
aptidões do menor. 

A abordagem do mundo interior das crianças resultou da eviden-
te incidência deste na experiência de aprendizagem e no destino final 
do processo educativo e de socialização e da produção de um sujeito 
adequado ao exercício da cidadania. O desvio, a falta, a incapacidade, a 
fraqueza, a má conduta, o anormal convergiram para dar sentido a uma 
intervenção que visa canalizar, corrigir, fortalecer e normalizar. Nos 
anos 1940, a psicologia já estava instalada nos discursos educativos, tan-
to como suporte científico para as novas abordagens pedagógicas, como 
expressão empírica dos estudos mais avançados em educação e para as 
ações corretivas exigidas pela canalização social, desta maneira iam se 
destacando arestas cada vez mais específicas do seu entorno disciplinar. 

A tendência no uso de abordagens clínicas em psicologia ou de 
psicologia em outras disciplinas, embora estivesse sendo incorporada, 
era uma expressão menor em comparação à prática experimental, ligada 
à mensuração das habilidades e capacidades das crianças. Esta versão da 
psicologia adquiriu sua máxima expressão em pesquisas sobre as carac-
terísticas da criança e do adolescente no Uruguai, em favor da constru-
ção do “normótipo uruguaio da criança e do adolescente”. 

Em abril de 1944, o Conselho de Educação Primária e Normal, o 
Conselho de Educação Secundária e Preparatória, o Conselho Infantil e 
o Conselho de Educação Industrial administraram e contrataram con-
juntamente os serviços de Emilio Mira y López para organizar e realizar 
pesquisas sobre o ”normótipo uruguaio”. O objetivo era comparar e 
avaliar, assim como fazer julgamentos e intervir em casos que se des-
viassem do registro de normalidade. Para os fins do governo, foi dado 
mais um passo no conhecimento do objeto a ser governado; para fins 
de disciplina, envolveu um exercício que promoveu o refinamento da 
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perícia daqueles que praticavam a psicologia. A pesquisa levou um ano 
e meio, de abril de 1944 a setembro de 1945. Foram estudados mais de 
1.290 escolares e 408 alunos do Ensino Médio, realizados 8.893 testes 
psicológicos19 e preparados 2.243 cartões que incluíam as dimensões 
médica, pedagógica e social. As atividades de pesquisa foram centraliza-
das no Laboratório de Psicopedagogia e envolveram 14 médicos, mais 
de 30 visitantes sociais, 13 professores que fizeram parte do laboratório, 
mais de 30 pessoas trabalhando na aplicação de testes no Laboratório e 
187 professores, que participaram fazendo observações em sala de aula 
(CARBONELL DE GROMPONE, 1947). 

O “normótipo uruguaio” foi construído através da aplicação de 
uma série de testes e ensaios que revelaram as habilidades, capacidades 
e condições dos sujeitos, construindo indicadores e dados com os quais 
foram desenvolvidas as características e, em suma, um modelo da criança 
e do adolescente uruguaio normal. Essa experiência constituiu um even-
to fundamental na legitimação da psicologia. A mobilização de centenas 
de técnicos, autoridades, crianças, técnicos, infraestrutura e inscrições foi 
um evento inédito e deve ser entendido no âmbito da problematização da 
infância. Nesta pesquisa, o governo infantil tem acesso ao mundo interno 
das crianças como nunca teve antes, permitindo-lhe conhecer dimensões 
do objeto do governo que são cada vez mais específicas, da mesma forma 
que lhe permite legitimar a disciplina. O estudo, medida e interpretação 
da inteligência, intimidade, caráter, temperamento, afetividade e persona-
lidade formam uma verdadeira autópsia do mundo interior dos sujeitos, 
e que, como novidade, resulta de um duplo movimento: o dos técnicos 
de uma exterioridade regulada por cânones científicos e o dos sujeitos do 
estudo a partir de um exercício de introspecção e reflexão interna. 

Conclusões 

O processo de governamentalização, realizado pelo Estado, atuou 
nos domínios que identificou como problemas a ação de administrar 

19 Os testes foram os Myokinetic Test, Rorschach Test, Storytelling Catalogue, Intimate 
Questionnaire, Bernreuter Personal Inventory, Vocational Autobiography, Pressey Tests and 
Verbal Intelligence, Spatial Intelligence e Abstract Intelligence survey tests. 
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a articulação entre ciência e política, que adquiriu particularidades 
próprias de acordo com as problemáticas que ativavam as práticas de 
governar. O grande desafio para o país unificado foi desenvolver uma 
matriz de cidadania que permitisse gerar condições de coesão e homo-
geneização da população, com o objetivo de desenvolver uma gama de 
comportamentos regulares e esperados de forma a permitir o desenvol-
vimento de regulamentações que ajudassem a definir a direção do país e 
canalizar os desvios. Nesse exercício, o conhecimento científico tornou-
se essencial. As práticas governamentais foram ampliadas para chegar a 
todos e a cada um. Em sua versão molar, a universalização das políticas 
públicas marcou o perfil do Estado de bem-estar; a versão molecular das 
políticas atingiu o mundo mental das crianças ao vincular sua expressão 
externa: os comportamentos a toda uma arquitetura moral da cidada-
nia. O bom cidadão, seus valores cívicos e princípios éticos foram alia-
dos à retórica que fundou a presença da psicologia no ambiente escolar 
e, posteriormente, nas práticas de saúde. 

A intervenção sobre educação e saúde infantil gerou as condições 
para a problematização psicológica das crianças, levantando uma série 
de questões: por que agir sobre aspectos mentais e comportamentais, 
quem e como devem realizar essa tarefa, como conduzi-la e com que 
objetivos, como governar esses aspectos? As respostas foram materia-
lizadas na aquisição e utilização de instrumentos técnicos de medição, 
como testes, entre outros dispositivos. Posteriormente, foram criados 
espaços de construção especialmente equipados com instrumentos, me-
canismos de registro de dados, meios de divulgação, regulamentos e dis-
posições. Os laboratórios e clínicas foram acompanhados por agentes: 
primeiro professores, depois técnicos e profissionais de psicologia, que 
aos poucos foram definindo as características da profissão. 

A partir do uso de seus instrumentos, a psicologia criou taxono-
mias que foram incluídas nos circuitos do governo. O mundo interno 
da criança era entendido como o núcleo a partir do qual no futuro se 
expressaria o comportamento social, a vida cívica, o ser cidadão e, é 
claro, o uso da liberdade. Uma interioridade localizada entre os aspectos 
hereditários e as influências do ambiente, que precisava de uma grade 
de inteligibilidade própria para se tornar objeto de governo. Esta grade 
foi configurada observando, sistematizando, classificando e prevendo 
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a evolução de uma multiplicidade, o mundo interno das pessoas. Esse 
mundo interno implica uma infinidade de características que se mani-
festam de diferentes maneiras como formas de raciocínio, de elaboração 
de juízos, de compreensão, de relações consigo mesmo e com os outros; 
uma multiplicidade que a psicologia tem procurado compreender atra-
vés de suas regularidades, suas manifestações, seus fluxos e desvios, seus 
múltiplos eventos singulares que podem ser identificados em grades, 
taxonomias e classificações. Um código, um dado, um mundo inscrito 
em um gráfico, transportável, manipulável, corrigível; uma operação 
destinada a gerar as condições para gerenciar, administrar e governar 
problemas e pessoas.

Referências bibliográficas

ABADIE SORIANO, R. La Escuela Vocacional. Proyecto. In: Anales de Instrucción 
Primaria. Montevideo: Talleres Gráficos Barreiro y Ramos, v. 18, n. 10, 11, 12, 
p. 1145-1153, 1921.

ACEVEDO, E. Memoria de Instrucción Primaria correspondiente al año 1925. 
Montevideo: Imprenta Nacional, 1926.

BARRÁN, J. P. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 2: El disciplinamien-
to (1860-1920). Montevideo: Grupo Editor, 1994.

CALLON, M. Algunos elementos para una sociología de la traducción: la domes-
ticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieuc. In: IRANZO, 
J. M. et al. A. Sociología de la ciencia y la tecnología. Madri: España: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1995, p. 259-282.

CARBONELL DE GROMPONE, M. Historia de la investigación sobre el normoti-
po uruguayo. In: CARBONELL DE GROMPONE, M. (Dir. Resp.). Boletín del 
Laboratorio de Psicopedagogía “Sebastián Morey Otero” de los Institutos Nor-
males. Montevideo: Imprenta Nacional, n. 3 e 4, p. 541-557, 1947. 

COMPTE; RIQUÉ, E. Proyecto sobre creación de una Facultad de Pedagogía. In: 
Anales de Instrucción Primaria. Montevideo: El Siglo Ilustrado, v. 16, n. 1, 2, 
3, p. 6- 28, 1919.

______. Concepto moderno de la naturaleza mental del niño y cambios que impo-
ne en las prácticas corrientes de la enseñanza escolar. In: Anales de Instrucción 
Primaria. Montevideo: El Siglo Ilustrado, v. 17, n. 4, 5,6, p. 151-156, 1920.

DEAN, M. Governmentality. Power and rule in modern society. London: Sage, 1999.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Documentos Oficiales. 

In: Anales de Instrucción Primaria. Montevideo: Talleres A. Barreiro y Ramos, 
v. 2, n. 6 e 7, p. 206-213, 1904. 

FOUCAULT, M. Estética, ética y hermenéutica: Obras esenciales. Barcelona: Paidós, 
1999. v. III.



13. Dispositivos de Educação

312 

______. Genealogía del racismo. La Plata: Editorial Altamira, 1996.
______. Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-

ca, 2007.
HORTICOU, L. Clasificación de los escolares. Su función protectora del niño y sus 

ventajas para la educación. In: Memoria del VII Congreso Panamericano del Niño 
II. México: Talleres Gráficos de la Nación, p. 492-502, 1937. 

LATOUR, B. La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la 
ciencia. Barcelona, España: Gedisa, 2001.

LATOUR, B.; WOOLGAR, S. La vida en el laboratorio. La construcción de los hechos 
científicos. Madri, España: Alianza Editorial, 1995.

MOREY OTERO, S. La psicopedagogía experimental como auxiliar de la labor do-
cente. In: Anales de Instrucción Primaria. Montevideo: Imprenta Nacional, v. 24, 
n. 1, p. 220-229, 1928.

MORZONE, L. Deficiente organización de la escuela primaria. In: Anales de Instrruc-
ción Primaria. Montevideo: Imprenta Nacional, v. 25, n. 1, p. 311-331, 1929.

MEZZERA, R. La Escuela Normal, Mensaje y proyecto de Ley sometido a estudio 
del H. Consejo Nacional de Administración. In: Anales de Instrucción Primaria. 
Montevideo: El Siglo Ilustrado, v. 17, n. 4, 5, 6, p. 122-143, 1920.

PÉREZ, A. Memoria: correspondiente al año 1900. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1901.
______. Memoria: correspondiente al año 1901. Montevideo: Barreiro y Ramos, 

1902.
______. Memoria: correspondiente a los años 1902-1903. Montevideo: Barreiro y 

Ramos, 1904.
______. La escuela primaria. Modo de cumplir sus fines. XI Los maestros. In: Anales 

de Instrucción Primaria. Montevideo: Talleres Barreiro y Ramos, v. 3, n. 12, 13, 
14, 15, p. 5-8, 1906.

______. Memoria: correspondiente al año 1904-1905. Montevideo: Barreiro y Ra-
mos, 1907a.

______. Memoria: correspondiente al año 1906. Montevideo: Barreiro y Ramos, 
1907b.

RAMASSO, A. La educación cívica como norma práctica de vida. In: Anales de Ins-
trucción Primaria. Montevideo: Imprenta El Siglo Ilustrado, v. 5, n. 5, 6, 7, 8 e 
9, p. 581-600, 1908.

RODRIGUEZ, S. Contribución al desenvolvimiento de la Higiene Escolar en algu-
nos países sudamericanos. Trabajo presentado al tercer Congreso Médico Latino- 
Americano. Anales de Instrucción primaria, 4(1,2,3,4,5), 24- 49. Montevideo: 
Talleres Barreiro y Ramos, 1907. 

SAMONATI, A. Escuela Normal de Maestros y Profesores – Proyecto. In: Anales de Ins-
trucción Primaria. Montevideo: El Siglo Ilustrado, v. 17, n. 7-12, p. 5-143, 1920.

SAN MARÍN, M. Informe relativo a mi jira (sic) de estudios en Europa. In: Anales de 
Instrucción Primaria, Montevideo: Imprenta Nacional, v. 26, n. 1, p. 367-391, 1929.



dIsposItIvos de LoucurA 
e sAúde MentAL





 315 

14

Quem vigia os vigilantes? 
A análise crítica do panoptismo 

na construção de asilos psiquiátri-
cos: Hospital de Rilhafoles (Lisboa) 

e Hospital Mental de Santa 
Creu (Barcelona)

Iván Sánchez-Moreno 
Bruno Barreiros

Introdução

Como um mantra obsessivo, a frase “Quem vigia os vigilantes?” 
vai surgindo, com regularidade, ao longo das mais de 400 páginas que 
compõem um celebrado comic book de Alan Moore e Dave Gibbons 
(2013). O lema, escrito nas paredes ao modo de um grafite reivindi-
cativo, em várias das vinhetas dos quadrinhos, remete para os versos 
do poeta Décimo Juvenal (século I-século II): Quis custodiet ipsos cus-
todes? Com efeito, no presente trabalho, recorremos também a este 
verso como ponto de partida para refletir sobre a implementação dos 
sistemas panópticos como formas de biopoder, nas origens históricas 
da psiquiatria. 

 O presente trabalho baseia-se na abordagem biopolítica de Mi-
chel Foucault (1986, 2006) sobre a configuração de espaços arquite-
tônicos para fins de controle social. De acordo com as conclusões de 
Foucault, a função da arquitetura responde a certas técnicas de controle 
governamental que não só regulam o comportamento e disciplina de 
quem habita esse espaço, mas também legitima um modelo de pensa-
mento que se baseia no poder institucional que dirige esse espaço ar-
quitetônico. Interessa-nos, portanto, analisar, simultaneamente, os mo-
dos de exercer formas de governo e impor uma práxis social dentro de 
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uma estrutura de arquitetura panóptica. Por tal entendemos – seguindo 
Leon e Urabayen (2018) – uma distribuição hierárquica e funcional do 
espaço e dos usuários.

 A transposição panóptica proposta por Jeremy Bentham 
(1787/2011a e 2011b) não é apenas uma projeção arquitetônica evi-
dente, mas um dispositivo governamental de vigilância, contenção e 
produção de sujeitos concretos que, domesticados disciplinarmente, 
podem-se tornar produtivos em ordem à manutenção do próprio siste-
ma institucional que dirige esse espaço. Nesse sentido, a suposta vigi-
lância a que apela o modelo panóptico deve ser assumida, por um lado, 
como uma estratégia de inculcação de comportamentos desejados; e, 
por outro, como um mecanismo quase autônomo para a produção de 
uma realidade específica. Nas palavras de Leon e Urabayen (2018, p. 
188), a arquitetura do espaço panóptico deve ser concebida como “uma 
máquina de normalização e domesticação dos indivíduos” que residem 
naquele espaço, o que equivale a uma intervenção biopolítica sobre os 
usuários desse espaço.

 Portanto, nosso trabalho visa destacar a relação intrínseca en-
tre a configuração de um espaço manicomial e as técnicas de poder de 
acordo com o paradigma de governamentalidade adotado. A escolha 
de duas instituições de saúde mental geridas em paralelo (Lisboa e 
Barcelona), em meados do século XIX, nos permitirá analisar essa 
estreita ligação entre os exercícios de disciplinaridade, regulação bio-
política e a própria configuração espacial. Coincidem também, no 
espírito destas instituições, idênticos propósitos governamentais que 
articulam, coerentemente, reformismo social com as novas premissas 
da produtividade neoliberal. 

 O panoptismo foi o resultado de uma nova forma de governo 
que emergiu vigorosamente no século XVIII, qual brasa de fogo, e 
que reduziu a cinzas a longa história do passado imperialista, para que 
das suas cinzas renascesse a sinuosa chama da burguesia. O panop-
tismo nasceu com a intenção indisfarçada de controlar os indivíduos 
que habitam um determinado lugar, não por via da escravidão ou da 
força, mas pela ordenação dos espaços e dos hábitos. Paradoxalmente, 
os valores de que se alimentou foram os mesmos que permitiram con-
ceder aos cidadãos os seus pretendidos direitos: a soberania popular, a 
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liberdade, a igualdade. A democracia não respondeu a todos da mes-
ma forma, pois o panoptismo foi chamado para criar uma divisão (às 
vezes não tão invisível) entre os cidadãos, com direito a voto e liberda-
de de imprensa, e aqueles que estavam excluídos da própria sociedade. 
Em relação a estes, ele adquiriu a responsabilidade ambivalente de 
protegê-los e proteger-se deles.

 As ideias panópticas de Jeremy Bentham (1748-1832) pene-
traram profundamente no pensamento liberal de meio mundo, e es-
pecialmente em Espanha e Portugal, de acordo com a análise de María 
Jesús Miranda (1979). Uma prova disso é o livro Ciencia social según los 
principios de Jeremías Bentham, atribuído a Don Toribio Núñez Sessé 
(1766-1834), jurista e professor da Universidade de Salamanca. Nesse 
ensaio, publicado em 1835 por ordem do governo espanhol, o autor su-
blinha a importância da classificação social, da imposição de trabalhos 
forçados a presos e doentes mentais como exercício de redenção, assim 
como a necessidade de instrução e educação desses sujeitos durante os 
seus longos períodos de internamento e reclusão, sem esquecer o uso 
de vigilância contínua como medida preventiva. Alguns anos antes, o 
próprio Bentham (1821) havia enviado uma série de cartas às Cortes 
espanholas nas quais expunha as suas opiniões sobre as novas reformas 
promovidas pela Constituição do país. Encetaria também contatos com 
as Cortes portuguesas, que, na sequência da Revolução Liberal de 1820, 
preparavam uma nova Constituição, que viria a ser aprovada em 1822. 

Pouco tempo depois, as cartas que Bentham enviara às Cortes espa-
nholas seriam divulgadas no país vizinho (França), tendo sido traduzidas 
para o francês (BENTHAM, 1823). Em 1894, será o magistrado espanhol 
Luis Silvela Casado (1865-1928) a ter a oportunidade de louvar o panóp-
tico de Jeremy Bentham, no discurso de posse na Academia de Ciências 
Morais e Políticas, citando razões semelhantes às que Toribio Nunez enun-
ciara. Em defesa das ideias de Bentham também se fizeram ouvir as vozes 
de liberais e não tão liberais como Bernaldo de Quirós (1763-1837), Rafael 
Salillas (1854-1923) e Concepción Arenal (1820-1893).

De modo idêntico, Portugal também foi influenciado pelas ideias 
políticas e sociais de Bentham. Logo em 1822, na sequência da revolu-
ção liberal portuguesa de 1820, o Soberano Congresso Português das 
Cortes, Gerais, Extraordinárias e Constituintes ordenava uma tradu-
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ção, em dois volumes, das Obras Políticas do Sábio Jurisconsulto Jeremias 
Bentham. Como vimos, este esforço editorial vinha na sequência de 
anteriores contatos que o próprio autor inglês mantivera com este órgão 
político e com alguns dos seus membros mais ilustres, destacando-se 
o brilhante parlamentar Manuel Fernandes Thomas (FREIRE, 2009). 
Com efeito, é provável que o ideário de Bentham possa ter influencia-
do o texto da Constituição portuguesa de 1822, mas talvez a marca 
que mais perdurou no tempo tenha sido outra. Referimo-nos, muito 
concretamente, ao ideário panóptico que inspirou a conceptualização 
e edificação, em finais do século XIX e no recinto do então Hospi-
tal de Alienados de Rilhafoles, em Lisboa, mais tarde Hospital Miguel 
Bombarda, de um Pavilhão de Segurança circular de acordo com o pro-
jeto do pouco conhecido arquiteto português, José Maria Nepomuce-
no (1836-1895), sob a égide de Miguel Bombarda (1851-1910) como 
diretor da instituição. Outra construção deste tipo – ainda que menos 
expressiva do ponto de vista do patrimônio arquitetônico – encontra-se 
na cidade do Porto, no Hospital de Alienados do Conde de Ferreira, 
hoje Centro Hospitalar Conde Ferreira. Também aí, em finais do sécu-
lo XIX, ergueram-se dois pavilhões de recorte panóptico, destinados a 
doentes furiosos, e que ainda hoje podem ser visitados. 

No continente americano, as ideias panópticas foram também 
muito bem recebidas. A prisão de Ushuaia (Argentina), por exemplo, 
foi concebida entre 1884 e 1889 seguindo as instruções de Bentham: 
uma estrutura semipanóptica em forma de leque com um total de 
380 celas unipessoais. Inicialmente, e por ordem do presidente Julio 
Argentino Roca (1843-1914) e do ministro da Justiça Eduardo Wilde 
(1844-1913), ia ser aplicada uma lei que ditava o estabelecimento aí 
de uma colônia penal para a reinserção daqueles imigrantes, indígenas 
e delinquentes reincidentes que representavam um problema para a 
harmonia social, mas quase ninguém se opôs a que esta se tornasse 
uma prisão de segurança máxima.

 Neste trabalho, no entanto, o nosso principal foco de análise in-
cidirá sobre dois manicômios criados no século XIX, em que se concre-
tizaram ideias panópticas. Especificamente, analisaremos os elementos 
panópticos que identificamos no Hospital de Alienados de Rilhafoles 
(Lisboa) e no Hospital Mental de Santa Creu (Barcelona). Procurare-
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mos colocar em evidência a relação intrínseca que existe entre os fun-
damentos arquitetônicos e funcionais e os métodos terapêuticos que 
foram implementados em tais instituições, a partir de uma perspectiva 
crítica inspirada nos escritos de Foucault (1979, 1986). Em seguida, 
argui-se que o modo como a disciplina foi imposta nos asilos não vi-
sou apenas à regulação dos padrões de comportamento dos pacientes 
aí internados, sob a estrita supervisão de pessoal médico e auxiliar, mas 
também contribuiu para perpetuar um modelo social, sustentado em 
práticas de governo liberais, e sobre o qual se basearão as futuras formas 
de pensamento capitalista em termos de produção.

 Para este fim, analisamos as condicionantes panópticas imple-
mentadas nos projetos manicomiais de Rilhafoles (Lisboa), nomeada-
mente o seu Pavilhão de Segurança, e o de Santa Creu (Barcelona), 
desenhando um mapa cartográfico das relações estruturais construídas 
no próprio seio destas instituições e em relação ao quadro social em 
que elas se inseriram. Entendemos que o espaço ocupado por um ma-
nicômio constitui um diagrama cartográfico de biopoder, nos mesmos 
termos que expõe Deleuze (1987), ao definir a legitimação das funções 
desempenhadas por um indivíduo num determinado lugar, com base 
num discurso e num procedimento específicos desse mesmo lugar. Na 
opinião de Foucault (1986) e Deleuze (1987), a sociedade disciplinar, 
nascida no século XVIII, teria seu próprio reflexo na ideação de estru-
turas panópticas, o que não afetou apenas a construção arquitetônica e 
urbana das cidades modernas, mas também a composição estrutural de 
algumas instituições, como cadeias e manicômios. A partir desta leitura 
do panóptico, o conceito de biopoder atuará sobre os sujeitos por via 
do estabelecimento de regras que impõem implicitamente a estrutura 
do lugar, entendendo-se aqui o poder como uma forma de sujeição, 
dominação e controle do corpo social, das suas ações e pensamentos.

Os fundamentos panópticos de Jeremy Ben-
tham 

No seu brilhante ensaio sobre panoptismo, Michel Foucault (1986) 
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faz derivar as origens históricas deste conceito da Idade Média e das preo-
cupações civis para isolar a peste. Estruturalmente, os fundamentos do 
panoptismo remontariam a esta estreita divisão espacial do território ur-
bano, à proibição de deixar a cidade para garantir a profilaxia – salvo 
exceções debaixo de rigorosa supervisão realizada quer a partir das ameias 
de uma qualquer fortaleza, quer através de torres distribuídas estrategi-
camente pela muralha que rodeava a cidade –, apostando em corpos de 
guarda colocados em todas as portas de entrada e de saída. Tais medidas 
de prevenção durariam até meados do século XVIII. Esse arranjo do espa-
ço e de seus habitantes era consequência do medo da propagação da peste 
e de qualquer outra doença entre os indivíduos e os corpos que se mis-
turavam no espaço público. A ordem social era marcada pela disciplina 
como estratégia de poder, fosse ela sustentada por exigência médica, jurí-
dica ou administrativa, mas acima de tudo política (pela polis, e portanto 
em função do controle e regulação da própria cidade). Em conclusão, a 
cidade atingida pela peste constitui o prelúdio histórico da hierarquiza-
ção, vigilância, registo civil e inspeção, sob a tutela de um governo, que se 
presumia responsável por todos os seus cidadãos.

Muito antes de o jurista inglês Jeremy Bentham anunciar o seu 
projeto panóptico, ele havia sido testado de antemão. Em Madri (Es-
panha), o rei Filipe IV (1605-1665) tinha construído uma prisão que 
correspondia ao princípio de vigilância que, mais tarde, viria a ser tra-
duzido pelo panóptico de Bentham (MIRANDA, 1979, p. 131), mas 
também, em Versalhes, o jardim zoológico seria concebido, em octo-
gonal, para abrigar, em diferentes gaiolas, várias espécies de animais 
(FOUCAULT, 1986, p. 206). Essa obsessão classificatória terá um sen-
tido muito claro no modelo apresentado pelo próprio Bentham no final 
do século XVIII. O seu irmão, Samuel Bentham (1757-1831), também 
ensaiou um trabalho de engenharia semelhante quando se encontrava 
ao serviço dos príncipes Potemkin e Catarina a Grande, na Rússia, evi-
denciando a sua vontade de aplicá-lo na área da saúde mental. Mas se 
o panoptismo teve uma recepção muito favorável no seio dos pretensos 
novos reformistas da sociedade foi, acima de tudo, graças as suas afini-
dades com os princípios do higienismo, que se consolidou no início do 
século XIX, quando ele mais se ampliou. Esta escola de pensamento, 
intimamente ligada ao liberalismo econômico, influiu sobremaneira 
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nos fundamentos do urbanismo racionalista de muitas das grandes ci-
dades da Europa, combinando arquitetura e organização urbana em 
termos de sociabilidade, comunicação e saúde pública. A instalação de 
água corrente em cada casa, iluminação pública, esgotos, estradas de 
acesso amplas e espaços ajardinados seriam alguns dos motivos inspira-
dores destas campanhas reformistas, assumindo estes aspectos o caráter 
de urgência em relação a qualquer outra prioridade. Tratava-se, assim, 
de evitar a propagação de epidemias e contribuir para um saneamento 
mais eficaz das grandes cidades.

Nikolaus Heinrich Julius (1804-1877), prelado, teólogo e pre-
sidente do Consistório Supremo de Berlim, elogiou o projeto de Ben-
tham, não só pela sua engenhosa forma arquitetônica, mas inclusive 
pela sua dimensão urbanística. Segundo Julius, na proposta de Ben-
tham assentavam as bases da futura política social, na qual o controle 
dos cidadãos era justificado pela própria configuração espacial, garan-
tindo-se assim a ordem de todos os grupos humanos que a habitavam e 
alcançando-se o adestramento e a produtividade das massas populares 
(FOUCAULT, 1986, p. 219). Não é por acaso que Julius (1831, 1837) 
dedicará dois extensos tratados à implementação do panoptismo nas 
prisões europeias e americanas, recorrendo a muitos dos preceitos que 
Bentham enunciara meio século antes. A intenção era a de evitar aglo-
merações em locais de confinamento como as que surgiam retratadas 
em Francisco de Goya, William Hogarth ou Giovanni Battista Piranesi 
nas suas pinturas e gravuras (FOUCAULT, 1986, p. 204, 208).

 Não foi em vão que a sua ambígua filantropia humanista foi 
usada para denegri-lo como o “Fourier de uma sociedade policial” 
(FOUCAULT, 1979, p. 9). No fim de contas, Bentham não era senão 
mais um dos muitos iluminados que, reunindo as ideias mais ultrarrea-
listas propostas pelo reformismo europeu, transferiram grande parte da 
legislação liberal para a constituição de uma nova sociedade utópica. 
Uma sociedade, no entanto, apoiada em fundamentos inspirados no 
utilitarismo funcionalista, no taylorismo da produtividade e na criação 
de comunidades autoabastecidas e distribuídas de acordo com os papéis 
e condições sociais de seus habitantes. Apesar do aparente fracasso do 
projeto no seu próprio país, o panóptico de Bentham viria a ser aplaudi-
do pelos liberais italianos, espanhóis e portugueses, ganhando respeito 
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na França, país que recompensou o autor com a menção honrosa de 
cidadania, em 1791 (MIRANDA, 1979).

 A proposta de Bentham (1787/2011a e 2011b) foi configu-
rada arquitetonicamente da seguinte forma: em torno de um eixo 
central, as celas seriam organizadas radialmente, ocupando estas 
toda a largura do edifício. A disposição dos indivíduos num edifício 
circular permitiria supervisionar todos os seus atos a partir do mes-
mo centro, onde uma torre de controle seria colocada, com o pro-
pósito de aperfeiçoar a disciplina através do princípio de vigilância 
permanente dos indivíduos. 

Bentham será específico até o mais ínfimo pormenor. Além 
do piso circular e da colocação das celas individuais ao longo da cir-
cunferência do edifício, recomendava-se a instalação aérea de longos 
corredores diáfanos com a superfície térrea disposta em diferentes 
alturas e decorada com persianas que permitissem observar os su-
jeitos, sem que estes o vissem, e assim garantir a vigilância absoluta 
de cada entrada da cela, sublinhando que estas se abrem em paredes 
lisas, sem protrusões (RENDUELES, 2011). Cada uma das celas 
teria duas janelas pequenas, estreitas o suficiente para que uma pes-
soa não pudesse escapar: uma comunicaria com a fachada exterior; 
a outra seria disposta na única porta da célula, de tal modo que o 
feixe de luz natural que cruza a câmara servisse como um “alarme 
silencioso” de tudo o que se passasse dentro da cela. Com este sis-
tema simples, o preso seria vigiado sem ser visto. Além disso, um 
complexo de tubos acústicos, ligados à torre central, amplificaria 
qualquer ruído ou conversa que pudesse ser ouvida em cada uma das 
celas (FOUCAULT, 1979).

 No entanto, as premissas do panoptismo vão além da própria 
configuração de um espaço urbano ou arquitetônico. De acordo com 
a interpretação feita por Foucault (1986), o panóptico deve ser ana-
lisado como um laboratório social peculiar, destinado a modificar os 
comportamentos dos sujeitos que o habitam. Este processo de mol-
dagem é conseguido não apenas através da estruturação do espaço, 
mas também da regulação do tempo e das tarefas a serem realizadas 
internamente e do estabelecimento de horários rigorosos para cada 
atividade diária. Da mesma forma, no espaço definido pelo sistema 
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panóptico, uma hierarquia e uma distribuição de papéis funcionais 
são implicitamente impostas. 

A aplicação do panoptismo aos manicômios

Desde o final do século XVIII, o modelo panóptico de poder disci-
plinar sugerido por Bentham (1787/2011a e 2011b) influenciará a estru-
tura organizacional de hospitais, escolas, prisões, fábricas e manicômios, 
seja para classificar os sujeitos, seja para identificá-los e agrupá-los sob as 
categorias que a própria ordem arquitetônica e funcional decretara para 
esse propósito. Hospitais e prisões eram dois dos principais temas que 
vinham interessando os círculos iluminados que administravam os go-
vernos da França e da Inglaterra desde 1770, já que, com frequência, 
denunciavam-se os abusos, vícios e a degradação geral que assolavam essas 
instituições. Foucault (1979) enfatiza que as prisões e asilos eram dois dos 
cenários mais tétricos a que recorriam muitos romances do Romantismo, 
de tal forma que uma estadia médica num hospício era geralmente acom-
panhada por escândalo e escárnio público.

 No entanto, das 21 cartas que compõem o seu estudo O Panóp-
tico, apenas uma (a 19ª) é dedicada à utilização do dispositivo em asi-
los mentais. Ainda que inicialmente Bentham se demonstre a favor da 
reciclagem de edifícios antigos para adaptá-los às necessidades exigidas 
por um hospício – “Não se deve esperar ou desejar que qualquer dos 
estabelecimentos agora existentes seja demolido apenas para dar lugar a 
outros baseados no princípio de inspeção” (BENTHAM, 1787/2011b, 
p. 131) –, valoriza positivamente a adaptação das celas, de modo a salvar 
os loucos insanos do caos que geralmente se gera nos grandes dormitórios 
comuns, evitando-se dessa forma qualquer eventual motim – “qualquer 
cela vaga permitiria a esses aflitos um quarto livre de perturbações e adap-
tado as suas necessidades” (BENTHAM, 1787/2011b; p. 132). Por outro 
lado, Bentham subscrevia também a importância do confinamento, o 
acorrentamento e isolamento dos loucos, os quais situava ao mesmo nível 
que os criminosos, de forma a evitar agressões entre iguais. Todavia, ma-
tizava a utilização de tais medidas de repressão com o uso de dispositivos 
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de “inspeção” panóptico, como ele os chamava eufemisticamente:

As forças dos dementes, assim como as dos malvados, po-
dem ser dirigidas contra os seus pares ou contra eles mes-
mos. Se, no último caso, somente as cadeias são eficazes, 
em todos os outros exemplos, onde somente o primeiro 
perigo é expectável, celas separadas e expostas à inspeção 
– como no caso das prisões, tornariam o uso de correntes 
e outros modos de sofrimento corporal francamente des-
necessários (BENTHAM. 2011b, p. 131-132).

 A posição de Jeremy Bentham foi associada ao que mais tarde 
viria a ser designado como corrente higienista, que exigia uma consti-
tuição arquitetônica simples, estruturada de forma a evitar o contágio, 
a superlotação e a garantir a ventilação dos espaços interiores. No caso 
dos asilos, a marcação panóptica que Bentham concebeu derivaria das 
distinções binárias de exclusão-inclusão: saudável-insano, normal-anor-
mal, inofensivo-perigoso etc. Esta divisão particular dos espaços, no 
seio da própria instituição médica, outorgava ao médico a autoridade 
para ditar quando a mente e o corpo do hospitalizado começavam a 
melhorar ou se, ao contrário, se tinham deteriorado desde o dia do 
internamento. O poder dado ao diretor de um hospital mental não só 
lhe dava o controle sobre as pessoas lá internadas, mas também sobre a 
certificação da cura ou da saúde dos doentes e, nesse sentido, o futuro 
destino destes indivíduos no momento do seu reingresso na sociedade. 
A sua finalidade era, portanto, a de manter a higiene social em nome da 
saúde pública, e isso graças à soberania depositada naquela unidade.

 A técnica formulada por Bentham (1787/2011a e 2011b) im-
punha não só vigilância, autoritarismo e compromisso de custódia 
relativamente aos sujeitos admitidos, mas também uma classificação. 
No caso manicomial, a divisão obedeceria a uma classificação de tipo 
nosológico, sexual e social, tudo de acordo com a opinião do maior 
especialista: o diretor médico. Este não só representava a mais alta 
autoridade do lugar, mas também assumia a figura de cientista sábio, 
cujo conhecimento lhe dava autoridade suficiente para classificar os 
sujeitos com finalidade de estudo, observação e tratamento. A con-
figuração do próprio espaço se aliaria também a esta sua missão de 
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moldar os padrões comportamentais, afetivos e mentais. De acordo 
com a perspectiva crítica de Foucault (1986), portanto, o próprio de-
senho dos espaços, tanto ao nível arquitetônico quanto epistemoló-
gico, cumpriria um papel de organização funcional, num sistema em 
que o diretor médico se imporia como legítimo soberano.

 No quadro deste novo fenômeno do biopoder, dentro de 
um dado espaço, Foucault (1979) estabelece quatro grandes poderes 
para o diretor de um asilo no final do século XVIII. Em primeiro, o 
poder de decidir a melhor localização dos novos edifícios construído 
para tal fim (de acordo com as condições meteorológicas, ventilação, 
humidade ou secura, distância das grandes cidades etc.). O segundo 
poder é o fixar normas de convivência/coexistência, estabelecendo 
uma segregação entre sexos, categorias nosológicas, níveis de gravi-
dade, previsões de sociabilidade entre os pacientes ou a necessidade 
de isolamento preventivo. O terceiro relaciona-se com as relações 
administrativas que se vão estabelecer com o erário público ou com 
os patronos que custeiam ou patrocinam a instituição. Finalmente, 
o diretor de um manicômio também se poderia ver investido de um 
poder que se ligava a um compromisso maior, a saber, o de manter, 
à margem da sociedade, certos indivíduos cuja presença resultava 
desconfortável para o sistema social.

 As intenções pretensamente humanistas de Bentham estavam 
condenadas ao fracasso, em particular, na sua tentativa de introdu-
zir os valores democráticos, que emergiram com o Iluminismo, em 
instituições penais, educacionais e hospitalares. O primeiro obstácu-
lo dizia respeito à frustrante premissa de uma desigualdade entre as 
pessoas, o que, no caso dos manicômios, se fazia já sentir pela prévia 
separação entre indivíduos saudáveis e doentes. A segunda premissa a 
desfavor, e não menos importante, era a distribuição férrea do tempo 
que, por meio da disciplina, foi mantida dentro de tais instituições. 
O dispositivo panóptico de Bentham (1787/2011a e 2011b), além 
de sua aplicação arquitetônica, gerou uma espécie de “engenharia do 
tempo” que regulava, por completo, todas as rotinas dos indivíduos 
que se encontravam dentro da instituição. Nos manicômios, este con-
trole estreito evidenciava-se na gestão do dia de trabalho, dos tempos 
dedicados a cada tratamento, à formação e educação, à higiene, à as-
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sistência diária aos serviços religiosos e, também, às horas reservadas 
ao lazer e descanso. O dispositivo panóptico reproduzia assim, no 
interior da instituição, o mesmo padrão que constrangia as rotinas 
do operário. Consequentemente, o tempo de estadia mais ou menos 
prolongada num hospício resultava numa espécie de moeda falsa. As-
sumia-se que ele constituía uma garantia de cura mental dos sujeitos, 
quando, na verdade, ele se assumia como uma forma de investimento 
e de produtividade, já que, durante o período de internamento, os 
sujeitos contribuíam para a sua própria manutenção e asseguravam 
uma eventual reintegração na sociedade. 

 Alentando o espírito reformista do seu panóptico, Bentham vi-
sava à abolição dos grilhões e muralhas rumo a uma forte burocratização 
dos poderes administrativos que geriam uma instituição, num processo 
que implicava, desde logo, a segregação legal de qualquer indivíduo que, 
tal como os bandidos, os delinquentes ou os insanos, se supunham ser 
um risco para a sociedade. No caso de pacientes mentais institucionali-
zados, de acordo com a concepção antropológica de Bentham, curam-
se aqueles que se querem curar, isto é, quem obedece à disciplina que é 
imposta, de modo a provar sua própria mais-valia para a sociedade. A 
esse respeito, e de acordo com o pensamento utilitarista de Bentham, a 
natureza do homem sempre o impele a agir em busca da sua felicidade. 
Quem não deseja a felicidade, diria Bentham, só pode ser por insânia 
mental. No entanto, Bentham salienta que é necessária a psicologia para 
compreender as razões do individualismo, já que as ações e decisões de 
cada indivíduo dependem dos seus interesses particulares, simpatias 
ou antipatias sociais, do nível de autoestima, de certas representações 
mentais e da harmonia com um grupo populacional ou pensamento 
político específicos (COLOMER, 1987). Consequentemente, 
qualquer forma de governo deve atender, em detalhe, à felicidade de 
todos os cidadãos. Não é por acaso que as cartas de Bentham (1821), 
enviadas às Cortes espanholas, manifestando as suas opiniões sobre 
o código penal, iniciam-se com a citação da própria Constituição, 
nomeadamente do artigo 13º, que diz: “O objeto do governo é a fe-
licidade da nação, já que o fim de toda sociedade política não é outro 
senão o bem-estar dos indivíduos que a compõem.” Para justificar o 
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papel social e comprometido do governador, Bentham (1839, p. 1) 
apelará à felicidade pública, na qual insiste no início do primeiro ca-
pítulo dos Princípios Gerais da legislação:

A felicidade pública é o objeto do legislador, cuja ciên-
cia consiste em conhecer o bem do povo e encontrar os 
meios para cumpri-lo, devendo seguir-se para o efeito 
a invariável regra da utilidade geral, que é o princípio 
do raciocínio em legislação.

 Esclarecerá, de imediato, que a regularização de uma “aritmé-
tica moral” garantirá um maior sucesso no alcance desse ideal, que não 
é outro senão preservar os cidadãos de todo e qualquer mal. Bentham 
considerará também o que é útil para uma comunidade como “o que 
é apropriado para aumentar a soma total do bem-estar dos indivíduos 
que a compõem”, o que equivale a proteger a harmonia social à custa 
da marginalização daqueles elementos humanos que podem causar 
sua disrupção. 

Os elementos panópticos no Hospital 
de Rilhafoles (Lisboa)

“A vontade do doente deve desapparecer à porta do manicómio 
(…)” – escrevia o médico português Miguel Bombarda, em 1894, na 
qualidade de diretor do Hospital de Rilhafoles, e rematava – “E só as-
sim, com o apagamento do doente perante uma vontade superior que 
os domina, se consegue que a vida hospitalar não seja constantemente 
interrompida por accidentes de toda a ordem, especialmente o fruto 
da sua violencia ou da violencia do pessoal” (BOMBARDA, 1894, p. 
56). Este excerto ilustra não só as funções de vigilância, autoridade e 
compromisso de custódia inerentes à figura do diretor de uma insti-
tuição manicomial, mas também a forma como o próprio espaço deve 
induzir comportamentos dóceis e previsíveis da parte dos detidos. O 
manicômio é dotado de regras próprias e, depois de transpostas as 
suas portas, cumpre ao doente submeter-se a uma vontade superior 
que o domina e que é representada pelos auxiliares, enfermeiros, mé-
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dicos e, presidindo todas elas, a própria vontade do diretor da institui-
ção. No seio do estabelecimento asilar, a organização do espaço deve 
promover, nos termos de Foucault, um certo funcionamento capilar 
do poder. A configuração panóptica, por seu turno, funcionará mes-
mo como um laboratório de poder: poder máximo de observação 
daquele que dirige a instituição e que permite antecipar, regular e 
produzir comportamentos quer dos detidos, quer do pessoal ao servi-
ço na instituição (FOUCAULT, 1997, p. 164, 169). 

A penetração das ideias arquitetônicas de Bentham, em Portu-
gal, foi gradual ao longo do século XIX. Elas foram discutidas, ainda 
que em círculos restritos, quando se impôs a necessidade, na década de 
1840, de “melhorar a sorte dos alienados”, através da criação de uma 
nova instituição hospitalar destinada aos doentes mentais que viesse 
substituir as quatro enfermarias do Hospital de S. José a isso destinadas. 
Eram essas antigas enfermarias, com uma comum designação hagiográ-
fica, que também vamos encontrar no Hospital Mental de Santa Creu, 
na Enfermaria de São Teotônio, destinada aos homens, e nas enferma-
rias de Santa Eufêmia, São Domingos e São Joaquim, consagradas às 
mulheres. Na década de 1840, a precariedade material e terapêutica 
que marcava a assistência aos alienados neste hospital geral, ao lado dos 
avanços neste campo que se realizavam um pouco por toda a Europa, 
parecem ter despertado a opinião pública para o atraso que se verificava 
neste domínio em Portugal. Lamentava-se, por exemplo, que nenhum 
médico ousasse dedicar-se à supervisão clínica destas enfermarias, a me-
nos que a tal fosse obrigado. O serviço nestas enfermarias constituía, 
para os novos clínicos, uma espécie de rito de passagem que se pretendia 
tão breve quanto possível. Nas palavras do médico Caetano da Silva 
Beirão (1807-1871), era costume “o destinar para Medico d’estas En-
fermarias o mais moderno dos effetivos do Hospital” (BEIRÃO, 1847, 
p .39). Este aspecto, ao lado da dimensão carcerária destes lugares e da 
sua permanente superlotação, acentuava o mal-estar face à situação em 
que se encontravam os doentes mentais que, dizia-se, “jazem esquecidos 
da sociedade a que pertencem, na mais desgraçada situação possível” 
(BEIRÃO, 1947, p. 29). 

A primeira tentativa de criar uma nova instituição manicomial, 
em Lisboa, teve origem na iniciativa privada. Nascia ela do legado de 
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António Sampaio que, na sua herança, destinara uma verba assinalável 
para o efeito, sendo o financiamento reforçado pelo seu filho Osborne 
Sampaio. Este primeiro esforço esbarraria com a burocracia reinante e 
com uma inegável falta de vontade política e administrativa que fize-
ram adiar o projeto até 1848, ano em que será inaugurado um novo 
hospital, localizado na antiga Quinta de Rilhafoles, aproveitando o edi-
fício da Congregação dos Padres da Missão de São Vicente de Paulo 
que, na sequência da extinção das ordens religiosas em Portugal (1834), 
encontrava-se cedido ao Colégio Militar (FREIRE, 2009, p. 13). Tal 
como no Hospital Mental de Santa Creu (Barcelona), a localização era 
consistente com os princípios higienistas, privilegiando-se uma posição 
altaneira, numa quinta situada numa das sete colinas da cidade, com 
algum espaço disponível para a criação de alamedas de passeio, oficinas 
e espaços agrícolas destinados à terapia ocupacional. 

Ao contrário do que sucederá no caso de Barcelona, não se tratou 
de um projeto hospitalar construído ex-novo, mas sim da adaptação de 
um lugar conventual e originalmente destinado à devoção. Tal circuns-
tância inviabilizou a adoção de alguns modelos arquitetônicos conside-
rados mais adequados, em vigor na Europa, e a cujo estudo se dedicara 
o médico Bernardino António Gomes (1806-1877), numa viagem que 
empreendera durante quatro meses por países como a Bélgica, a Holan-
da, alguns estados da Alemanha, norte de Itália, França ou Inglaterra. 
A motivação imediata desta viagem, que decorreu entre 1842 e 1843, 
era, claro, o legado que permitia criar um novo Hospital de Aliena-
dos e cujos estudos de localização e adaptação de edifícios competia a 
Bernardino António Gomes. Fazendo-se acompanhar pelo Marquês do 
Faial, presidente da Comissão da Misericórdia e Hospital de S. José e, 
por isso, responsável pela gestão do processo, Gomes abandonaria essa 
tarefa logo após a publicação do trabalho que resultou da viagem: Dos 
Estabelecimentos de Alienados nos Estados Principaes da Europa (1844). 
Questiúnculas pessoais e má vontade institucional parecem ter estado 
na gênese do desfecho. Contudo, com a publicação do seu trabalho, 
Bernardino António Gomes disponibilizava ao Estado e à comunidade 
médica uma importante síntese dos princípios de arquitetura e de ges-
tão hospitalar mais eficazes, e já comprovados na Europa, que poderiam 
vir a ser a base de um novo hospital psiquiátrico em Portugal. 
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Da sua experiência holandesa, Gomes destacará o Hospital de 
Alienados de Utrecht, enaltecendo a estrutura quadrada do edifício, 
a separação de sexos e a posição topográfica do hospital, situado 
dentro da cidade, mas num extremo dela. Destaca ainda a prática 
da terapia ocupacional, a ordem e o asseio geral. Na Bélgica, dá 
especial destaque aos asilos de Gand que descreve minuciosamente 
com base na bibliografia disponível. O fato de o serviço interno, 
na seção feminina, estar entregue às Irmãs de Caridade é elogiado, 
mas o autor critica a tipologia do edifício, que constituía um para-
lelograma, dividido em quadrados, que a seu ver não permitia uma 
adequada separação nosológica das alienadas. Em relação à colônia 
de Gheel, afirmando “ter simpatia por esta instituição”, indica o 
exercício, as ocupações manuais, o ar puro e a convivência perma-
nente como grandes vantagens, não deixando de referir a mistura 
entre sexos, a pouca frequência do tratamento médico e o abuso dos 
meios de repressão como grandes inconvenientes. Gomes concor-
daria assim com as opiniões mais tarde enunciadas pelo doutor Pi y 
Molist (1856). Na Prússia, Renana visitará o Hospício de Siegburg, 
dirigido por Maximilian Jacobi (1775-1858), um edifício adaptado 
cuja estrutura quadrangular, formada de quatro corpos longitudi-
nais confluindo para um pátio interior, dividido em duas partes por 
uma capela, terá a oportunidade de louvar. Enaltece, ainda, a sua 
posição altaneira e a existência de terras de cultivo destinadas ao 
trabalho dos doentes.

  Merece-lhe também destaque a divisão rigorosa dos doentes por 
gênero, classes nosológicas e condição de pensionistas, o recurso à poe-
sia, música e pintura como distrações úteis aos doentes, assim como a 
boa gestão do hospital e a abundância de pessoal clínico. Exemplo claro 
de que a adaptação de edifícios preexistentes não invalidava a excelência 
clínica e hospitalar, num princípio que se poderá aplicar ao futuro Hos-
pital de Rilhafoles. 

A referência a uma configuração panóptica é feita a propósito do 
Asilo de Illenau, em Achern, no Ducado de Baden, a respeito dos quar-
tos para furiosos. Este asilo estaria em fase final de construção quando 
o médico português o visitou. Nesses quartos, dirá o médico português, 
“há disposições mui particulares”:
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A janella que esclarece cada um he pequena e situada 
mui alto junto ao tecto. Superiormente a todos estes 
quartos há huma especie de sotão geral, por onde he 
possível observar o interior de cada um a favor de aber-
turas com vidro para isso feitas convenientemente (…). 
Consegue-se assim vigiar os furiosos, diminuir-lhes a 
luz, modificar ou suprimir-lha de todo, sem que possão 
mesmo presenciar por quem, e o modo porque tudo isto 
se faz (GOMES, 1844, p. 47-48).

A posição de Gomes, em contraste com aquela que será a do dou-
tor Emili Pi y Molist (1824-1892), diretor do Hospital Mental de Santa 
Creu, é de adesão a este princípio de inspeção que garantia disciplina, 
economia e a absoluta capilaridade do poder do dirigente: “Accresce a 
vantagem de huma inspecção quasi simultanea em todos os quartos, 
que póde facilmente effectuar-se com hum ou poucos empregados no 
espaço livre que superiormente os domina” (GOMES, 1844, p. 47-48). 

Separados por exatamente meio século, os termos de Gomes e 
Bombarda são exatamente os mesmos: as disposições espaciais devem 
dominar o doente mental e subjugá-lo a uma vontade superior. O 
alienado – à letra aquele que está fora de si, tal como o interpretou 
Philippe Pinel (1745-1826) – deve ser governado e deixar-se governar 
tão voluntariamente quanto possível. 

Da sua longa jornada, Bernardino António Gomes colheu muitos 
outros exemplos hospitalares que divulgou em Portugal, quer através da 
sua obra, quer provavelmente através das suas intervenções na Socie-
dade de Ciências Médicas de Lisboa, de que era sócio. Entre outros 
locais, visitaria Salpêtrière, Bicêtre e Charenton, em França, e também 
os mais afamados hospícios em Inglaterra. Não chega, contudo, a visi-
tar a famosa Torre dos Loucos, de Viena, que Pi y Molist (1856, 1860) 
tanto repudiará. Fixa criticamente as vantagens e desvantagens de cada 
instituição asilar, sem exceção. Em todas as suas considerações, elogia 
sempre a total separação entre sexos, a divisão por classes nosológicas, a 
localização elevada dos edifícios, a utilização de divertimentos e dos es-
tudos, como sucedia em Siebourg, dos banhos terapêuticos e das práti-
cas religiosas como aspectos a preservar nos bons hospícios, assim como 
o emprego do trabalho como meio terapêutico, seja de tipo agrícola ou 
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manufatureiro. No contexto restrito da contenção dos doentes furiosos, 
realça, como vimos, a importância das disposições panópticas. 

Quando é inaugurado em finais da década de 1840, o Hospital de 
Rilhafoles tinha assim na obra de Bernardino António Gomes um pro-
grama com que se confrontar. Após as necessárias obras de adaptação, o 
convertido Hospital receberia os alienados a dois tempos: em primeiro, 
as doentes alienadas, em dezembro de 1848, e só cerca de um ano depois 
(janeiro de 1850), os alienados do sexo masculino. Apesar da permanente 
sobrelotação ao longo do século XIX – o hospital destinava-se a cerca 
de 300 doentes de ambos os sexos, mas o número de ingressos excedeu 
frequentemente os 500 –, vamos encontrar aplicados alguns princípios 
defendidos por aquele médico com base na sua expedição clínica pela 
Europa. De acordo com as informações publicadas por António Maria 
de Sena, num livro intitulado Os Alienados em Portugal, sabemos que no 
início da década de 1880, ao lado da crônica superlotação do espaço (509 
alienados de ambos os sexos), verificava-se uma separação quanto a sexos 
e graus de alienação (agitados, tranquilos) e, também, que se mantinha 
uma dependência para os alienados pensionistas, isto é, cujas famílias es-
tavam em condições de pagar pela sua permanência no hospital. Aspectos 
que, sem exceção, encontremos também no hospital de Barcelona, que 
analisaremos mais adiante. O mesmo se verifica em relação à adminis-
tração terapêutica dos banhos, que assumiu importância em Rilhafoles, 
com a construção do Balneário D. Maria II, inaugurado em 1853, muito 
louvado quer pela imprensa periódica, quer pela classe médica. Lá se ad-
ministravam as terapêuticas mais adequadas aos alienados de Rilhafoles – 
desde os duches, banhos de imersão, de vapor e banhos russos –, estando 
o Balneário aberto ao público geral que manifestasse interesse por este 
tipo de procedimentos clínicos e de lazer. 

Outra das regras de gestão hospitalar que cativou a atenção de 
Gomes – a adoção da terapia ocupacional – foi também norma no hos-
pital de Rilhafoles desde o tempo dos seus primeiros diretores. Aqui, 
nenhuma novidade. No Hospital de São José, as alienadas emprega-
vam-se já na costura como “meio de distracção e de tratamento” ao 
passo que alguns alienados tranquilos davam serventia a pedreiros, por 
exemplo. (BEIRÃO, 1847, p. 33, 37). No novo hospital, alguns doen-
tes continuarão a trabalhar no hospital de S. José, que distava pouco 
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daquela instituição, já que ambos se situam na Colina da Saúde (SENA, 
1884/2003, p. 142). Outros puderam aplicar-se, no próprio recinto do 
hospital, nas oficinas de sapateiro, de alfaiataria e na de costura, onde se 
faziam todas as novas roupas das alienadas e os remendos do vestuário 
de ambos os sexos (BOMBARDA, 1894, p. 44). Na última década 
do século XIX, eram os doentes internados que cuidavam de grande 
parte da limpeza, manutenção do edifício e serviço de cozinha e refei-
tório (BOMBARDA, 1894, p. 45-46). Quando assumiu a direção do 
Hospital, em 1892, Miguel Bombarda, ao lado de inúmeras reformas 
que projetou, pretendeu reforçar a componente da terapia ocupacio-
nal, prevendo a aquisição de terrenos agrícolas contíguos à Quinta de 
Rilhafoles, o que cremos que não terá acontecido. Tal como o será Pi y 
Molist, Miguel Bombarda é um forte adepto da terapia ocupacional ru-
ral e, neste plano, será muito consistente com as ideias que Bernardino 
António Gomes defendera meio século antes: 

Desde muito longo tempo, a tendencia dos alienistas é, 
por toda a parte, dar o mais largo desenvolvimento ao 
trabalho dos doentes no campo e hoje ha mesmo uma 
corrente de opinião que reclama a substituição dos hos-
pitaes por colonias agricolas, com pavilhões separados e 
distantes para residência dos alienados, com uma cons-
trucção central para serviços geraes e enfermaria d’aqueles 
cujo estado de agitação seja incompatível com o trabalho 
campesino (BOMBARDA, 1894, p. 46).

Logo que assume a função de diretor, Bombarda empreende 
quer um registo dos dias de trabalho e das tarefas executadas pelos 
doentes, quer a implementação de estratégias que permitissem contra-
riar a recusa ao trabalho de alguns alienados. É que, como bem sabia 
Bombarda, a insubmissão voluntária é o contrário da governamentali-
zação que o hospício promove e que o trabalho veicula. Nesse sentido, 
estabeleceu uma espécie de sistema de retribuição em gêneros – tabaco 
para os homens, e rapé e doces para as mulheres –, substituindo o an-
tigo costume de atribuir uma “modesta quantia” aos alienados “mais 
assíduos no trabalho”, o que era considerado fator de “desordem e 
indisciplina” (BOMBARDA, 1894, p. 48). A circulação de dinheiro 
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parece ter gerado o tráfico de produtos e uma espécie de mercado 
negro que envolviam alguns funcionários menos escrupulosos do hos-
pital. Na esteira das ideias de médicos alienistas como Philippe Pinel, 
ou do espírito que animava a colónia de Gheel ou o asilo de Siegburg, 
deve ser sublinhada esta prescrição terapêutica do trabalho que, como 
se vem realçando, deixa bem visível o entrelaçamento das razões mé-
dicas, morais e econômicas. Por um lado, o alienado deve trabalhar, 
sempre que a sua situação clínica o permita, porque se acredita na 
capacidade morigeradora do trabalho (este liberta o alienado dos cír-
culos viciosos das suas ideias recorrentes); por outro, o doente mental 
deve, tanto quanto possível, contribuir para o seu sustento material 
e para a própria autossuficiência da instituição. Como se dirá, em 
Rilhafoles o serviço dos alienados “reduz fortemente a necessidade de 
maior quantidade de pessoal” (BOMBARDA, 1894, p. 46). 

No âmbito das estratégias preconizadas por Miguel Bombarda 
para impor a disciplina que considerava essencial à vida asilar, desta-
que-se o despedimento e reforma compulsiva de vários funcionários 
que considerava “pessoal mal educado e pouco menos que ignorante 
em assumptos de enfermagem” (BOMBARDA, 1894, p. 32). A razão 
que sustentava a incúria do pessoal ao serviço é muito significativa, já 
que é de natureza econômica. A crer nas palavras de Bombarda, os fun-
cionários tendiam a encarar o alienado, não tanto um doente, mas fre-
quentemente “um animal que se abandona porque não produz” (BOM-
BARDA, 1894, p. 11). O que, como vimos, não podia estar mais longe 
da verdade. Todavia, sublinhe-se o esforço de, tal como sucederá em 
Barcelona, vigiar permanentemente os próprios vigilantes. 

Esforço de vigilância que, em finais do século, se alastrou a ou-
tros focos de conflito no recinto do hospital e cuja insubmissão volun-
tária particularmente se temia. Será ainda na sequência das reformas 
empreendidas por Miguel Bombarda que será construído, na cerca do 
hospital, um edifício de recorte panóptico a céu aberto que serviu para 
internar e enclausurar os doentes vindos da Penitenciária de Lisboa, 
os denominados loucos criminosos. Estes indivíduos constituíam casos 
extremos de rebeldia em relação às regras do hospital e desencadeavam 
episódios de fuga do recinto, de violência e conspiração, que perigaram 
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a vida e a segurança interna do hospício:

Mas os doentes da Penitenciaria, os mais lucidos, de par-
ceria com os loucos moraes (…) provavelmente por elles 
incitados, puzeram o hospital n’uma situação tal de levan-
tamento que muito seriamente me arreceei pela vida do 
pessoal. Por duas vezes se armaram conspirações, por duas 
vezes se encontraram navalhas e ferros aguçados como se 
não faria melhor n’uma cutelaria, que tornaram insuffi-
ciente o numero de casas fortes que havia. (BOMBAR-
DA, 1894, p. 55).

Projetado em 1892-1893 e inaugurado em 1896, o Pavilhão de 
Segurança, de recorte panóptico e da autoria do arquiteto José Maria 
Nepomuceno, vinha dar resposta a um problema aparentemente insa-
nável. Cabia-lhe receber quer condenados que se alienavam no decur-
so do cumprimento das suas penas na Penitenciária de Lisboa, quer os 
denominados inimputáveis e cujo cumprimento das penas constituía, 
desde há muito, delicado problema de natureza médico-legal (FREI-
RE, 2009; p. 18, 23).

Servindo, de acordo com o modelo original, para separar os 
doentes vulgares dos alienados criminosos, o Pavilhão de Segurança se-
ria construído num dos extremos da cerca de Rilhafoles, numa aparente 
desarticulação com o restante edifício hospitalar. Tratava-se, pois, de um 
cárcere especial dentro do hospital – ainda que o local tenha recebido 
outras tipologias de alienados para além dos alienados criminosos – e as 
funções deviam estar, à partida, bem definidas. A estrutura do edifício 
assume a forma de uma circunferência onde, à maneira da Bentham, as 
celas destinadas aos alienados vão ocupar a parte interna do Corpo Cir-
cular. Aí vamos encontrar duas tipologias de celas: aproximadamente 
20 celas individuais e, em número mais reduzido, celas para dois doen-
tes ou dormitórios, em número de 6. A porta de cada cela ostenta uma 
pequena janela circular de vidro que permitia ver tudo o que se pas-
sava no seu interior. No meio do Corpo Circular encontrava-se ainda 
um quiosque destinado ao “velante e ao foco calorífico”, com funções, 
portanto, de inspeção e de aquecimento da estrutura, torre que, mais 
tarde, viria a ser demolida. Distribuídas pelo Corpo Circular, vamos 
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ainda encontrar, como áreas funcionais mais importantes o Refeitório e 
a Sala de Reunião e, no extremo oposto à entrada, uma área consagrada 
à toilette: Casa de Banhos, Retrete e Lavatório (FREIRE, 2009, p. 40). 

Como se depreende, o projeto de Nepomuceno inspirava-se for-
temente na estrutura panóptica de Bentham, introduzindo alterações 
importantes em relação à ideia arquitetônica original. Por exemplo, as 
celas individuais estão dispostas num só andar, ao contrário do que che-
ga a propor Bentham (1787/2011a e 2011b), ao passo que as paredes 
do edifício e os bancos distribuídos pelo Pavilhão foram, sem exceção, 
rematados em forma arredondada. Isto quer dizer que a estrutura in-
terna do edifício foi expurgada de formas retilíneas e angulares que po-
diam promover feridas e lesões. Facilita-se, desde modo, quer a seguran-
ça dos alienados furiosos, em eventuais surtos maníacos que sofressem, 
quer a segurança de terceiros, como outros doentes e pessoal ao serviço. 
Estas soluções de arredondamento permitiriam, também, o favoreci-
mento das operações de limpeza do edifício, bem como a visibilidade 
dos internados (FREIRE, 2009; p. 45). 

Mais do que um princípio de arquitetura, o panóptico é, como 
bem sabia Bentham, uma forma de induzir comportamentos dóceis e 
previsíveis. Tudo sustentado na “aparente onipresença do inspetor (se os 
teólogos me permitirem a expressão), combinada com a extrema facilida-
de de sua real presença” (BENTHAM, 1787/2011a, p. 30). No Pavilhão 
de Segurança, em Lisboa, tal tarefa semiteológica foi cumprida por um 
quiosque de ferro altaneiro, situado no âmago na circunferência, que não 
era mais do que uma torre central que cumpria funções de aquecimento 
e inspeção permanente, pelo menos até finais do século XIX. 

Em 1899, a Revista Brasil-Portugal teria oportunidade de publicar 
dois artigos muito significativos, ricamente ilustrados, que nos forne-
cem excelentes pistas para compreender a vida da instituição, três anos 
após a inauguração do Pavilhão de Segurança. Num desses textos, inti-
tulado “Uma Visita a Rilhafoles” e assinado por Jayme Victor, encon-
tramos uma rara fotografia do interior do Pavilhão de Segurança, com 
os alienados dispostos em linha e de costas voltadas para a torre de ferro 
panóptica que, mais tarde, viria a ser substituída por uma fonte ou bica 
de água, e este é, segundo cremos, um dos raros registos fotográficos 
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que testemunham a sua existência. 
Para o Pavilhão Panóptico, dizia-se, eram enviados muitos alie-

nados, entre os quais se encontravam epilépticos, alcoólicos e agitados, 
“e entre estes os muitos que para lá teem vomitado as cellas imundas e 
lugubres da Penitenciária”. Aí permaneciam os presos, segundo o que 
conseguimos apurar, inativos e sem realizar qualquer tipo de trabalho 
ou ocupação. Tal como surge descrito, o Pavilhão, qual asilo criminal, 
parece constituir um universo à parte dentro do próprio hospital. O 
que decorria, aliás, da sua natureza híbrida de hospital psiquiátrico e de 
prisão, ou melhor, de prisão dentro do hospital psiquiátrico. As fotos re-
tratam o Pavilhão de Segurança como um universo concentracionário, 
saturado de visibilidade e fiscalização. Talvez isso justifique a reação dos 
internados ao próprio ato jornalístico de os fotografar. Para que retratar 
aquilo que, desde sempre, está disponível ao olhar? Uma resposta a esta 
questão podia ter sido dada por um dos internos do Pavilhão, citado 
na mesma reportagem. Ele dirá: “Não quero retratos, o retrato sou eu.” 
Indício claro de que nem sempre a vontade do doente desaparecia após 
transpor a porta do manicômio.

O sistema panóptico no Hospital 
de Santa Creu (Barcelona)

A necessidade de construir um manicômio de nova planta em 
Barcelona, em pleno século XIX, resultou do imparável crescimento 
urbanístico e demográfico impulsionado pela rápida industrialização da 
cidade. A título de exemplo, em meados do século, o censo de Barce-
lona contabilizava 62 mil habitantes registrados; em finais do século 
já havia aumentado para 94 mil pessoas. O antigo Hospital de Santa 
Creu, o único edifício que oferecia serviços médicos na cidade, tornara-
se obsoleto e muito pequeno face ao aumento de ingressos que agora 
administrava. A proporção entre médicos e pacientes era claramente 
preocupante no final do século XIX, com uma média de 60 pacientes 
para cada médico (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2018a).

 Desse modo, as campanhas higienistas promovidas pelo doutor 
Pere Felip Monlau (1808-1871) e o plano de expansionismo urbanísti-
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co de Ildefons Cerdà (1815-1876) fizeram com que a equipe de finan-
ceiros que administrava o Hospital da Santa Creu – a Muito Ilustre Ad-
ministração (doravante, MIA) – incumbisse o doutor Emili Pi y Molist 
(1824-1892) de realizar um estudo para determinar as características e 
os custos de um novo edifício que permitisse albergar todos os doentes 
mentais da antiga enfermaria de loucos, designada departamento de 
Orates, do Hospital do Santa Creu. Em 1846, Pi y Molist apresentaria 
um esboço do seu futuro projeto manicomial à Sociedade Económica 
de Amigos do País. Quatro anos mais tarde, ingressaria na Academia 
de Medicina e Cirurgia de Barcelona, insistindo no seu projeto (SÁN-
CHEZ-MORENO et al., 2018a). O arquiteto Josep Oriol y Bernadet 
(1811-1860) seria o escolhido para desenhar os planos, seguindo as ins-
truções precisas do médico. Em 1854, o acordo foi firmado.

 Cinco anos mais tarde, o projeto era apresentado (PI Y MO-
LIST, 1860), inspirando-se nas visitas sistemáticas que Pi y Molist reali-
zara a vários asilos, por toda a Europa, durante os últimos anos: Marsel-
ha, Montpellier, Toulouse, Auxerre, Pon-Saint-Côme, Lyon, Bordéus, 
Genebra, Nassau, Berna, Berlim, Milão etc.; em Paris, visitou os ma-
nicômios de Charenton, Bicêtre e Salpêtrière; em Londres, os de Be-
thlem, Saint-Luke e Colney Hatch. Os que lhe causaram pior impres-
são foram os de planta panóptica, como a Torre dos Loucos, em Viena, 
e os manicômios de Turim e Gênova, ao passo que a Colónia Gheel lhe 
provocou tal fascínio que viria a dedicar-lhe um ensaio exaustivo (PI Y 
MOLIST, 1856). Das suas viagens prospectivas, Emili Pi y Molist con-
cluiu a existência de três grandes modelos arquitetônicos em matéria de 
manicômios: o estilo francês, o sistema alemão e o anglo-americano (PI 
Y MOLIST, 1860).

 A maioria dos manicômios franceses que visitou concentravam-
se em um único grande edifício de grandes proporções, cujo eixo cen-
tral se destinava geralmente aos despachos administrativos e à gerência. 
O dito pavilhão central separaria, nas alas da direita e da esquerda, as 
divisões para mulheres e homens, de maneira perpendicular ou paralela 
ao próprio eixo de separação central. Para garantir uma maior indepen-
dência entre as seções, estas eram isoladas ao longo das largas galerias 
(chamadas crujías) que cruzavam o edifício de um extremo ao outro. 
Bastava fechar uma porta intermédia entre as ditas seções.
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 Do sistema alemão, Pi y Molist destacou a separação dos doen-
tes em vários edifícios, dedicados aos casos incuráveis e aos de melhor 
prognóstico, sendo estes de estilo mais luxuoso e decorativo. Habitual-
mente, os últimos eram atribuídos aos pacientes pensionistas de 1ª ca-
tegoria, garantindo estadias de curta duração. Na maioria dos casos, 
esses manicômios haviam adotado formas terapêuticas mais próprias de 
um balneário ou casa de repouso, o que também exigia visões clínicas 
muito diferentes daquelas que eram assumidas nos pavilhões de incu-
ráveis. Finalmente, Pi y Molist (1860) anotaria, em relação ao estilo 
anglo-americano, uma mistura total de tipologias psicopatológicas em 
uma única seção, sem fazer qualquer tipo de marginalização baseada em 
distinções nosológicas, salvo uma classificação dos pacientes de acordo 
com seu estado de agitação, desasseio ou coexistência com os pares.

 A proposta arquitetônica de Pi y Molist (1860) beberia dos 
três modelos e acrescentaria elementos da sua própria autoria: do mo-
delo francês tomaria a colocação da equipe administrativa e de gestão 
no eixo central, partilhando a sua posição estrutural com uma capela 
para o corpo religioso, encarregado das tarefas assistenciais; do fran-
cês também adotaria as medidas de divisão de seções por pavilhões 
separados, mas conectados entre si por largas galerias que as atravessa-
riam de ponta a ponta. Desse modo, a espinha dorsal do manicômio 
modelo projetado por Pi y Molist repetiria as mesmas dependências 
para homens e mulheres, à direita e esquerda e na direção oposta, mas 
separando os pacientes e as pacientes, em cada pavilhão, em função 
da sua classificação médica. Do sistema anglo-americano, Pi y Molist 
manterá a distinção entre agitados, tranquilos e imundos. Do sistema 
alemão, por outro lado, o seu ideal era reunir, num mesmo edifício, as 
instalações próprias de um asilo mental e as de uma casa de repouso 
para estadias curtas, oferecendo quartos individuais para os pacientes 
de 1ª categoria e dormitórios comuns para o resto dos pacientes de 
categoria inferior, além de serviços médicos e assistenciais muito dife-
rentes para cada nível social.

Fascinado pela Colônia Gheel, o doutor Emili Pi y Molist (1856) 
adotaria um sistema híbrido entre o sistema de asilo fechado e a colônia 
de alienados, prevendo a inclusão de quintas agrícolas e grandes hecta-
res de campo de cultivo para que se reproduzissem os trabalhos agrários 



14. Dispositivos de Loucura e Saúde Mental

340 

com fins terapêuticos. Não em vão, a ideia de imitar os métodos que se 
levavam a cabo naquela colônia casava perfeitamente com a pretendida 
localização do novo projeto manicomial, numa atmosfera envolvente, 
natural e afastada da cidade. A atração pela vida rural como forma de 
legitimação terapêutica não era apenas a consequência direta da feroz 
industrialização de Barcelona, mas também era inspirada no próprio 
Philippe Pinel, tão admirado por Pi y Molist (1856, p. 11-12). Este elo-
giava a aplicação do trabalho terapêutico “pelo gosto que inspira e pelo 
deleite que proporciona o cultivo dos campos, pelo instinto natural que 
leva o homem a cultivar a terra e a satisfazer suas necessidades com os 
frutos do seu trabalho” e, logo a seguir, reivindicava a localização do seu 
novo manicômio num lugar onde:

Os insanos que se dedicam ao trabalho experimentam uma no-
tável melhoria em seu transtorno mental devido ao exercício de suas 
forças físicas; padecem de poucos paroxismos de fúria ou agitação; 
têm mais apetite e dormem mais e com maior sossego; ganham ro-
bustez e alegria; se curam mais vezes, rápida e completamente; são 
mais dóceis e subordinados e, portanto, cumprem com mais exati-
dão as prescrições regulamentares, com proveito próprio, e da ordem 
e tranquilidade do estabelecimento (PI Y MOLIST, 1860, p. 319-
320), dando, assim, o autor boa conta da assimilação da obediência 
e disciplina como garantia da cura mental. Sem qualquer sombra de 
dissimulação, o alienista catalão apenas oferecia dados que confirma-
vam os benefícios econômicos da terapia ocupacional como uma das 
principais contribuições para o autofinanciamento da instituição. 
Ao início relutante relativamente a uma exploração gratuita dos pa-
cientes internados, matizará a sua opinião sugerindo para as mulhe-
res certas ocupações domésticas e para os homens, o seu emprego 
em oficinas de sapataria e carpintaria como parte integrante da sua 
formação profissional durante o período de ingresso, pois, nas pala-
vras de Pi y Molist (op. cit., p. 338), “convém dar preferência a ocu-
pações que, no entanto, possam direta ou indiretamente produzir 
algum benefício para a casa”. 

A MIA apreciou favoravelmente a localização do novo edifício 
manicomial em terrenos nos arredores da cidade, situados em área 
rural e um tanto elevados, e que ofereciam vistas espetaculares do 
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skyline de Barcelona. As dimensões do edifício em questão ocupariam 
545 metros de comprimento e 240 de largura, totalizando até 22 
hectares de terra, com os campos que se anexaram ao seu redor. O 
conjunto arquitetônico distribuía-se em 12 pavilhões perpendicula-
res unidos por duas galerias que os cruzavam de uma ponta a outra. 
Entre os pavilhões abriram-se pátios separados, sendo o do centro 
o maior e o mais esplêndido de todos, não apenas por constituir o 
acesso principal ao recinto, mas também por separar as duas alas em 
que se repartiam os pacientes de acordo com o gênero e a patologia. 

 Nos extremos do conjunto arquitetônico acrescentou-se pos-
teriormente um conjunto de celas de isolamento em forma de semi-
círculo, para onde eram encaminhados os alienados mais perigosos 
que precisavam de vigilância contínua. Esta polêmica decisão não foi 
inicialmente aprovada pelo doutor Pi e Molist, uma vez que foi im-
posta pela MIA já após a morte do primeiro arquiteto, quando toda-
via os trabalhos do manicômio ainda não tinham começado. Como 
substitutos de Josep Oriol y Bernadette, cederam-se os planos a Elias 
Rogent (1821-1897) e Josep Artigas (1839-1912), sendo o primeiro 
responsável por vários edifícios de estilo panóptico: o Palácio da In-
dústria da Exposição Universal, que decorreu em Barcelona, em 1888, 
e a prisão de Mataró, construída em 1851 (SÁNCHEZ-MORENO et 
al., 2018b). A mesma planta panóptica, seguindo o tratado de Jeremy 
Bentham (1787/2011a e 2011b), foi usada no Centro Penitenciário de 
Barcelona, popularmente conhecido como Cárcere Modelo. A cons-
trução da dita instituição penal havia começado em 1887, dois anos 
antes do tão aguardado projeto manicomial de Pi y Molist, que aguar-
dava a aprovação dos custos municipais desde 1860. Assim, no discur-
so inaugural do seu manicômio, o alienista catalão tinha a oportunida-
de de manifestar a sua rejeição não só em relação à planta panóptica, 
mas também à preeminência dos interesses penais face aos interesses 
médicos, por parte da administração pública:

Ah! a alma piedosa entristece-se e chora, e o bom cidadão 
condói-se e envergonha-se ao considerar que a Espanha se 
orgulha de ter construído um cárcere-modelo antes de ter 
um manicômio oficial ou público construído a partir de 
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uma nova planta (PI Y MOLIST, 1889, p. 17-18).

 Relutante em aceitar as doutrinas panópticas no que à configu-
ração formal de um manicômio diz respeito, Pi y Molist (1860) proibiu 
terminantemente a inclusão de grades nas portas e janelas, procurando 
prevenir os suicídios, garantindo que os olhos de escadas fossem su-
ficientemente estreitos para impedir a queda de qualquer indivíduo. 
Sem embargo, apesar da oposição de Pi y Molist ao acréscimo de duas 
extremidades panópticas em um e outro lado do extenso manicômio, 
a inspeção técnica, assessorada por médicos psiquiatras, que visitou as 
instalações em 1910 – e, portanto, após a morte do primeiro –, deu a 
sua aprovação às medidas arquitetônicas adotadas. Talvez Pi y Molist 
não soubesse que o próprio Bentham deixara claro que a panoptismo 
não tinha que se circunscrever, no todo ou em parte, a uma forma cir-
cular, embora advirta que:

Sua essência consiste na posição central do inspetor 
combinada com as conhecidas e eficazes artimanhas 
para ver sem ser visto. Quanto à forma geral do edifício, 
a mais cómoda, na maior parte dos casos, parece ser a 
forma circular, embora não se trate de uma circunstância 
absolutamente essencial (BENTHAM, 1787/2011b; p. 
59; grifo nosso).

 Pi y Molist pensava ingenuamente que a única afirmação do 
uso panóptico dependia da forma arquitetônica, quando não mesmo da 
vigilância férrea e sistemática dos pacientes e de todo o pessoal a seu car-
go. Para garantir isso, vangloriava-se de ter engendrado um engenhoso 
dispositivo de segurança como o era o “salto do lobo”, sublinhando a 
importância de preservar um horizonte diáfano ao olhar do hospitali-
zado, para este não se ver privado da sua liberdade. Com este método, 
dissimulava a clausura dos alienados e garantia a sensação de não reclu-
são. A técnica do “salto do lobo” consistia na instalação de uma suave 
rampa ao longo de todo o perímetro do asilo; no fundo do dito fosso, 
erguer-se-ia uma parede para que quem caísse ali, tentando escapar, não 
pudesse escalá-lo, por ter dimensões superiores em relação à altura de 
um ser humano. Assim o descreve o médico:
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Todas as partes do edifício, com a sua disposição par-
ticular e aspecto agradável, devem conspirar para a se-
gurança e conforto do insano, ocultando habilmente 
sua reclusão, (…) para evitar sua comunicação com 
o exterior e a fuga dos reclusos, poderia fechar-se o 
terreno indicado (…) com uma Cerca geral construída 
como o salto do lobo dos pátios, cuja parede também 
tivesse 3,0 metros de altura, a curta distância da qual, 
pela parte exterior, se fizesse uma sebe de arbustos fir-
memente entrelaçados (PI Y MOLIST, 1860, XXII, p. 
338-339; grifo do autor).

 Outra medida de inspiração panóptica – quanto à vigilância 
constante de todos os sujeitos que compõem a instituição, sejam pacien-
tes hospitalizados, cuidadores, auxiliares, médicos e pessoal de limpeza 
e manutenção – é o código de voltas de chave que Pi y Molist idealizou 
(1860) para manter um controle absoluto sobre a própria disciplina 
dos seus trabalhadores. Atribuindo-se a si mesmo o papel de Médico 
Diretor, estabeleceria, dessa forma, uma avaliação diária a respeito das 
rondas de vigilância que se realizavam nos corredores e diferentes pavi-
lhões do recinto, assegurando-se da eficácia dos assistentes religiosos (os 
“irmãos”), que servissem como auxiliares de enfermagem:

A chave do Médico Diretor poderá dar três voltas nas fechadu-
ras, a dos irmãos duas e a dos serventes apenas uma; de modo que os 
últimos não abrirão com a sua chave a porta em cuja fechadura um 
irmão tenha dado a segunda volta, nem este a porta que foi fechada 
com a terceira volta pelo Médico Diretor. Este engenhoso artifício 
visa averiguar a vigilância dos assistentes em várias ocasiões, promover 
a exatidão de certos serviços e descobrir algum descuido daqueles. 
Quando, por exemplo, o irmão mais velho da seção quer averiguar se 
um vigilante noturno visitou um determinado aposento ou sala du-
rante a noite, dá com sigilo a segunda volta da chave na sua fechadura, 
e como é impossível, neste caso, que o vigilante abra a porta com a 
sua própria chave, põe-se em evidência o seu descuido ou malícia, se 
no dia seguinte pretender ter percorrido todas os locais que devia (PI 
Y MOLIST, 1860, p. 279).

 Paradoxalmente, o Projeto do doutor Pi y Molist (1860) rei-



14. Dispositivos de Loucura e Saúde Mental

344 

vindica frequentemente os benefícios do tratamento moral do seu ad-
mirado Pinel. Fruto disto é a presença dos valores religiosos na própria 
instituição mental que dirigiu, escolhendo para cada pavilhão, de ho-
mens e mulheres, os nomes de santos e santas cujas hagiografias servis-
sem de exemplo para os pacientes residentes: São Emílio, São Joaquim, 
Santa Ana etc., incluindo uma capela anexa consagrada a São Rafael. 
A respeito das virtudes dos modelos que se pretendiam instaurar na 
conduta dos pacientes, Pi y Molist concordaria certamente com as 
palavras de Bentham (1822, p. 44-45), ao insistir na importância da 
retidão e decência, assim como também:

(…) conservar sua saúde e limpeza, que é parte dela: im-
pedir sua fuga; proporcionar-lhes meios de subsistência 
para o tempo de sua libertação; dar-lhes as instruções ne-
cessárias; fazer com que adquiram hábitos virtuosos; pre-
servá-los de qualquer maltrato ilegítimo; procurar-lhes o 
bem-estar de que seu estado é suscetível, sem ir contra o 
objeto da punição; e, finalmente, alcançar tudo isso por 
meios econômicos, por uma administração interessada no 
êxito, e por regras de subordinação interna, que colocam 
todos os empregados sob a mão do chefe, e o próprio che-
fe debaixo dos olhos do público: tais são os vários objetos 
que se devem buscar no estabelecimento.

Do mesmo modo, para o seu Projeto médico refletido, Emi-
li Pi y Molist (1860) concederá uma enorme importância à terapia 
ocupacional. Salvaguardando as distâncias, coincidirá com Bentham 
(1787/2011a e 2011b), que assumia os trabalhos forçados como uma 
medida corretiva e moral que serviria para orientar as condutas dos 
sujeitos em direção aos bens de produção. Estes, por sua vez, ajudariam 
a suportar os custos de manutenção de si próprios dentro da institui-
ção, como justificaria o próprio Pi y Molist (1860) para argumentar a 
distinção dos pensionistas de 1ª, 2ª e 3ª classes. Prisioneiros e loucos 
experimentariam a sua obediência disciplinar e, portanto, garantiriam 
o futuro sucesso da sua reintegração social aceitando o trabalho como 
uma forma consensual de domesticação.

 A esta situação de desigualdade foi acrescentado, no caso es-
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panhol, o agravante da inclusão do clero em questões de assistência 
sanitária. Em 1822 e 1849, aprovou-se a Lei de Beneficência segundo 
a qual se autorizava que certas ordens religiosas cuidassem de enfermos 
mentais internados nos manicômios de toda a Espanha, quando estes 
não pudessem manter a sua própria pensão, por falta de recursos eco-
nômicos ou por rejeição familiar. Estas leis permitiam que a Igreja se 
encarregasse da custódia dos loucos mais pobres. Em 1855, foi assinada 
a Lei da Saúde, que reconheceu a responsabilidade absoluta do Estado 
na assistência aos doentes mentais e se comprometia com a construção 
de seis novos manicômios que passariam a ser inteiramente administra-
dos pelo governo. Sem embargo, no fim de contas, permitiu-se que a 
Igreja se ocupasse das tarefas de assistência, com o objetivo de reduzir 
os custos de manutenção e com a contratação de novos funcionários, 
pelo que muitos destes novos manicômios se valeram de um plano de 
cofinanciamento que envolvia fontes públicas, privadas e provenientes 
da caridade (COMELLES, 2006).

 Dessa forma, loucos e presos estariam a confirmar a tese bur-
guesa de que a sua própria condição social os impelia à ociosidade e 
à mendicidade, para subsistirem tão somente dos bens da sociedade, 
sem nada dar em troca. Em tais casos, as prisões e os asilos contri-
buiriam para a reeducação desses ditos parasitas sociais. O trabalho 
deixava de ser encarado como uma condenação ou uma punição, para 
tornar-se num direito de cidadania, num salário (ao qual o sujeito não 
podia aceder durante o seu confinamento, acumulando-se dia a dia, 
até que fosse cobrado no momento da alta médica ou do cumprimen-
to integral da pena), numa formação profissional, numa rentabiliza-
ção da sua permanência prolongada e na apropriação de um capital 
adquirido através do esforço e da tenacidade. Em suma, o trabalho e a 
educação profissionais (além de conhecimentos básicos de aritmética, 
cálculo, habilidades mínimas de leitura e escrita e, é claro, moralidade 
e religião) eram revalorizados nestas instituições, de acordo com a pe-
neira otimista do Iluminismo, e equiparavam-se à dignidade humana; 
valores, por outro lado, absolutamente consequentes com as necessi-
dades da produção burguesa.

 Quanto ao isolamento dos pacientes, Pi y Molist mostra-se 
muito ambivalente. Por um lado, aprova a iniciativa para manter os 
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pacientes afastados de um estilo de vida ocioso e moralmente corrup-
to, típico do ambiente urbano, degradado pelos excessos da indus-
trialização. Por isso, insistirá na necessidade de localizar o manicômio 
num lugar natural e sossegado, onde a terapia ocupacional rural servi-
rá “a título de moderador poderoso de los movimientos desordenados, 
y de estimulante enérgico de las fuerzas deprimidas que figuran en el 
cuadro sintomático de ciertas formas de enajenación mental” (PI Y 
MOLIST, 1856, p. 21), e cuja relativa distância da grande urbe pro-
porciona as melhores condições para a cura mental, tal qual o médico 
catalão refere na apresentação de seu Projeto médico refletido: “O 
isolamento provoca preciosas reações morais para a cura da loucura. 
Isolamento, ordem, calma sugerem novas ideias e preparam para uma 
atitude calma e disciplinada. A reclusão provoca um desejo inesgotá-
vel de liberdade” (PI Y MOLIST, 1860, p. 7-8).

 É precisamente este desejo de liberdade o que vai acentuar a 
vontade de cura dos pacientes internados, como manifestou Jeremy 
Bentham a propósito da tendência natural do ser humano para a con-
secução da sua própria felicidade. Na realidade, o tratamento mo-
ral que o doutor Pi y Molist abraçava tão carinhosamente pouco se 
afastava do predisposto por Bentham no seu projeto panóptico. O 
próprio Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), considerado 
o mais destacado discípulo de Pinel, estava muito convencido dos 
benefícios do isolamento terapêutico:

Simplesmente, a mera transferência é às vezes suficiente 
para devolver a razão aos alienados, tanto pela profunda 
impressão que experimentam ao encontrarem-se numa 
casa de loucos, como pela estranheza que sentem dian-
te dos objetos que os circundam (…); por essa razão, o 
retorno prematuro aos lugares que podem lembrar as 
primeiras razões de seu delírio determinam suas recaídas 
(ESQUIROL, 1805/2000, p. 52, 94).

Ao contrário do que é dito, Pi e Molist também atende, no seu 
projeto manicomial, à necessidade de disponibilizar espaços para a so-
cialização, pois acredita fervorosamente nos efeitos positivos da comu-
nicação, do ócio compartilhado e da convivência para o desenvolvi-
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mento feliz dos sentimentos, pois não concebe que um manicômio se 
deva assemelhar a um cárcere (PI Y MOLIST, 1856, p. 20). O alienista 
catalão parece fazer suas as palavras de Bentham, citadas pelo juriscon-
sulto Esteban Dumont (1822, p. 56-57), quando ele diz:

A maneira mais oposta (…) é confinar os prisioneiros em 
uma solidão absoluta para subtraí-los completamente ao 
contágio moral e entregá-los à reflexão e ao arrependi-
mento; mas (…) a absoluta solidão que a princípio pro-
duz um efeito salutar, rapidamente perde sua eficácia, e 
faz com que um infeliz cativo caia em desespero, loucura 
ou insensibilidade. Com efeito, que outro resultado se 
pode esperar quando uma alma é deixada vazia, atormen-
tando-se a si mesma durante meses e por anos inteiros? 
Esta é, portanto, uma penitência que pode ser útil por 
alguns dias, para domar um espírito de rebelião; mas não 
deve ser prolongada (…).

 Mais à frente, o mesmo texto argumenta razões econômicas para 
justificar os benefícios dos espaços comuns. Para Pi Y Molist, a princi-
pal motivação seria a de incitar o progresso dos pacientes; para Bentham 
(1822, p. 57), de acordo com a interpretação que faz Dumont do seu 
projeto panóptico, a verdadeira razão responde ao imperativo dos custos 
de manutenção de um edifício crivado de câmaras independentes para 
isolar completamente seus ocupantes. A melhor solução, na sua opinião, 
é a de habilitar espaços que potenciem e facilitem o trabalho colaborativo, 
já que sua estadia prolongada garantiria assim algumas receitas em troca:

A solidão absoluta, tão contrária à justiça e à humanidade, 
quando se faz dela um estado permanente, também é fe-
lizmente combatida pelas mais fortes razões de economia, 
porque requer um enorme gasto em edifícios: o dobro 
dos custos para iluminar, conservar a limpeza e renovar o 
ar, e limita as ações, estreitando demasiado a extensão das 
celas (…). Também prejudica (…) porque a depressão da 
solidão destrói a atividade e a emulação que se estendem 
em um trabalho feito em companhia.

 Pi y Molist manifestou, com frequência, a sua particular animo-
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sidade face à ideia de aplicar uma planta panóptica ao seu manicômio, 
dedicando a esta forma arquitetônica palavras muito duras. A chamada 
Torre dos Loucos de Viena, por exemplo, irá compará-la a “um mau 
cárcere dos piores tempos”, acrescentando:

Não creio que algum arquiteto medianamente instruído 
pense jamais em adotar esta forma para o projeto de um 
hospital de loucos, porquanto não é possível com ela (…) 
satisfazer nenhum dos requisitos terapêuticos-higiênicos 
mais essenciais de um estabelecimento desta espécie. (…) 
Os inúmeros e gravíssimos defeitos de que padece, apli-
cada aos hospitais de loucos, condenaram-na ao esque-
cimento perpétuo. Necessariamente, um manicômio de 
planta panóptica deve assemelhar-se a uma prisão celular, 
o estabelecimento com que menos semelhança deve ter 
(…). Fugi da forma panóptica, que em má hora deu a 
este asilo um arquiteto que não conhecia a parte médica 
da construção de casas de loucos, porque seus defeitos e 
desvantagens se sobrepuseram a qualquer consideração e 
são uma causa perene, inevitável e fatal de mal-estar e per-
das indescritíveis para os desventurados insanos (BEN-
THAM, 1860, p. 98-100).

 Paradoxalmente, aprovará as propostas panópticas de asilos 
como os de Exeter, Glasgow, Gloucester, Boodmin e Gênova, admitin-
do sua admiração pela “ideia de que esta forma se presta melhor do que 
outra à inspeção e vigilância contínuas” (PI Y MOLIST, 1860) apesar 
das diferenças que surgem no caso dos cárceres de planta radial. Poucas 
suspeitas teria o doutor Pi y Molist que a sua proposta de manicômio, 
na realidade, confirmava muitos dos fundamentos panópticos que de-
fendia Bentham (1787/2011a e 2011b).

Conclusões

Os manicômios do século XIX, panóptico ou não, foram ideal-
mente concebidos como uma utopia reformista, de acordo com os cri-
térios higienistas e o tratamento moral pineliano. De forma bem visível, 
a arquitetura adquiriu um sentido funcional, essencial para a abordagem 
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epistemológica da loucura. Indubitavelmente, e porventura muito se-
duzido pelo sonho rousseauniano do Iluminismo, Bentham confiava na 
instauração de uma sociedade onde não existissem metafóricos cantos 
escuros e em que os espaços diáfanos e a claridade da luz natural eviden-
ciassem qualquer ato imoral levado a cabo sobre os concidadãos. Para tal 
fim, arquitetou o seu panóptico, tanto para a regulação das atividades 
em qualquer instituição penal ou assistencial, como para a ordenação das 
novas polis que então proliferavam sob a égide do progresso. 

 A ordenação panóptica dava a cada sujeito um lugar específico no 
espaço institucional, em função do papel que lhe fora atribuído, sendo mais 
ou menos explícita uma determinada hierarquia. Esta claridade e trans-
parência também articulavam um consequente exercício do poder, sob a 
forma de vigilância sobre os outros e sobre si mesmo: o inspetor-chefe dos 
vigilantes controla, desde a sua torre de controle, os prisioneiros, mas tam-
bém vigia o pessoal subalterno, isto é, os guardas, e estes, por sua vez, os 
prisioneiros; e acima de todos eles – prisioneiros, cuidadores, vigilantes e 
inspetor-chefe – encontrar-se-á a equipe diretiva, sujeitando o resto a uma 
posição de vassalagem, consentida desde que cada um assume o seu papel 
dentro da instituição. Nas palavras de Foucault (1979; p. 20), o que deter-
minava cada sujeito não era a sua natureza, mas a condição que cumpria 
no posto que lhe havia sido atribuído. No fundo, como se vê, as ideias 
liberais de que tanto se gabava Bentham não deixaram de ser uma réplica 
da hierarquia aristocrática que presumivelmente havia sido abolida após as 
revoluções civis do século XVIII, estabelecendo, nesse caso, a distribuição 
de papéis e funções dentro de uma determinada instituição. 

 Nessa nova concepção da estrutura social, o alienado era 
entendido como um ser associal que não se encaixava no próprio 
sistema e que, como tal, deveria ser reeducado em ordem a sua integra-
ção ou subtração, para não estorvar a ordem estabelecida. Portanto, a 
função do manicômio, sem contar com os desiguais recursos terapêu-
ticos de que podia dispor, limitava-se a manter a segregação social do 
louco. A atitude de médicos e dirigentes de instituições manicomiais 
como Miguel Bombarda ou Emilio Pi y Molist parecia jogar entre 
dois campos: entre a reivindicação de um tratamento humanitário 
para os doentes mentais, por um lado, e a obediência a uma necessi-
dade política e social, por outro, sendo os deveres de cuidado e de cura 
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do insano intercambiáveis pela comodidade interessada da sua custódia. 
O objetivo último de suas respectivas propostas manicomiais não iria 
além da mera contenção dos pacientes. Nem o Hospital de Alienados 
de Rilhafoles, nem o Hospital Psiquiátrico de Santa Creu puderam 
livrar-se da imagem de uma instituição que continuava servindo para 
o controle dos sujeitos admitidos e para a defesa preventiva face aos 
elementos humanos que poderiam provocar o rompimento da har-
monia social. Já no início, ambos os asilos haviam ficado associados à 
impressão de um confinamento permanente dos seus pacientes, sendo 
mais lucrativa a sua exploração do que a sua cura.

 O compromisso assumido pelo diretor da instituição de desem-
penhar o trabalho de custódia dos insanos conduziu a uma pressão lega-
lista para a entrada obrigatória de alguns pacientes, adotando o médico, 
em tal ocasião, a atitude de um juiz que pudesse avaliar a necessidade do 
seu ingresso no manicômio. Essa voz de autoridade será essencial para 
poderem ser realizadas as tarefas de vigilância apontadas pelo projeto 
panóptico de Bentham (1787/2011a e 2011b). Diante da formação 
precária do pessoal encarregado das tarefas auxiliares de enfermagem e 
face aos escassos recursos econômicos para contratar médicos suficien-
tes ou para garantir o tratamento de todos os pacientes admitidos, foi 
necessário solicitar a inclusão de membros do clero para realizar tais 
tarefas de cuidado aos insanos, o que incentivou ainda mais a tônica 
repressiva. A intervenção do corpo religioso em questões relacionadas 
com o tratamento clínico dos doentes mentais sublinha a finalidade 
de custódia deste tipo de instituições reformistas do século XIX. A 
superlotação do espaço também é uma prova evidente: tanto no caso de 
Rilhafoles, como no Hospital Psiquiátrico de Santa Creu, o número de 
ingressos excedeu o número de leitos inicialmente disponíveis. Esse au-
mento de internamentos denota a necessidade de limpeza social numa 
época (segunda metade do século XIX) de extrema conflitualidade so-
cioeconômica e política. Consequentemente, qualquer reforma social 
implicaria custos públicos de difícil assimilação para todos os setores 
populacionais, ficando os loucos à margem das prioridades.

 Os dois asilos que analisamos apresentam coincidências signifi-
cativas em relação às bases ditadas pelo modelo de Bentham (1787/2011a 
e 2011b). Pertencendo a dois países vizinhos e contemporâneos em re-
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lação às datas de sua projeção e construção, os asilos de Rilhafoles e o 
Hospital Psiquiátrico de Santa Creu foram dois projetos condenados 
a não romper a dinâmica de exclusão face a um setor da população já 
de si muito marginalizado. As formas de governamentalidade exercidas 
sobre os sujeitos dentro do espaço manicomial eram muito específicas, 
mas outras formas muito disfarçadas de controle social coexistiam fora 
dos muros, sem que nenhuma instituição se certificasse de responder à 
questão metafórica: “Quem vigia os vigilantes?”
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Direito, governamentalidade 
e constituição da psiquiatria 

no Brasil no século XIX

Raphael Thomas Ferreira Mendes Pegden

Introdução 

Desde o trabalho seminal do filósofo Michel Foucault, discutem-se 
os pontos de interseção entre a psiquiatria e os dispositivos jurídico-pe-
nais existentes nas sociedades modernas ocidentais. A partir das reflexões 
teóricas realizadas pelo filósofo francês, tem-se buscado problematizar o 
modo pelo qual o saber psiquiátrico foi historicamente convocado aos 
tribunais, exercendo poder de veridicção sobre as individualidades e dis-
criminando condutas desviantes mediante uma prática normatizadora. 
Na sua obra, testemunhamos uma reflexão que questiona a constituição 
da prática psiquiátrica, não em função do encadeamento das ideias que 
impulsionaram seu corpo teórico, mas através das análises das estratégias 
micropolíticas inscritas numa tática de sujeição operada em torno de um 
discurso de verdade. A introdução do saber psiquiátrico no tribunal pos-
sibilitou fixar uma inteligibilidade sobre o fenômeno do crime mediante a 
análise da “periculosidade” do indivíduo. Nesse aspecto, a prática psiquiá-
trica teria se constituído na esfera da defesa social e não necessariamente 
no campo da saúde mental, pois, nas palavras de Foucault (2010a), “foi 
como precaução social, foi como higiene do corpo social inteiro que a 
psiquiatria se institucionalizou”(p. 101). Só então “a partir do momento 
em que começou a funcionar como saber e poder no interior do domínio 
geral da higiene pública da proteção do corpo social” a psiquiatria teria 
procurado “encontrar o segredo dos crimes que podem habitar toda lou-
cura” (FOUCAULT, 2010a, p. 2). 

Trazendo tal perspectiva como grade de leitura para a interpreta-
ção do contexto nacional, pretendemos refletir historicamente sobre a 
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constituição da psiquiatria no Brasil tomando como foco a sua relação 
com os dois primeiros códigos penais, o Código Criminal do Império do 
Brasil, de 1830, e o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890. 
Pretendemos investigar a emergência desse saber-poder a partir do seu 
diálogo com o direito penal, tomando como foco suas estratégias postas 
em movimento em função da governamentalidade biopolítica operada 
no Brasil a partir do século XIX. Por governamentalidade biopolítica, 
entendemos o processo de objetivação da vida política coletiva median-
te estratégias públicas (como a psiquiatria e a medicina social, tal como 
veremos). Pois se a psiquiatria pôde se constituir como instrumento 
de precaução e higiene social, tal movimento ganha maior significação 
quando contextualizado à luz do modelo de gestão da população pos-
ta em jogo pelo Estado ao longo do século XIX. Nas análises de Fou-
cault, a partir daquelas realizadas em meados da década de 1970 no 
Collège de France nos cursos Em defesa da Sociedade e Segurança, Ter-
ritório e População, a noção de biopolítica – que se refere basicamente 
à função política do Estado de “incumbir-se da vida, de organizá-la, 
de multiplicá-la, de compensar suas eventualidades, de percorrer e 
delimitar suas chances e possibilidades biológicas” (FOUCAULT, 
2010b, p. 220) – teria se estendido ao âmbito da racionalização da 
prática governamental diante dos problemas referentes ao controle 
da população como a saúde, a higiene, a natalidade, as raças etc... 
Segundo Revel (2005), podemos compreender a “governamentalida-
de” como o “conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, 
análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma 
bastante específica de poder, que tem por alvo a população” (p. 54) e 
que teria surgido no início do século XVII na Europa. 

No contexto brasileiro, pretendemos analisar como que, ao lon-
go do século XIX, a partir da articulação da medicina com o direito 
no Brasil, foi possível para a psiquiatria se constituir em função de um 
novo imperativo, uma nova razão de Estado, que visava objetivar o 
tecido urbano e o corpo social como foco de intervenção. Nesse aspec-
to, a problematização sobre a não responsabilidade criminal do louco 
inaugurada com o código de 1830 acabou se reconfigurando em tor-
no dos debates pertinentes ao problema da livre circulação dos loucos 
nas ruas, ao risco que a loucura poderia representar para a sociedade 
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e, finalmente, à necessidade de criação de um sistema manicomial. 
No âmbito desse recorte histórico, a escola da Criminologia Positivis-
ta1 exerceu certo protagonismo no fim do século XIX por sintetizar 
teoricamente a perspectiva que projetava sobre a imagem da loucura 
um misto de crime e cura, de tratamento e penalidade. Pretendemos 
comentar brevemente essas questões. 

Num primeiro momento, pretendemos esclarecer brevemente os 
pontos de articulação entre as noções de vida e poder a partir da filo-
sofia foucaultiana para iluminar o sentido atribuído à psiquiatria como 
dispositivos de saber-poder. Num segundo momento, atentado ao con-
texto brasileiro, e através de uma breve leitura dos códigos de 1830 e de 
1890, iremos observar o modo pelo qual a psiquiatria veio a estabelecer 
diálogo com o direito, debatendo em torno da questão da não respon-
sabilidade criminal do louco e da “periculosidade” da loucura, confec-
cionando o mito da “defesa social”. O conceito de governamentalidade 
se apresenta, então, como peça-chave para a compreensão do advento 
da psiquiatria e do modelo manicomial no Brasil.

O governo da vida e a psiquiatria em Foucault

Recorrendo às análises histórico-filosóficas de Michel Foucault, 
podemos situar o advento da psiquiatria nas sociedades europeias a par-
tir de um conjunto de fenômenos complexos pertinentes às relações 
de saber-poder características da modernidade. Por um lado, podemos 
sublinhar as análises que se dedicam ao plano individual compreendido 

1 A Criminologia Positivista se refere à vertente teórica desenvolvida na Europa no 
fim do século XIX que atribuía à figura do delinquente as causas deterministas da 
ocorrência dos crimes. Considerado como o fundador desta corrente, Cesare Lom-
broso sustentava que o crime deveria ser compreendido como doença, de modo que 
a figura do criminoso deveria ser compreendida à luz das suas relações com a loucura 
e com a patologia. Segundo Anitua (2008), Lombroso defendia “que o delito, como 
qualquer doença mental, reconhece a existência de um conjunto de causas que o de-
terminam e o produzem. Sem desconhecer a imensidão desse conjunto, que também 
inclui problemas sociais, a escola positivista se concentraria nas causas antropológicas 
individuais, que era onde a sociedade moderna devia, e podia, solucionar o atraso de 
alguns sujeitos em adequar-se a ela e até mesmo os males que ela própria havia oca-
sionado” (p. 302).
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sob a ótica da anatomia política. Trata-se de um procedimento de poder 
elaborado nos séculos XVII e XVIII e praticado, sobretudo, no século 
XIX, que visava uma atuação sobre a vida dos indivíduos através de uma 
disciplinarização dos corpos, regulamentação dos gestos e normatização 
das condutas individuais. A objetivação da vida singular aparece como 
estratégia de prevenção da saúde operada principalmente por disposi-
tivos disciplinares (como, por exemplo, a medicina2 ou a psiquiatria,3 
que projetam sobre o corpo uma composição subjetiva disciplinariza-
da). Segundo Foucault:

No poder disciplinar (…) a função-sujeito vem se ajustar 
exatamente à singularidade somática: o corpo, seus ges-
tos, seu lugar, suas mudanças, sua força, seu tempo de 
vida, seus discursos, é em tudo isso que vem se aplicar e se 
exercer a função-sujeito do poder disciplinar. A disciplina 
é essa técnica de poder pela qual a função-sujeito vem se 
superpor e se ajustar exatamente à singularidade somática 
(FOUCAULT, 2006, p. 69).

Mas, por outro lado, existem também as análises relacionadas 
à governamentalidade e aos modos de gestão sobre a vida coletiva do 
corpo social e aquilo que o filósofo buscou nomear como biopolítica, 
operação de objetivação da vida das populações pelo Estado moder-
no. Trata-se de uma forma de poder centrada no corpo político da 
espécie, estrutura de poder que atravessa todos os níveis dos processos 
biológicos que podem ser identificados no tecido social: controle de 
natalidade e de mortalidade, racismo de estado, higienismo públi-

2 Segundo Foucault: “O poder político da medicina consiste em distribuir os indiví-
duos uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a um, constatar 
o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e fixar, assim, a sociedade 
em um espaço esquadrinhado, dividido, inspecionado, percorrido por um olhar per-
manente e controlado por um registro, tanto quanto possível completo, de todos os 
fenômenos” (FOUCAULT, 1984, p. 89).
3 Segundo Foucualt (2010), a psiquiatria não teria nascido no asilo; mas sim de um 
domínio imperialista sobre os corpos. O projeto da psiquiatria, segundo o filóso-
fo francês, “está ligado aos problemas colocados pela sociedade pós-revolucionária, 
industrial e urbana; ele se integrou a toda uma estratégia da regularidade, da nor-
malização, da assistência, da habilitação, da vigilância e de tutela das crianças, dos 
delinquentes, dos vagabundos, dos pobres, enfim, e sobretudo dos operários” (p. 225).
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co, políticas eugenistas etc. Mas, para além dessas estratégias locais, a 
biopolítica se relaciona, principalmente, com a razão de Estado posta 
em prática na modernidade: ela busca compreender e gerir a vida a 
partir de um tensionamento entre o controle estatal e a autorregula-
ção individual. Segundo Revel, as análises de Foucault apontam para 
a seguinte hipótese:

A governamentalidade moderna coloca pela primeira vez 
o problema da “população”, isto é, não a soma dos su-
jeitos de um território, o conjunto de sujeitos de direito 
ou a categoria geral da “espécie humana”, mas o objeto 
constituído pela gestão política global da vida dos indi-
víduos (biopolítica). Essa biopolítica implica, entretanto, 
não somente uma gestão da população, mas um controle 
das estratégias que os indivíduos, na sua liberdade, podem 
ter em relação a eles mesmos e uns em relação aos outros 
(REVEL, 2005, p. 55).

Isto é, haveria uma nova lógica posta em movimento pelos Es-
tados modernos que buscaria afirmar a necessidade da sua existência 
a partir de uma limitação dos seus instrumentos de controle. Segundo 
Foucault (2008), nessa “nova racionalidade governamental, o direito vai 
servir, ao contrário, como ponto de apoio para toda pessoa que quiser, 
de uma maneira ou de outra, limitar essa extensão indefinida de uma 
razão de Estado que toma corpo num Estado de polícia” (p. 11). Ora, 
no âmbito desta governamentalidade, é justamente no ponto de tensio-
namento entre essa estrutura de controle e a autorregulação que pode-
mos situar as ciências do homem. Elas “têm precisamente por função 
conjuminar, acoplar esse indivíduo jurídico com esse indivíduo disci-
plinar” (FOUCAULT, 2006, p. 71). Noutras palavras:

O que se chama Homem, nos séculos XIX e XX, nada 
mais é que a espécie de imagem remanescente dessa os-
cilação entre o indivíduo jurídico, que foi o instrumen-
to pelo qual em seu discurso a burguesia reivindicou o 
poder, e o indivíduo disciplinar, que é o resultado da 
tecnologia empregada por essa mesma burguesia para 
constituir o indivíduo no campo das forças produtivas 
e políticas. É essa oscilação entre o indivíduo jurídico, 
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instrumento ideológico da reivindicação do poder, e o 
indivíduo disciplinar, instrumento real do seu exercício 
físico, é dessa oscilação entre o poder que é reivindica-
do e o poder que é exercido que nasceram essa ilusão e 
essa realidade que chamamos o Homem (FOUCAULT, 
2006, p. 72).

A psiquiatria participa desse processo no sentido em que, beben-
do dessa mesma ilusão que a põe em causa, ela opera uma síntese singu-
lar entre o controle disciplinar dos corpos individuais e o controle das 
populações mediante um discurso de proteção social e higiene pública. 
Se por um lado ela buscou legitimar um controle social sobre os “indiví-
duos normais” mediante a patologização da loucura; por outro, ela tam-
bém soube problematizar a noção de liberdade individual pela exclusão 
do louco da esfera dos seus direitos jurídico-naturais. Assim, a hipótese 
genealógica fundamental de Foucault, que reconhece na constituição 
da psiquiatria a identidade de um projeto de “defesa social”, pode ser 
compreendida nos seguintes termos:

(…) a partir do momento em que a loucura se apre-
senta efetivamente como tecnologia do anormal, dos 
estados anormais fixados hereditariamente pela genea-
logia do indivíduo, vocês percebem que o próprio pro-
jeto de curar não tem sentido. (…). Ela pode propor 
(e é o que efetivamente ocorre nessa época) funcionar 
simplesmente como proteção da sociedade contra os pe-
rigos definitivos de que ela pode ser vítima de parte das 
pessoas que estão no estado anormal. A partir dessa me-
dicalização do anormal, a partir dessa desconsideração 
do doentio e, portanto, do terapêutico, a psiquiatria vai 
poder se dar efetivamente uma função que será simples-
mente uma função de proteção e de ordem. Ela se dá 
um papel de defesa social generalizada... (FOUCAULT, 
2010c, p. 276-277).

Buscaremos analisar brevemente o modo pelo qual se deu esse 
processo no contexto brasileiro, visando esclarecer, assim, o advento da 
psiquiatria mediante o modelo de governamentalidade que se fez pre-
sente no Brasil ao longo do século XIX.
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Psiquiatria como defesa social e a criação 
do Hospício no Brasil

Após a proclamação da independência do Brasil foi aprovado, em 
1830, o Código Criminal do Império. A doutrina do código estava em har-
monia com o contexto da época: partilhava dos ideais do iluminismo eu-
ropeu. Segundo o paradigma político iluminista, defendia-se a ideia de que 
o poder penal deveria constituir a garantia do Estado contra todas as ações 
ilegítimas, fosse por parte dos indivíduos transgressores à lei ou fosse por 
parte do próprio Estado que deveria ter seu poder limitado pelas fronteiras 
da legalidade. Isto é, caberia a ele, ao Estado, limitar tanto o poder estatal 
quanto garantir a conservação dos direitos individuais. No ordenamento 
jurídico da época, toda transgressão, para que se enquadrasse no âmbito da 
criminalidade, deveria vir acompanhada de uma “omissão voluntária”; isto 
é, ela deveria ter como origem a ação individual de um sujeito dotado de 
liberdade, evidenciando, assim, a base metafísica de um ordenamento que 
trazia consigo a concepção jurídico-filosófica do sujeito de direitos. A ques-
tão do livre-arbítrio introduz-se, então, como elemento fundamental para a 
constituição do poder penal no pensamento iluminista. Ora, é justamente 
neste aspecto, que inscreve o homem na ordem da razão e da liberdade, 
que é possível situar a questão da loucura. Pois esta, a loucura, aparece no 
Código Criminal de 1830 como condição sobre a qual esses dois elementos 
– razão e liberdade – se encontram em suspenso. Daí sua inclusão no cam-
po da não responsabilidade criminal, tal como apontam os artigos 10 e 12:

Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos: 
§ 2. Os loucos de todo genero, salvo se tiverem lúcidos 
intervallos e nelles commetterem o crime. 
Art. 12. Os loucos que tiverem commettido crimes se-
rão recolhidos às casas para elles destinadas; ou entregues 
às suas familias, como ao juiz parecer mais conveniente. 
(BRASIL. Código Criminal do Império do Brazil de 16 
de dezembro de 1830).

A loucura, por carecer de liberdade e razão, era excluída da or-
dem da responsabilidade criminal. Assim, a imagem iluminista do 
“Homem das Luzes”, ser dotado de liberdade e razão, trazia na sua 
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sombra a figura esquiva do louco. As luzes que lançaram o homem à 
razão trouxeram consigo os contornos que desenharam esse primeiro 
entendimento da loucura na penumbra da alienação. No contexto 
europeu, o alienismo clássico francês, ao refletir sobre a relação com-
plexa entre crime e loucura, havia proposto uma teoria sobre a loucu-
ra que excluía os insanos da esfera da responsabilidade criminal. Pi-
nel, por exemplo, em seu Traite Medico Philosophique sur I’Alienation 
Mentale (1801), afirmara que “os alienados, longe de serem culpados 
a quem se deve punir, são doentes cujo doloroso estado merece toda a 
consideração devida à humanidade que sofre e para quem se deve bus-
car pelos meios mais simples restabelecer a razão desviada” (PINEL 
apud. PEREIRA, 2004, p. 114). Isto é, compreendia-se assim o louco 
como um doente, cuja razão em estado de desordem implicava numa 
exclusão da esfera dos seus direitos. O contexto brasileiro representou 
uma importação desse modelo, reproduzindo no Código de 1830 a 
fórmula francesa. Mas cabia ao contexto dos tribunais brasileiros 
duas importantes questões: a primeira, como determinar a presença 
da loucura na ocasião do crime? A segunda: mesmo que fosse consi-
derado louco, para onde deveria ser encaminhado o louco perigoso 
se ainda não existia no Brasil manicômio ou hospício psiquiátrico 
durante os primeiros anos do Império? Mesmo com a instituciona-
lização da medicina no Brasil e a sua consequente consolidação ao 
longo do século XIX, a presença dos médicos nos tribunais só se 
tornaria explícita no final do século (GONÇALVES, 2012). José 
Pereira Rego (1870), presidente da Academia Imperial de Medicina, 
por exemplo, num discurso proferido em 1870, resumira o drama 
da questão nos seguintes termos: 

Quando, senhores, em todos os paizes cultos se estuda, 
com a maior attenção, as moléstias dos alienados, quan-
do se procura resolver os difficeis problemas que encerra 
este estudo para não só minorar-lhes o soffrimento, como 
para poder satisfazer as exigencias da justiça civil e crimi-
nal respondendo aos complicados problemas que na vida 
social entendem com esta matéria, como caminha entre 
nós este estudo ? Não precisava dize-lo, porque infeliz-
mente todos vós o sabeis; mas não é bastante que o co-
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nheças, é preciso patentea-lo, embora com dôr, para que 
algum remédio parta da alta administração do paiz com 
o fim de sanar esta lacuna no nosso ensino medico, cuja 
deficiência tanto pôde comprometter o futuro das fami-
lias e da sociedade por pareceres impensados dados por 
peritos pouco esclarecidos nesta difícil questão. Quantos 
innocentes não terão soffrido os rigores da sancção penal, 
apezar de seus crimes serem o effeito da alienação, e vice-
versa ? Quantos criminosos não terão sido dispensados 
da pena legal imposta a seus crimes a titulo de alienados 
quando não o são, sem que comtudo os peritos possão ser 
responsáveis perante a sociedade desses factos, quando se 
conhece as dificuldades que encontrão, ainda mesmo os 
mais familiarisados em discriminar a loucura simulada da 
verdadeira, visto como esta se pode apresentar de fôrmas 
variadas e ás vezes desconhecida em mais de um exame, 
sobretudo se se refere a um facto único e determinado, 
o qual só pôde alterar o espirito do alienado, irrital-o e 
patentéar-lhe a loucura ? (REGO, 1870, p. 12).

O tema da loucura, quando inscrito no âmbito criminal, ganhava 
contornos delicados; pois implica uma situação na qual o médico tinha 
o seu papel determinado por uma questão que transbordava o campo da 
medicina em direção ao direito. Daí a preocupação de Dr. José Pereira 
Rego, quando, em 30 de junho de 1878, relembrando um caso infame,4 
discursou novamente sobre a importância do estudo das moléstias men-
tais para as questões médico-legais:

Se a responsabilidade de um fato criminoso é sempre 
uma questão grave, muito mais o é em face das presun-
ções de ser o crime praticado por um louco; por isso 
que o desconhecimento dessa circunstância, por falta 
de convenientes pesquisas, pode dar lugar à imposição 
penal a homens que aparentemente parece estarem em 

4 Trata-se do caso Alexandre Silveira ocorrido em 1875 no qual o sujeito fora preso 
pela polícia, diagnosticado como louco e encaminhado ao Hospício Pedro II. Após 
alguns dias internado, teria conseguido sua liberdade provando sua sanidade mental e, 
com isso, questionando a legitimidade do perito médico-policial que o havia tachado 
como insano. O caso se encontra relatado no vol. 10 da revista Annaes Brasilienses de 
Medicina, de 1878.
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condições normais da inteligência, mas que estão real-
mente loucos, e que, portanto, não podem ser respon-
sáveis dos crimes e delitos que têm praticado (REGO, 
1878 apud ENGEL, 2001, p. 133).

Ora, ficava evidente o modo pelo qual o discurso psiquiátrico 
produzia um primeiro desvio em relação à concepção de crime. A imer-
são do saber médico nos tribunais e a querela entre o saber psiquiátrico 
e os aparelhos de Justiça, além de representar a busca pela legitimação 
socioprofissional da psiquiatria como discurso de verdade sobre a lou-
cura, produzia um deslocamento no conceito de crime e na própria 
imagem da loucura que aos poucos era associada à ideia de risco social. 
Os primeiros escritos de psiquiatria no Brasil, por exemplo, tinham em 
comum o projeto ideal de construção de um hospício. Este, muito antes 
de representar o elemento de tratamento e espaço de consolidação do 
saber psiquiátrico, atendia às prerrogativas do projeto de uma medicina 
social5 que surgia no Brasil: seu interesse se debruçava sobre os loucos 
que deveriam ser recolhidos das ruas.

Segundo Machado (1978), podemos compreender a paulatina 
introdução do discurso médico nas políticas públicas como um pro-
cesso simultâneo à consolidação dessa medicina social no Brasil. Esta, 
por sua vez, foi fruto de um triplo acontecimento: a extinção da Fi-
sicatura no início do século XIX (principal órgão médico do período 
colonial que reproduzia no campo da medicina brasileira as práticas 
jurídico-burocráticas portuguesas); a criação das Escolas ou Faculda-
des de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, em 1832, e a criação 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1829. 
Enquanto que esta última intervinha nas políticas administrativas das 
Câmaras Municipais mediante a criação de Comissões (como a Co-
missão de Vacinas, a de Moléstias Públicas ou a de Salubridade Geral, 
que fez importantes relatórios para as Câmaras Municipais do Rio) e 

5 Tomamos “medicina social” no sentido trabalhado por Foucault: trata-se de um 
projeto político de objetivação da saúde pública e da higiene coletiva mediante um 
imperativo de prevenção das doenças e controle sobre a saúde da população. Nesse 
aspecto, a loucura, associada à noção de doença, passaria a representar um perigo para 
a sociedade, necessitando assim da intervenção médica (FOUCAULT, 1984).
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por meio de assessoramentos, as faculdades de medicina ofereciam aos 
relatórios apresentados nas Câmaras uma importante fundamentação 
para a justificação teórica de tais intervenções. Assim, com o adven-
to de um saber médico autônomo no Brasil, vemos se delinear uma 
prática que se estendia para além do simples ensinamento acadêmico 
(que só seria institucionalizado no Brasil no fim século XIX6 ) ou da 
clínica individual; vemos uma prática que se fazia habitar no seio das 
políticas públicas visando à condução das intervenções do governo 
nos espaços urbanos do corpo social. Nesse sentido, a medicina so-
cial, que se apropria do espaço urbano para a intervenção médica, 
é uma medicina preventiva e esse deslocamento de objeto pode ser 
compreendido como efeito de uma transformação mais profunda que 
é a mudança de paradigma: a medicina passa a se ocupar não tanto 
da doença ou da morte, mas da saúde e da vida. Segundo Machado:

Se a sociedade, por sua desorganização e mal funcio-
namento, é causa de doença, a medicina deve refletir e 
atuar sobre seus componentes naturais, urbanísticos e 
institucionais visando neutralizar todo perigo possível. 
(…) O médico torna-se cientista social integrando à sua 
lógica a estatística, a geografia, a demografia, a topogra-
fia, a história; torna-se planejador urbano... (MACHA-
DO, 1978, p. 155).

A ideia de uma polícia sanitária reflete uma transformação de 
época. Seu aparecimento deu-se pela primeira vez na Prússia nos sécu-
los XVII e XIX e depois foi amplamente difundida por toda Europa, 
chegando ao Brasil por meio de Portugal. Conforme aponta Foucault 
(1999) em suas análises sobre a sociedade disciplinar, o surgimento 
da polícia como instrumento de controle social aponta para um mo-
mento histórico no qual as massas urbanas das sociedades industriais 
teriam sido objetivadas como alvo do poder do Estado. A noção de 
medicina preventiva está intimamente ligada a este aparato policial, 

6 Apenas em 1881 seria assinado o decreto n° 8.024, de 12 de março, que criava a 
cadeira de Doenças Nervosas e Mentais nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio 
de Janeiro. Um ano depois, com a Lei n° 3.141, de 20 de outubro, foi regulamentado 
o ensino de Psiquiatria no Brasil, que até então atendia aos cursos de Medicina.
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uma vez que se percebe que a atuação de uma medicina que policia é 
a mesma de uma política que previne: não se trata apenas de cuidar 
dos doentes, mas de supervisionar a saúde da população. No contexto 
brasileiro, não há propriamente um surto industrial tal como acon-
teceu nas grandes cidades europeias (como nas cidades da Inglaterra, 
França ou Áustria). Contudo, é possível observar a importação desse 
modelo de política urbana. O psiquiatra Sigaud, em 1835, sublinha a 
necessidade de uma vigilância e controle da salubridade da população 
mediante uma “polícia médica”:

No número de melhoramentos que a Câmara Municipal 
tem prometido efetuar por suas posturas, e conforme as 
atribuições judiciárias e administrativas de que se acha in-
vestida, muitas há que dizem respeito à higiene pública e 
à polícia médica; tais são as medidas que têm por fim a 
salubridade das ruas e do interior das casas, a vigilância 
sobre os gêneros vendidos nos mercados para consumo 
do povo, a remoção das imundícies, coisas estas todas de 
certa importância higiênica para a conservação da saúde 
pública (SIGAUD, 2005, p. 559).

No âmbito desse discurso, Roberto Machado (1978) busca su-
blinhar que a medicina social, identificando a desordem urbana como 
causa da insalubridade, iria refletir sobre a questão em dois níveis: o so-
cial e o natural. No nível natural, buscava-se pensar os efeitos das dispo-
sições climáticas, atmosféricas e geográficas da cidade que contribuíam 
para as pestes, epidemias etc... Seria na ordem desta reflexão que se 
justificaria mais tarde a demolição do Morro do Castelo, que dificultava 
a circulação do ar na cidade e contribuía para a proliferação de doenças. 
No nível social, podia-se apontar a própria disposição urbanística das 
cidades, e aqui os alvos da crítica médica seriam a falta de saneamento 
básico, as desordens nos cemitérios, as instituições cujas estruturas não 
obedeciam às diretrizes higiênicas do saber médico etc... Nessa esfera de 
consideração, pertinente ao nível social da questão, a desordem produ-
zida pela própria população se apresentava como tema crítico. Tratava-
se da gestão dos criminosos, dos vadios, das prostitutas e dos loucos 
que perambulavam pelas ruas. Afinal, conforme vimos anteriormente, 
a gestão da população, visada nessa nova governamentalidade, lidava 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 365 

principalmente com o controle e a autorregulação dos indivíduos na 
sua coletividade política, na promoção da vida pública e da saúde a par-
tir de estratégias políticas e policiais administradas pelo Estado. Assim, 
no que se refere à circulação dos loucos nas cidades, a questão merecia 
maior atenção pelo Estado. Sigaud (2005, p. 560), além de criticar a 
falta de um local específico para abrigar os insanos, descreve diversas 
figuras da loucura: casos pitorescos de loucos que perambulando pelos 
espaços públicos teriam oferecido aos transeuntes um “espetáculo de ri-
sadas e graçolas”. O psiquiatra pinta uma paisagem composta pela pre-
sença de personagens errantes que circulavam pelas ruas e expressavam 
seus hábitos pitorescos num espaço dado ao céu aberto. Pela expressão 
pública da loucura, a cidade ganhava uma tonalidade cômica que, aos 
olhos do médico, refletia uma desordem urbana, um espetáculo que 
tinha às vezes o seu lado “trágico”:

Quem não viu, ou não ouviu falar, de um desgraçado 
ator, que depois de atravessar a cidade em uma sege, 
puxada a quatro, foi a São Cristóvão, e na volta se pôs 
a mergulhar no tanque do chafariz da lagoa da senti-
nela, nu e com a roupa debaixo do braço? Quem não 
o encontrou nas ruas, cortejando todos os homens de 
casaca, fazendo para o ministro da França para pedir-lhe 
que apresentasse seus cumprimentos ao compadre Luis 
Felipe, e trincado, no entanto, uma bolacha envolvida 
em trinta e quatro capas de papel pardo? Quem não se 
recorda do assalto em forma que ele sustentou em seu 
domicílio? Se quereis fatos mais recentes, mais diários, 
passem pela rua nova do Ouvidor! Aí pasmareis à vis-
ta de um velho alto, com braço estendido para fora da 
porta, na atitude dum mendigo, com a boca meio aber-
ta deixando escapar uma torrente de palavras sem nexo 
nem seguimento! Ah! Se este espetáculo vos apresente 
pouco interesse dramático, ide a Mata-porcos, e aí, no 
período lunar, tereis ocasião de ver um infeliz a quem a 
razão abandona dois ou três dias em cada mês. João é 
mestre-escola apaixonado pelo estudo; quando lhe chega 
o acesso, salta para a rua e com a voz muito forte ordena 
a um exército imaginário que devaste o país; seu sem-
blante se torna tão horrível e sinistro, mas a esta expres-
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são sucede um sorriso estúpido que parece pontar certa 
satisfação, gritos agudos, assobios redobrados mudam 
de repente a cena. O infeliz corre pela rua dando saltos 
desiguais até que enfim cai, ou a caridade dos vizinhos o 
reconduz para casa (SIGAUD, 2005, p. 560-561).

O ambiente urbano da cidade no início do século XIX recebe 
um relevo singular na descrição quase caricatural presente no texto de 
Sigaud. A loucura assume destaque no discurso do médico indicando 
um movimento errante de notável visibilidade.

Para Machado (1978), “além de tematizar a relação entre o es-
paço urbano e o espaço institucional, a medicina penetra nas institui-
ções e propõe a ordenação de seu interior” (p. 280). O interior de uma 
instituição destinada aos loucos deveria atender a um princípio pró-
prio e autônomo, determinado pelas especificidades necessárias para 
a cura da loucura. A problematização do espaço se inscreve assim na 
ordem de dois registros distintos, mas comunicáveis entre si: o campo 
público das ruas (o espaço dado ao céu aberto) e o campo privado 
das instituições (o espaço fechado entre muros). Tal problematização 
reflete a compreensão que a psiquiatria lançava sobre a importância da 
criação dos hospícios. Tal instituição, o hospício, que nesse momento 
da psiquiatria no Brasil se apresentava como o horizonte almejado 
por Sigaud, significava o ponto onde convergiam higienização e tra-
tamento moral: prevenção e terapia encontravam nesse ideal o seu 
denominador comum.

Mas esse projeto contrastava com a realidade marcada pelo mo-
delo de assistência existente na época, o Hospital da Santa Casa da Mi-
sericórdia (principal instituição religiosa de caráter terapêutico até o 
Segundo Império). Apesar de ele ter “celas destinadas a recolher os ma-
níacos” (SIGAUD, 2005, p. 562), sua estrutura não atendia às exigên-
cias de uma arquitetura terapêutica. Havia um abismo entre a realidade 
do Hospital da Santa Casa da Misericórdia e o projeto de um hospício. 
“O tratamento dos maníacos no Hospital da Misericórdia é uma obra 
de misericórdia, e nós reclamamos uma obra de filantropia”, afirma 
Sigaud (2005, p. 562). Luis Vicente De-Simoni (2004), no seu texto 
“Importância e necessidade da criação de um manicômio ou estabele-
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cimento especial para o tratamento dos alienados”, publicado em 1837 
na Revista Médica Fluminense, também traça fortes críticas à estrutura e 
ao funcionamento do Hospital da Santa Casa da Misericórdia:

Uma coisa não podemos passar em silêncio e vem a ser a 
maneira por que os doidos são ali tratados: custa a crer-se 
que no Rio de Janeiro se encontre o cúmulo da barbaridade 
em uma casa destinada ao alívio de desgraças a que todo 
homem está sujeito, e que não tenha havido até o presente 
um coração benfazejo, que se lembre daqueles miseráveis, 
que lhe procure um local conveniente onde eles possam 
restabelecer-se por um tratamento físico e moral bem di-
rigido e não onde eles não se tornem ainda mais loucos; 
pois qual será o alienado, que recuperando a razão nos seus 
intervalos lúcidos, não quisera antes viver sempre privado 
dela, do que considerar-se ligado a um tronco, deitado no 
chão, e cercado de outros, que a cada passo o podem aco-
meter, e maltratar horrivelmente? Estamos persuadidos de 
que só tem faltado um coração benfazejo, e com bastante 
influência para fazer sentir a necessidade de um asilo de 
alienados nas vizinhanças da cidade, onde eles gozem de 
todas as comodidades que se exige o seu estado e tratamen-
to; os brasileiros são naturalmente dotados de um coração 
benfazejo, e não hão de sofrer que na sua capital persista 
por muito tempo um estabelecimento que no faz tão pouca 
honra (DE-SIMONI, 2004, p. 148).

Como resultado das críticas médicas às condições dos loucos na 
sociedade oitocentista brasileira, em 1841, José Clemente, ministro 
do Império e provedor da Santa Casa, reconhecendo a autoridade 
e os apelos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, escreveu 
uma carta ao Estado solicitando a criação de um hospício e três dias 
depois, na data de coroação do Imperador D. Pedro II, foi assinado 
o decreto para a construção de tal instituição (MOREIRA, 2011). As 
obras duraram praticamente uma década e em 1852 foi inaugurado 
o primeiro hospício para alienados do Brasil na região da Praia da 
Saudade, o Hospício Pedro II. Foi o primeiro manicômio ao sul da li-
nha do Equador e talvez o maior projeto de política pública realizado 
durante o Segundo Império.
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A criação do Hospício Pedro II representou a primeira grande 
vitória do discurso médico, que visava no tecido social à realização de 
um projeto de caráter higienista e moral. Contudo, impedir a livre cir-
culação dos loucos pela cidade não era o suficiente. Pois, conforme vi-
mos, havia uma forte associação da imagem da loucura com a do risco à 
segurança e saúde pública. Ao lado do caráter terapêutico do hospício, 
que deveria limpar a cidade da presença dos loucos e tratá-los, era ne-
cessário garantir a segurança da própria instituição. Mesmo que tenha 
atendido aos imperativos demandados pelos psiquiatras brasileiros, o 
funcionamento do hospício ao longo do século XIX foi criticado na-
quilo que dizia respeito aos seus efeitos terapêuticos. Pois a instituição 
encontrava-se sempre lotada, excedendo sua capacidade. Em 1905, Ju-
liano Moreira, que fora diretor do hospício, escreveu, por exemplo:

Até 1862, o Hospício recebia todos os alienados que eram 
remetidos pelas autoridades públicas. Em maio desse ano, 
porém, o provedor Marquês de Abrantes, à vista do nú-
mero excessivo de doentes, resolveu representar ao Go-
verno Imperial e comunicou ao chefe de Polícia que se 
tornava impossível a admissão de novos enfermos, visto 
começar já, por efeito de sua excessiva aglomeração, a cor-
rer perigo a saúde e vida dos que existiam (MOREIRA, 
1905, p. 738).

Além da preocupação com a capacidade estrutural da instituição, 
surgiram questões referentes à segurança dos seus funcionários e inter-
nos. Afinal, uma instituição como aquela não possuía a estrutura neces-
sária para lidar com loucos criminosos. O Hospício carecia dos recursos 
necessários para garantir a segurança dos funcionários e impedir a fuga 
de indivíduos julgados criminosos e mandados para lá pela justiça. Tei-
xeira Brandão buscou denunciar este fato às autoridades públicas:

Com effeito, não dispondo a Assistencia de pavilhões 
especiaes onde os possa accomodar, nem de pessoal em 
numero sufficiente para vigial-os e impedir-lhes as violen-
cias, à administração não resta outro recurso sinão seques-
tral-os com os demais enfermos com prejuizo da ordem e 
da disclipina exigiveis em estabelecimenos dessa natureza 
(BRANDÃO, 1856, p. 77).
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Com o início da República e com a nova carta penal, o Código 
Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890, o Artigo 29 especificava 
que “os indivíduos isentos de culpabilidade em resultado de afecção 
mental serão entregues às suas famílias, ou recolhidos a hospitais de 
alienados, se o seu estado mental assim o exigir para a segurança do 
público”. Assim, por um lado o termo genérico antes utilizado pelo Có-
digo de 1830, “casas para eles destinadas”, ganhava maior precisão com 
a expressão adotada, “hospitais de alienados”; por outro, também seria 
alvo de fortes críticas de psiquiatras e médicos que iriam reconhecer no 
hospício a ausência de uma estrutura de segurança adequada para lidar 
com os “riscos” da loucura.

A criminologia positivista e 
o manicômio judiciário

Tal aproximação entre a reflexão médica e o discurso penal ga-
nharia novos contornos e se aprofundaria nas últimas décadas do sé-
culo XIX com o desenvolvimento da corrente criminológica positivista 
no Brasil. Para o positivismo, o criminoso se assemelhava ao louco na 
medida em que o crime representava o efeito de um desvio da norma-
lidade, um desvio que rompia a relação do homem com sua própria 
natureza (social e natural) e instaurava uma estrutura patológica nas 
suas condutas e ações. Segundo Jacó-Vilela, Espírito Santo e Pereira:

Para este [o positivismo], o crime é um fenômeno 
natural do homem, devendo sua etiologia, eminente-
mente individual, ser estudada de modo a que se possa 
constituir programas eficazes de prevenção. Afirmava 
haver a transmissão hereditária da criminalidade, ex-
plicando ainda o criminoso como uma subespécie ou 
um subtipo humano, possuidor de estigmas degene-
rativos, comportamentais, psicológicos e sociais. Cria 
então uma categoria, a do criminoso nato, para cuja 
descrição apoia-se principalmente na teoria da dege-
nerescência formulada em 1857 por Bénédict Augus-
tin Morel (1809-1873) (JACÓ-VILELA; ESPÍRITO 
SANTO; PEREIRA, 2005, p. 19).
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Assim, compreende-se que a criminalidade deveria ser esclarecida 
a partir de uma antropologia do dito “criminoso nato”, elucidando o 
crime como expressão patológica de uma essência subjetiva degenerada 
e justificando a pena a partir, não do delito, mas da natureza daquele 
que comete o crime. A tríade formada por loucura-patologia-anormali-
dade fundava uma estrutura que produzia um novo entendimento sobre 
o binômio crime-criminoso na virada do século XIX para o século XX. 
A consequência iminente deste processo implicaria na naturalização do 
criminoso. No âmbito jurídico, segundo Carrara (2010), tal pensamen-
to acarretaria no deslocamento da chamada concepção jurídico racio-
nalista, “que vê o indivíduo como sujeito de direitos e de deveres, capaz 
de adaptar livremente seu comportamento às leis (…), capaz de ser mo-
ral e penalmente responsabilizado por suas ações” (p. 19), para a con-
cepção psicológica-determinista, “que vê o indivíduo (principalmente 
o indivíduo alienado) não enquanto sujeito, mas enquanto objeto de 
seus impulsos, pulsões, fobias, paixões, desejos etc.” (p. 19). O Positi-
vismo, assim, se apresentava como o ponto possível de encontro entre 
psiquiatria e direito. Nele, tanto juristas positivistas quanto psiquiatras 
encontrariam o denominador comum para a aplicação de suas teorias. 
Se antes, médicos e juristas disputavam saberes em torno do objeto da 
loucura, agora eles iriam sobrepor seus esforços num domínio mútuo. 
Segundo Franco da Rocha em seu Esboço sobre psiquiatria forense:

Foi mesmo o estudo da psiquiatria que levou Lombroso a 
revolucionar o Direito Penal, tão estreitas se mostram as 
relações entre alienados e criminosos. Seja ou não aceita 
por completo a concepção de Lombroso, ele conseguiu 
imprimir nova direção ao estudo do Direito Criminal, 
chamando a atenção dos juristas diretamente para o in-
divíduo delinquente, estreitando as relações entre os ju-
ristas e os psiquiatras, criando um novo ramo comum de 
estudos – a Antropologia Criminal. Esta se encontra com 
a psiquiatria num terreno neutro, vasto, onde as duas dis-
ciplinas se confundem (ROCHA, 2008, p. 153).

A figura do médico-legista aparece como figura central na decisão 
do destino dado ao criminoso. Pois a pena passaria a ser individualizada 
e modulada, não conforme a gravidade do ato criminoso, mas confor-
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me a interioridade e as motivações psicológicas daquele que o cometia 
o crime: se fosse são, deveria “pagar” pelo seu crime merecendo a prisão; 
se fosse louco, não poderia ser culpado, devendo assim ser encaminha-
do ao manicômio. Dessa forma, pela presença do médico-legista nos 
tribunais, operava-se um “deslocamento do veredicto ao diagnóstico” 
(CASTEL, 1991, p. 260). Esse deslocamento constitui-se, também, 
importante operador na constituição da interioridade criminosa ins-
crita no interior da própria loucura. A Psiquiatria se consolida nesta 
ocasião como instituição fundamental para o controle social e estabele-
ce o confinamento manicomial como a forma mais “justa” e “humana” 
para tratar a loucura. A partir da introdução da perspectiva médica nos 
tribunais, o conceito de crime iria mudar, deixando de representar um 
rompimento consciente do sujeito de direito com o contrato social, 
para significar um rompimento do indivíduo com a sua própria natu-
reza: uma decadência mórbida num estado patológico. O conceito de 
criminoso começava então a se aproximar do conceito de doente da 
mesma forma que o sujeito de direitos, no campo penal, começava a 
ceder lugar ao sujeito-patológico.

A doutrina positivista, que privilegiava a figura do “criminoso” 
em detrimento da do “delito”, aproximava os psiquiatras dos tribunais 
na medida em que fazia do saber médico um instrumento de inteligi-
bilidade para a compreensão do crime. Dessa forma, aproximando o 
criminoso do louco, a criminologia positivista reivindicava uma ins-
tituição de prevenção. Eles não defendiam a prisão como instrumen-
to adequado, pois ela era esvaziada de qualquer função curativa; mas 
também não argumentavam o hospital como local ideal, pois, apesar de 
“curar”, não continha a estrutura necessária para abrigar indivíduos pe-
rigosos. Para que a sociedade pudesse ser protegida dos riscos inerentes 
à natureza da loucura criminosa, a pena deveria perder o sentido de pu-
nição e assumir o sentido de uma intervenção tutelar e individualizante. 
Logo, segundo Carrara, era:

(…) necessário fazer em relação aos criminosos o mes-
mo que os alienistas já haviam feito em relação aos lou-
cos. Se, como queria o alienismo, os loucos eram ino-
centes que deveriam apenas ser tratados medicamente 
e contidos (um mal necessário) em prol da segurança 
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pública, também os criminosos, quando abordados cien-
tificamente, não deveriam mais ser pensados no interior 
da oposição bem versus mal, ou inocente versus culpado. 
Eram tão irresponsáveis quanto os loucos e, como estes, 
não eram passíveis de punição ou castigo (CARRARA, 
1998, p. 113).

A demanda médica pela questão “para onde encaminhar os doen-
tes mentais marcados pelo crime?” vem acompanhada de uma resposta 
duplamente jurídica e médico-psiquiátrica. Aos loucos, o hospício. Aos 
criminosos, a prisão. E aos loucos criminosos? Nem prisão nem hospi-
tal. Surgiam aqui as primeiras especulações em torno de uma instituição 
cuja função pudesse atender aos moldes de um regime tutelar da de-
linquência voltada para a defesa da sociedade: o manicômio judiciário. 
Mas em diversos aspectos a realidade do Hospício Pedro II se diferen-
ciava do ideal de um manicômio judiciário. Um deles dizia respeito 
à questão da segurança da instituição. Teixeira Brandão, que também 
foi diretor do hospício, buscou sublinhar criticamente, por exemplo, a 
falta de segurança no funcionamento da instituição, que recebia casos 
de polícia, mesmo sem ter os instrumentos necessários para lidar com 
os “loucos perigosos”:

Com effeito, não dispondo a Assistencia de pavilhões 
especiaes onde os possa accomodar, nem de pessoal em 
numero sufficiente para vigial-os e impedir-lhes as violen-
cias, à administração não resta outro recurso sinão seques-
tral-os com os demais enfermos com prejuizo da ordem e 
da disclipina exigiveis em estabelecimenos dessa natureza 
(BRANDÃO, 1956, p. 77).

Assim, posicionando-se criticamente, Brandão argumentou a ne-
cessidade da criação de uma instituição específica para os loucos crimi-
nosos. Afinal, segundo ele, existiria uma diferença de natureza entre o 
louco comum e o louco criminoso:

O facto de serem enfermos não lhes justifica a admissão 
em asylos destinados a alienados communs; pois que, ou 
pela série de sympthomas peculiares ao estado morbido 
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são excessivamente perigosos ou pelas circumstancias 
que precederam ou acompanharam a affecção, além das 
violencias que podem commetter, offendem os sentimen-
tos das familias e dos proprios alienados. (BRANDÃO, 
1956, p. 77).

Tal questão não se limitava apenas às demandas da comunidade 
médica. Diversos juristas e comentadores do Código Penal da República 
iriam participar dos debates, criticando o já citado Artigo 29. Galdino 
Siqueira, por exemplo, importante jurista da época, teria contrastado a 
existência do hospício com a necessidade de criação de um manicômio:

Effectivamente, é de observação que quer em relação ao 
tratamento, quer em relação à segurança, os loucos cri-
minosos e os criminosos loucos não devem ser interna-
dos em hospitaes ou asylos communs, e muito menos em 
penitenciárias, mas em estabelecimentos especiaes, cha-
mem-se manicômios judiciários, asylos prisões ou prisões 
asylos, por isso que só nestes, aquelles dois pontos de vista 
podem ser effectivados devidamente, adoptado o regimen 
que participe ao mesmo tempo do asylo commum e do 
da penitenciaria, e que desde 1863 vemos realisado na 
Inglaterra (Criminal lunatic Asylum of Broadmoor) (SI-
QUEIRA, 2003, p. 400).

Surge então a necessidade explícita para a criação de um manicô-
mio judiciário. Tratava-se da busca pela construção de uma instituição 
cuja existência deveria se considerada pela lei e cuja função deveria re-
presentar o ponto de encontro entre a estrutura hospitalar e a estrutura 
prisional. Conforme presta testemunho a citação acima, a existência 
de manicômios judiciários na Europa já datava da década de 1860. 
Atendendo às exigências do pensamento criminológico da época, a elite 
brasileira iria mais uma vez investir na reprodução de um modelo es-
trangeiro em terras tupiniquins. No âmbito legal, tal demanda surge de 
forma explícita com a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados, 
de 1903, que “estabeleceu que cada estado deveria reunir recursos para 
construção de manicômios judiciários e que, enquanto tais estabele-
cimentos não existissem, deviam ser construídos anexos especiais aos 
asilos públicos para o seu acolhimento” (CARRARA, 2010, p. 17).
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Contudo, o primeiro manicômio judiciário só viria a ser cons-
truído na década de 1920, de modo que antes disso foi criado no 
Hospício Nacional de Alienados (antigo Hospício Pedro II) uma ala 
destinada aos “loucos perigosos”, batizada de Seção Lombroso (CAR-
RARA, 2010). O nome não é mera coincidência. Ele faz referência ao 
psiquiatra, antropólogo e criminologista italiano Cesare Lombroso, 
fundador da Criminologia Positivista. Na Seção Lombroso, criada em 
1916, tanto psiquiatras quanto juízes buscaram abrigar e enclausurar 
toda sorte de alienados considerados perigosos para a sociedade. Mas 
em maio de 1920, uma rebelião teria sublinhado a necessidade da 
construção de um manicômio propriamente. Assim, o Manicômio 
Judiciário do Rio de Janeiro, criado em 1921, representou a segunda 
vitória da comunidade médica no seu projeto de intervenção social. 

Reflexões finais

O surgimento do Manicômio judiciário pode ser compreendido 
como efeito de um movimento histórico que aponta nas suas direções o 
intercruzamento de múltiplos processos. Mas, antes de tudo, buscamos 
investigar o seu surgimento como o resultado de uma equação histórica 
com múltiplas variáveis, cada uma delas tão aleatória quanto um lance 
de dados sobre a mesa. Nesses movimentos peculiares, buscamos trazer 
à luz duas hipóteses fornecidas por Foucault: a de que a psiquiatria teria 
surgido como instrumento de controle social (policial e médico, simul-
taneamente) e que sua configuração como “prevenção social” poderia 
ser melhor entendida em virtude da governamentalidade posta em prá-
tica pelo Estado ao longo do século XIX até a consolidação do modelo 
manicomial no século XX.

Ao tomarmos a história da psiquiatria a partir das suas relações 
com o direito, especificamente naquilo que dizia respeito aos Códigos 
de 1830 e 1890, buscamos compreender o modo pelo qual esta esfera 
de saber teria se constituído mediante um imperativo de “defesa so-
cial”, confeccionando sobre o louco uma imagem de periculosidade e 
indicando o manicômio como seu destino e local de pertencimento. 
Hoje vivemos um processo inverso: experimentamos a luta antima-
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nicomial e a busca por modelos alternativos de tratamento da loucu-
ra que não passem pela estrutura do enclausuramento. Mas se hoje 
enfrentamos os desafios pertinentes a essa nova tarefa, sublinhamos 
então a questão com a qual buscamos dialogar ao longo do presente 
texto: ela diz respeito ao fato de que uma compreensão sobre o senti-
do histórico das questões atuais demanda um esclarecimento histórico 
sobre a constituição desse mesmo sentido e dessa mesma estrutura que 
hoje buscamos desconstruir. Esperamos ter esclarecido, mesmo que 
brevemente, algo sobre esse sentido cuja história não deve ser esqueci-
da diante dos desafios presentes.
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A Gestão pela Liberdade 
no Cotidiano de um Centro 

de Atenção Psicossocial

Rafael de Souza Lima

O artigo apresenta uma discussão sobre algumas dinâmicas 
presentes no campo da saúde mental, observadas numa pesquisa etno-
gráfica realizada no ano de 2017 em um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) da cidade do Rio de Janeiro. Nela, o pesquisador participou sema-
nalmente das oficinas literárias e das oficinas de culinária, das assembleias 
e frequentou a área de convivência da instituição, pretendendo descrever 
a maneira como os diversos elementos e práticas presentes ali se articulam 
para produzir modos de subjetivação nos usuários assistidos. Porém, para 
a presente discussão, é proposta a análise de algumas destas dinâmicas a 
partir das considerações feitas por Nikolas Rose (2011), inspiradas no 
trabalho de Michel Foucault, particularmente na genealogia das artes de 
governo. Parte da análise se beneficia também das contribuições de Des-
pret (2011), ao discutir a noção de gêneros interativos de Hacking, e de 
Birman (1992), ao problematizar a paradoxal relação entre a cidadania 
e a loucura e o recurso a uma pedagogia da sociabilidade efetuado pela 
psiquiatria no contexto asilar. Essas discussões me auxiliam a pensar as 
relações observadas em campo, que envolvem também algumas formas 
de pedagogia, categorias designativas assimiladas pelos usuários e modos 
de implicá-los a partir da promoção de suas autonomias e engajamentos 
no tratamento e sobretudo na defesa política do serviço.

No presente trabalho, algumas práticas observadas no CAPS 
serão analisadas a partir do conceito de governamentalidade, cunha-
do por Foucault, “(…) que se refere à emergência de racionalidades 
políticas, ou mentalidades de governo, onde o governo passa a ser 
uma questão de administração calculada das questões de cada um e 
de todos de maneira a alcançar certos objetivos desejáveis.” (FOU-
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CAULT, 1991 como citado em ROSE, 2011, p. 49). Segundo Rose 
(2011), o governo deve ser entendido como o que engloba “(…) to-
dos os programas e estratégias mais ou menos racionalizados para a 
‘condução da conduta’” (p. 49). Na forma como está sendo discutido 
pelo autor, o governo não se refere a uma teoria, mas aponta para as 
diversas tentativas por parte de diferentes autoridades para atuar sobre 
as ações dos indivíduos, visando objetivos tais como “prosperidade 
nacional, harmonia, virtude, produtividade, ordem social, disciplina, 
emancipação, auto-realização e assim por diante...” (ROSE, 2011, p. 
49). Rose ainda relaciona estas estratégias de governo ao que Foucault 
denominou ‘tecnologias do self ’, que são “(…) ‘mecanismos de auto-
direção’, para a maneira como os indivíduos experienciam, entendem, 
julgam e conduzem si mesmos” (FOUCAULT, 1986a, 1986b, 1988, 
como citado em ROSE, 2011, p. 49-50). Segundo Rose:

As tecnologias do self assumem a forma de uma elabora-
ção de técnicas para a condução da relação de cada um 
consigo mesmo, por exemplo, ao exigir que cada um se 
relacione consigo mesmo de maneira epistemológica (co-
nheça a si mesmo), despótica (controle a si mesmo), ou de 
outras maneiras (cuide de si mesmo). Elas são incorpora-
das em práticas técnicas específicas (confissão, escrita de 
diários, grupos de discussão, o programa dos doze passos 
dos alcoólicos anônimos). E são sempre praticadas sob a 
autoridade, real ou imaginária, tanto de algum sistema de 
verdade quanto de algum indivíduo autoritário, seja ele 
teológico e pastoral, psicológico e terapêutico, ou disci-
plinar e tutelar. (ROSE, 2011, p. 50).

Ainda seguindo essa perspectiva acerca do governo, Rose (2011) 
afirma que os programas, propostas e políticas que agem sobre a con-
duta dos indivíduos não funcionam apenas a fim de controlar, nor-
malizar ou disciplinar os mesmos, mas sobretudo tornando-os mais 
inteligentes, felizes, saudáveis e produtivos. Ele também destaca a im-
portância da presença de autoridades apoiadas em seus treinamentos 
profissionais e modos de entender e agir sobre os indivíduos. Nesta 
forma de governo, “(…) indivíduos ‘livres’ são intimados a governar a 
si mesmos como sujeitos simultaneamente de liberdade e de respon-
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sabilidade – prudência, sobriedade, firmeza, ajustamento, auto-satis-
fação, e assim por diante” (ROSE, 2011, p. 26). Para o autor, foi no 
contexto do surgimento desta forma específica de exercício de poder, 
desde o século XVIII pelo menos, que os indivíduos se tornaram alvo 
e fonte de recurso para as autoridades. O funcionamento de variados 
regimes políticos relaciona-se com as formas como são concebidos 
os governados, a partir de noções como a de self, que sugerem uma 
identidade que constitui nossa mais profunda realidade, à qual se en-
contram atrelados valores tais como autonomia, individualidade, li-
berdade, escolha, satisfação, dentre outros. 

O presente trabalho busca mostrar algumas maneiras como esse 
modo de governo aparece também na assistência em saúde mental, no 
contexto da Reforma Psiquiátrica, especificamente no das práticas coti-
dianas de um CAPS. Porém, tal análise não implica em uma explicação, 
a partir do conceito de governamentalidade como chave de leitura, das 
dinâmicas observadas no campo de pesquisa; ela pode nos oferecer pis-
tas para pensarmos nas implicações políticas das formas atuais de gestão 
da existência dos usuários atendidos por esse serviço. Assim como não 
se desconsidera a possibilidade de haver outros modos de exercício de 
poder no âmbito de suas práticas, como os disciplinares ou mesmo de 
soberania. Também não se pretende realizar uma avaliação do serviço em 
termos de eficácia ou êxito de suas propostas nas práticas cotidianas, nem 
mesmo analisar estas últimas segundo parâmetros de cientificidade. 

O surgimento dos CAPS indica a possibilidade de organiza-
ção de uma rede de serviços que substitui o hospital psiquiátrico no 
Brasil, tendo valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira 
(BRASIL, 2005); suas funções marcam um distanciamento das in-
ternações psiquiátricas e a proposta de articulação de seus usuários a 
uma rede de serviços e ações, como se pode observar na declaração do 
Ministério da Saúde em documento apresentado à Conferência Regio-
nal de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas, 
em novembro de 2005:

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em re-
gime de atenção diária, evitando assim as internações 
em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social 
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das pessoas com transtornos mentais através de ações in-
tersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assis-
tência em saúde mental na sua área de atuação e dar su-
porte à atenção à saúde mental na rede básica. É função, 
portanto, e por excelência, dos CAPS organizar a rede 
de atenção às pessoas com transtornos mentais nos mu-
nicípios. Os CAPS são os articuladores estratégicos des-
ta rede e da política de saúde mental num determinado 
território. Os CAPS devem ser substitutivos, e não com-
plementares ao hospital psiquiátrico. Cabe aos CAPS 
o acolhimento e a atenção às pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes, procurando preservar e 
fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. 
De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, pro-
dutora de autonomia, que convida o usuário à responsa-
bilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu 
tratamento (BRASIL, 2005, p. 25).

Pode-se pensar, a partir destas proposições, na diferença existente 
entre esse modelo de assistência e aquele que outrora ocorria com a 
internação dos ditos portadores de transtornos mentais. Ao invés da 
restrição da liberdade, há a tentativa de sua promoção, com base em 
um serviço de saúde aberto que, além de buscar o engajamento dos seus 
usuários, faz com que os mesmos assumam a responsabilidade pelos 
seus respectivos tratamentos. Algumas situações observadas e vividas no 
trabalho de campo no CAPS apontam essa possibilidade.

A assimilação do tratamento

Em certa ocasião, fui cumprimentado por um usuário, na área de 
convivência do CAPS, com um aperto de mãos e a pergunta: “Oi Rafael, 
tudo bom contigo?”. Respondi: “Oi, eu estou bem, tudo certo! E você?”. 
Ele disse, já se dirigindo para o espaço interno do CAPS: “Estou me cui-
dando!”. Não se deve extrair muitas conclusões de uma situação tão simples 
e breve. Estar se cuidando pode adquirir diversos sentidos, e não podemos 
restringir tal fala à condição de usuário do indivíduo que se expressou de tal 
modo. Contudo, várias outras circunstâncias sugerem, com mais clareza, 
as inúmeras formas como os usuários se engajam nas propostas do serviço.
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Tive uma conversa com outro usuário, Franco.1 Estávamos sen-
tados em uma das salas do CAPS, aguardando o início de uma assem-
bleia. Ele falou de sua vida, dos problemas que já enfrentou, de quan-
do foi internado e de como o CAPS é bom e o ajudou. Nossa conversa 
pareceu um atendimento psicoterápico, principalmente quando era 
dada por ele ênfase ao seu sofrimento. Ele disse, rindo, que não pode 
ver um psicólogo que já vai “puxando sardinha”. Vemos nisso uma 
busca do usuário por atendimento. Ele deseja falar a um psicólogo. 
Mesmo eu não sendo psicólogo da instituição, e sem me propor a 
realizar uma psicoterapia. Conversa semelhante ocorreu com outra 
usuária, Clara. Ela se sentou na minha frente, enquanto eu escrevia 
no meu caderno de campo, e começou a reclamar: “a vida é muito 
triste, doutô!”. Falou de alguns de seus problemas e de sua tristeza, 
e começou a chorar. Essa situação também parecia uma psicoterapia. 
Antes disso, ela estava conversando com outros usuários, e parece ter 
aproveitado a minha aparição e viu nisso uma ocasião para falar, como 
que para um psicólogo, para um “doutor”. 

Mesmo não havendo, pelo menos nessas situações, uma inci-
tação por parte da instituição pela busca de psicoterapia dos usuá-
rios, podemos perceber que estes últimos procuram por esse tipo 
de dinâmica, o que sugere o reconhecimento da necessidade ou 
importância do atendimento psicoterápico. Trata-se de um modo 
de implicação que envolve uma assimilação dos usuários, que abor-
dam determinados assuntos que lhes parecem importantes dentro 
de uma dinâmica específica, envolvendo uma autoridade, no caso 
um possível psicólogo. Vemos aí se estabelecer uma relação na qual 
comparece um modo específico de dizer, o de um paciente, com os 
assuntos e conteúdos que correspondem a esse tipo de conversa, 
uma suposta psicoterapia. Na análise de tais situações, não concebo 
a busca por atendimento como uma necessidade intrínseca, e sim 
como resultante dos modos de relação produzidos nesse contexto 
e das proposições de especialistas, com suas terapêuticas e saberes 
sobre os usuários. Como bem nos mostrou Foucault (1978) em His-

1 Os nomes de todos os participantes serão mantidos em sigilo, conforme negociado 
com a diretora do serviço.
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tória da Loucura na Idade Clássica, apenas muito recentemente o que 
se convencionou chamar loucura se tornou um problema de saúde, 
a partir do surgimento da psiquiatria.

As categorias diagnósticas como 
gêneros interativos

Outra forma de assimilação dos usuários diz respeito ao modo 
como eles são frequentemente denominados, por eles próprios assim 
como pelos profissionais presentes no CAPS. São diversas categorias 
que se encontram atreladas à prática médica, como a de usuário e pa-
ciente, assim como à especialidade psiquiátrica, como as noções de 
doença mental, esquizofrenia e depressão, entre outras. Essas categorias 
implicam um certo engajamento dos usuários nas propostas do serviço. 
Em uma das oficinas literárias, vi ser tematizado o sofrimento de uma 
usuária, com os respectivos modos de encará-lo, seja no sentido de uma 
determinada maneira de concebê-lo (“ela está muito depressiva”) ou de 
providenciar soluções para o mesmo (o uso de medicamento). 

Antes de abordá-la, vou descrever sucintamente a dinâmica desses 
encontros. Eles ocorrem em uma das salas do CAPS, os usuários se sen-
tam ao redor de uma mesa e usam folhas de papel ofício e lápis ou ca-
neta para produzirem textos ou desenhos. Geralmente são produzidos 
textos por eles a partir da leitura de algo que sirva de inspiração, como 
uma poesia ou letra de música. Mas a escrita é livre, se escreve e desenha 
o que quiser. Diante de tal liberdade, os usuários abordam temas di-
versos, algumas vezes inspirados pela leitura inicial, outras não. Porém, 
percebo que o interesse dos usuários se dirige em grande medida para 
os problemas do CAPS, ou para a importância do mesmo para eles. 
Parece tratar-se de algo central em suas vidas. Eles muitas vezes versam 
também sobre os problemas que enfrentam e sobre os seus sofrimentos. 
Após a escrita, cada um lê o que escreveu, e a partir disso se discutem 
os trabalhos, podendo um texto causar reverberações em outras pessoas, 
que tecem seus comentários. 

Voltando ao problema anteriormente levantado, abordarei parte 
de uma das oficinas literárias que acompanhei: uma das usuárias escre-
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veu que queria ser como um passarinho, que canta para Deus; hoje ela 
não canta mais, pois sente muita tristeza. Carla, a psicóloga que coorde-
na a oficina, perguntou se ela queria falar sobre o que estava sentindo. 
A usuária disse que queria falar em particular. Carla perguntou se os 
outros queriam comentar algo sobre o texto. Nise e Elmo, outros dois 
usuários, disseram que ela não era assim, que está muito depressiva, 
não ri mais. “Ela precisa de medicamento, doutora!” – comentou Nise. 
Segundo eles, ela antes sorria mais, cantava e até brigava. Ela concordou 
com o que foi falado por eles. 

Foram os próprios usuários que utilizaram uma noção psicopa-
tológica para se referirem a outra e sugeriram o uso de medicamento. É 
importante considerar que estes elementos – diagnóstico e medicamen-
to – não ficam restritos ao exercício dos profissionais, que objetificam 
as condutas alheias a partir dessas categorias e encaminham as respecti-
vas soluções que lhes concernem. Como podemos ver, eles participam 
também da produção de sentidos para as experiências dos usuários, e 
tornam-se parte do vocabulário dos mesmos.

Para Rose (2011), a psicologia – e aqui nós podemos abranger 
também outras disciplinas com o prefixo psi, como a psiquiatria – deve 
ser entendida como uma tecnologia, e não apenas como um sistema de 
significados ou um discurso. Por tecnologia ele entende: 

(…) um conjunto de artes e habilidades acarretando a 
conexão de pensamentos, afetos, forças, artefatos e técni-
cas, que não simplesmente manufaturam e manipulam, 
mas que, mais fundamentalmente, organizam o ser, esta-
belecem seus limites, produzem-no, tornam-no pensável 
como um modo de existência que deve ser tratado de uma 
forma particular (ROSE, 2011, p. 82).

 É dessa forma que procuro abordar as categorias que circulam 
pelo serviço, pela possibilidade de produzir relações e modos de existir 
específicos. Em uma conversa com um usuário na área de convivência, 
percebi que a ausência de uma explicação, ou de um termo que pudesse 
classificá-lo, se impôs como uma dificuldade para ele se tratar. Ele assu-
me ter um problema, mas não sabe qual é. Ele sente a falta de algo que 
possa designar o seu problema. Em conversas com outros usuários, al-
guns me disseram: “eu sou esquizofrênico paranoide!”; “eu tenho esqui-
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zofrenia, por isso me trato aqui!”; “eu tenho amnésia, não posso andar 
sozinho que eu me perco, esqueço onde estou!”, “eu tenho depressão!”. 

O seu problema é uma incógnita, sem uma categoria para represen-
tá-lo, e uma explicação quanto a uma possível causalidade também não lhe 
foi oferecida. Quanto à psicoterapia, no seu caso ela não adquire o mes-
mo sentido que para outros usuários que conheci, como Franco e Clara. 
Há uma semelhança no que tange aos conteúdos expostos pelos usuários 
numa psicoterapia: são os seus problemas, as situações complicadas que já 
viveram, seus sofrimentos... porém, os últimos usuários dão importância a 
essa experiência, desejam falar a um psicólogo, enquanto que para Felipe, 
ao contrário, ela se mostra uma fonte de sofrimento, por justamente ele ter 
que abordar os assuntos correspondentes à mesma, quais sejam, as situações 
que o lançam para a condição de louco. Não à toa ele relaciona isso ao fato 
de seus vizinhos o lembrarem dessas coisas que tanto o incomodam.

Estes diferentes casos nos demonstram a importância das classifica-
ções para a atuação sobre os problemas que os usuários enfrentam. Mais 
do que simplesmente nomeá-los, elas permitem as proposições profissio-
nais e o engajamento dos usuários que as assimilam. Produzem disposi-
ções específicas de ambas as partes. Ao invés de revelarem uma natureza 
ou condição, como comumente se supõe, elas constituem modos de ser. 
Despret (2011) defende que as proposições terapêuticas participam da 
maneira como as pessoas vivenciam suas experiências de sofrimentos. 
Dentre seus argumentos se encontra a noção de gêneros interativos ela-
borada por Ian Hacking, que construiu uma teoria de classificações. Um 
dos fatos que suscitou tal construção conceitual é a grande quantidade de 
norte-americanos que possuem o diagnóstico de personalidades múltiplas, 
ao passo que na Europa francófona ele é quase ausente. Para o autor, o 
gênero interativo é um modo de classificar. Nos casos de classificações de 
objetos que são “indiferentes” à classificação, temos gêneros indiferentes.

 Naqueles onde a classificação afeta os que são classificados, te-
mos gêneros interativos. Despret se vale disso para pensar nossos siste-
mas de diagnósticos e tratamento, que “(…) contribuem eles mesmos 
para produzir um gênero de comportamento anormal característico 
da doença”. A autora continua:

As pessoas podem (…) responder ao diagnóstico confor-
mando-se a ele: as histéricas de Charcot eram bem mais 
histéricas que as de seus colegas de província e o fato de 
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que as histéricas praticamente não existam mais hoje em 
dia confirma o efeito da classificação: não há mais um 
nicho ecológico para a histeria. Da mesma forma, as per-
sonalidades múltiplas existem somente lá onde há tera-
peutas que estão disponíveis para operar esse tipo de diag-
nóstico (DESPRET, 2011, p. 8).

No contexto do CAPS, durante minha pesquisa de campo, per-
cebi em diversos momentos a utilização destas nomenclaturas designa-
tivas, que conferem inteligibilidade às experiências dos usuários assisti-
dos. Por outro lado, a ausência delas nesta forma de tratamento denota 
uma não compreensão da vivência de sofrimento, pelo menos no caso 
do usuário Felipe.

Uma pedagogia da reforma psiquiátrica

Implicar-se no próprio tratamento, na busca por atendimento, 
no reconhecimento de sua importância, assim como na aquisição de 
diagnósticos, são apenas alguns modos como os usuários se engajam 
nas atividades propostas pelo CAPS. Nas práticas cotidianas do CAPS, 
observa-se um esforço por parte da equipe profissional em produzir 
o engajamento dos usuários de inúmeras maneiras, que pode adquirir 
sobretudo a forma de uma atuação militante, expressa na participação 
destes em assembleias e manifestações de reivindicação de direitos.

Além das assembleias, a oficina literária também se apresenta 
como uma atividade para a discussão dos problemas da instituição. 
Numa delas, a coordenadora da oficina sugeriu algo que costuma apa-
recer no seu habitual funcionamento. Ela me disse, sorrindo: “Hoje eu 
trouxe uma encomenda pra eles! Sugeri que pensassem e escrevessem 
sobre os problemas recentes que o CAPS tem enfrentado, para fazermos 
uma carta depois!”. Sua fala demonstra o interesse do serviço em im-
plicar os usuários nos problemas que a instituição enfrenta. O CAPS se 
propõe não apenas a garantir os direitos deles, mas a mobilizá-los na luta 
pelos seus direitos. Isso adquire ainda mais força nas assembleias, que 
se caracterizam pelo envolvimento de profissionais, usuários, familiares 
e outros eventuais convidados na discussão dos problemas relativos ao 



16. Dispositivos de Loucura e Saúde Mental

386 

serviço, e na proposição coletiva de encaminhamentos e soluções. Os 
profissionais fazem questão de explicar os detalhes e de tirar as dúvidas 
que são levantadas; e quando estas não surgem, os profissionais pergun-
tam para os usuários se eles entenderam o que foi discutido, ou mesmo 
se eles têm ciência daquilo que é ali colocado em questão.

É importante ressaltar que, quando as falas dos usuários contem-
plam os ideais do CAPS, ou lançam luz ao que se concebe ali como 
sendo problemas enfrentados pelo serviço, elas são valorizadas pelos 
profissionais: “Olha só, isso que a Nise está dizendo é muito impor-
tante!”. Chama-se a atenção para isso, a atenção de todos os outros, 
enfatiza-se aquilo que deve ser considerado importante para eles, como 
se vê na seguinte dinâmica, em uma assembleia: Nise, uma das usuárias, 
comentou que parece que os problemas vão se tornando uma bola de 
neve, para enfraquecer o CAPS. Essa fala foi valorizada pela diretora do 
serviço, e foi retomada pela mesma na assembleia seguinte. Nise ainda 
sugeriu uma visita à Superintendência de Saúde Mental, na Prefeitura, 
para discutir esses problemas com o superintendente de saúde mental. 
Os presentes concordaram com a proposta, quando a diretora pergun-
tou o que eles achavam disso.

São recorrentes nesse espaço as convocações de todos para reu-
niões que ocorrem ali e em outros lugares, como por exemplo na 
Superintendência de Saúde Mental, localizada na Prefeitura, assim 
como para manifestações de reivindicação dos direitos em saúde. 
Há esforços para a promoção de uma mobilização coletiva, para que 
movimentos como esses tenham força, e para a implicação de cada 
um com aquilo que se torna interesse de todos os participantes. 
Em outra assembleia, a diretora voltou a falar dos problemas que 
o CAPS tem enfrentado, e informou a visita do superintendente 
de saúde mental, na semana seguinte, para conversar com eles so-
bre isso. Ela pediu a mobilização de todos, profissionais, usuários 
e familiares, para essa reunião, dizendo ser importante a sala ficar 
lotada e os presentes se pronunciarem sobre o que está acontecendo. 
Também deu outro recado: na quinta-feira da mesma semana, foi 
marcada uma reunião de todos os CAPS no CAPS de Madureira, 
com a proposta de caminhada até o parque de Madureira, para um 
encontro com um vereador, que discutirá com eles esses problemas. 
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Ela disse que é uma convocação, e não um convite, e que todos 
são responsáveis pelo CAPS, os usuários e familiares também, junto 
com a equipe técnica.

Em outros momentos, percebi que alguns usuários, aqueles que 
justamente se envolvem mais com estas problemáticas e na dinâmica 
das assembleias, como Nise, não apenas participam da discussão dessas 
questões, como também assumem uma postura militante, e por vezes 
diplomática, adotada para o atendimento de suas reivindicações. Numa 
das assembleias, alguns deles relataram a visita que fizeram à prefeitu-
ra: Os usuários que compareceram a essa reunião foram Franco, Nise, 
Elmo e Jonas. Os dois primeiros foram os que mais falaram na assem-
bleia. Se preocuparam principalmente com uma atitude de uma pessoa 
presente na reunião, que acusou o superintendente de saúde mental de 
racista e outras coisas, causando um certo tumulto na ocasião. Os usuá-
rios discordaram dessa atitude, por entenderem que devem fazer alianças, 
e que o superintendente era uma pessoa que podia ajudá-los em suas rei-
vindicações. Dentre elas estavam o pagamento dos salários atrasados dos 
profissionais, o recebimento de passe-livre dos usuários e a distribuição de 
medicamentos, já que muitos estavam em falta nos CAPS. 

Ainda tratando dessa espécie de militância dos usuários, recor-
do-me de uma assembleia na qual Franco exclamou, diante da recla-
mação de uma das usuárias a respeito da falta de um medicamento 
e da possibilidade de participação em uma manifestação: “Mas não 
adianta só reclamar que tá faltando remédio, tem que lutar, tem que 
fazer alguma coisa!”. Os problemas do CAPS se tornam, na prática, 
problemas dos usuários, no sentido mesmo do engajamento deles, de 
se preocuparem com tais assuntos e de discutirem os mesmos, ambi-
cionando as suas resoluções.

Uma pedagogia da sociabilidade 

Além do trabalho de Rose, a discussão realizada por Birman 
(1992), acerca da relação paradoxal entre loucura e cidadania, se mos-
trou um importante instrumento para a análise das práticas obser-
vadas. Para ele, a psiquiatria surgiu como modalidade de saber e de 
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prática centrada no campo moral, voltada para a cura das individua-
lidades alienadas e para a produção da saúde moral da população, 
valendo-se de estratégias do tratamento moral e da prevenção moral; 
sua categoria teórica fundamental era a paixão, que designava “(…) 
um vestígio da ordem da natureza a ser domado pela ordem da so-
ciedade, mediante a imposição da vontade normalizadora” (p. 81). A 
instituição psiquiátrica visava transformar a passionalidade da doença 
mental, já que a mesma não permitia o domínio da razão e o exercí-
cio da vontade. A psiquiatria pretendia impor a vontade coletiva ao 
indivíduo alienado, a fim de deslocá-lo da ordem da natureza para a 
da sociedade. Por não ser um sujeito da razão e da vontade, o louco 
teria que se submeter ao processo de ortopedia moral oferecido pela 
instituição psiquiátrica, para se tornar um cidadão.

Considerado enfermo mental, o louco nesse contexto passou a ter 
como direito a assistência médica; por outro lado, perdeu suas condições 
de cidadania. Dessa forma, a psiquiatria e o Estado passaram a definir 
os destinos dos doentes mentais, e estes últimos, consequentemente, 
perderam a possibilidade de gerir suas liberdades e bens. O tratamento 
moral visava o aprendizado da cidadania, buscando a transformação 
do alienado em um ser social, fazendo erigir um sujeito da razão e da 
vontade. Para isso, se valia de uma pedagogia da sociabilidade, com o 
intuito de instituir a loucura no âmbito do contrato social e da cidada-
nia. Seria imposto ao alienado mental o aprendizado do reconhecimen-
to da hierarquia asilar e a sua inscrição nas regularidades coletivas e do 
trabalho instituídas no contexto asilar. No caso de sua submissão a essas 
imposições institucionais, “(…) o louco seria instituído pela psiquiatria 
como um sujeito da razão e da vontade, podendo então inscrever-se no 
espaço social” (BIRMAN, 1992, p. 83).

Mesmo que não colocada nesses termos, e levando-se em consi-
deração as descontinuidades relativas a esse tipo de tratamento, a assis-
tência atual no campo da saúde mental, na prática, conserva em certa 
medida essa problemática do exercício de cidadania dos ditos enfermos 
mentais. Porém, no atual contexto, num serviço de portas abertas, o 
que podemos conceber como uma pedagogia da sociabilidade ocorre 
no próprio estabelecimento de contatos e relações entre os diferentes 
indivíduos do CAPS, em dinâmicas que envolvem usuários, profissio-
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nais e familiares, sem o recurso à coerção por parte dos profissionais, 
tal como nas antigas práticas asilares. Isso nós podemos ver no seguinte 
relato: um usuário chegou, acompanhado de familiares. Acho que era o 
seu pai, o homem que o acompanhava. O usuário gritava, parecia que 
queria entrar no CAPS. E o homem insistia para ele ficar quieto e espe-
rar, para se comportar. O usuário o puxava pela mão, querendo entrar, 
e ele resistia. Fez isso comigo também. Estendeu sua mão para mim, 
balbuciando alguma coisa. Eu assumi aquilo como um cumprimento. 
Estendi minha mão e apertei a sua. Então ele me puxou, e eu resisti, 
dizendo que o CAPS estava fechado. Seu pai interveio, segurando-o, 
tentando controlá-lo. Isso se repetiu, pouco tempo depois.

Alguns usuários comentaram que ele queria ir ao banheiro. Inês 
falou: “Ele quer ir ao banheiro, é que ele não sabe falar!”. O pai dis-
cordou. Com a abertura do CAPS, o mistério se resolveu para mim: 
ele queria uma folha de papel. André (profissional) se aproximou para 
falar com ele. Ele não deu atenção, queria entrar no CAPS. O pai lhe 
chamou a atenção: “Ei, você não vai cumprimentar ele? Seja educado!”. 
André reforçou: “Não vai falar comigo?”. Em seguida o usuário cumpri-
mentou o profissional, pelo que me pareceu, e foi buscar a folha.

Essa primeira situação, assim como a seguinte, envolve não ape-
nas um profissional e um usuário; outras pessoas participam dessa dinâ-
mica que acaba por inserir o usuário numa nova possibilidade relacio-
nal. Este mesmo usuário apareceu, com o seu pai, na semana seguinte. 
Eu observei algo que me chamou a atenção. Num dado momento ele 
pareceu agitado, e seu pai tentando controlá-lo. Jonas, outro usuário, 
interveio, conversando com ele, tentando acalmá-lo. Jonas falava com 
ele e o abraçava, sendo carinhoso, tentando ajudar. Mais tarde o usuário 
se aproximou de mim, estendendo sua mão. Cumprimentei ele, que me 
disse algo, e eu não entendi. Seu pai falou: “Ele quer saber o seu nome!”, 
sorrindo. Eu disse para ele o meu nome e perguntei o seu. Seu pai me 
falou o nome dele. Ele pediu para o seu pai escrever o meu nome na fo-
lha de papel, e começou a falar o nome de outras pessoas que conheceu. 
Estas duas situações, assim como outras similares, nos mostram que 
algumas interações entre profissionais e usuários implicam uma cer-
ta pedagogia: há um esforço em adequar os usuários a relações sociais 
“normais”, permeadas por ações que costumeiramente realizamos uns 
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com os outros, como a de nos cumprimentarmos com um aperto de 
mãos ou dizendo “bom dia”. Penso que esse tipo de vínculo pedagógico 
ocorre neste nível das relações interpessoais, assim como nas formas 
como os usuários se engajam no tratamento e sobretudo na mobilização 
política realizada pelo serviço. 

Uma pedagogia do trabalho

Essa pedagogia das relações também se mostra presente em outra 
atividade acompanhada por mim em minha pesquisa: a oficina de culiná-
ria. Ela ocorre semanalmente no refeitório do CAPS. Ali, são reunidos vá-
rios usuários para a produção de alimentos, sendo geralmente doces, para 
serem vendidos por eles na própria instituição, para os profissionais, fun-
cionários, familiares e usuários. Ali, se verifica o esforço da coordenadora 
da oficina e dos demais profissionais e funcionários participantes para 
promoverem nos usuários a aquisição de certas habilidades necessárias 
para o preparo e venda dos alimentos, que vão desde a chegada pontual 
ao referido compromisso, passando pelos cuidados com a higiene, até o 
desenvolvimento de aptidão comunicacional para as vendas. 

 Baseado na primeira destas reuniões que acompanhei, fiz o se-
guinte relato: O CAPS foi aberto e rapidamente ficou cheio. Fui para 
o refeitório, onde é realizada a oficina de culinária. Os participantes 
ficaram sentados ao redor de uma mesa grande, para a atividade. An-
tes disso, colocaram aventais e toucas. Depois todos lavaram as mãos. 
A psicóloga que coordena essa oficina, Amanda, deu bastante impor-
tância para a questão da higiene, dizendo que depois de lavadas as 
mãos não poderiam mais encostar em nada, nem na roupa e no rosto. 
A receita escolhida foi brigadeiro de colher. Por mais que Amanda se 
esforçasse para promover uma ordem ali, a oficina mantinha como 
marca a comicidade. As falas dos usuários me divertiam muito, e às 
vezes eu me via no esforço de não rir, para não atrapalhar o trabalho 
de Amanda, que tentava instaurar uma disciplina, enquanto os usuá-
rios demonstravam certa inaptidão para a atividade proposta e desor-
ganização. Em vários momentos o barulho ficava bem alto ali, com 
vários usuários falando ao mesmo tempo.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 391 

 Este relato, assim como as várias outras reuniões que acom-
panhei desta oficina, revelam as tentativas da psicóloga coordenadora 
de adequar os usuários à atividade em questão. A fala dela nessa ofi-
cina tem um certo tom empresarial, de trabalho, tanto na modulação 
quanto no conteúdo. Ela ali parece uma patroa, ou gerente, ensinan-
do os usuários como o mundo do trabalho funciona. Em outro des-
ses encontros, Amanda me falou de um dia da oficina que foi muito 
emocionante para eles, pois nessa ocasião os usuários comentaram 
que fizeram em casa a receita que aprenderam na oficina e que esta-
vam vendendo na rua, na época do carnaval, o que foi uma grande 
conquista. Além dessa iniciativa dos usuários de estabelecer uma re-
lação comercial fora das paredes do CAPS, com a comunidade, pude 
acompanhar num desses encontros a proposição da coordenadora de 
oferecer os alimentos ali produzidos para estabelecimentos comerciais 
do bairro, como restaurantes e padarias. Ela disse que para isso eles 
teriam que aumentar a produtividade e também inventar um nome, 
para etiquetar as embalagens. Essas coisas foram explicadas minucio-
samente aos usuários.

 Na última oficina de culinária em que estive presente, Amanda 
pediu para eu me sentar, pois queria ter uma conversa comigo, sobre 
minha pesquisa. Me sentei e conversamos. Ela disse que queria saber 
o que eu estava observando até então ali na oficina. Alguns usuários 
participantes estavam presentes. Falei de algumas coisas que me chama-
vam a atenção ali, dentre elas o humor dos usuários, algumas situações 
inusitadas que me divertiam, e principalmente a tentativa de Amanda, 
juntamente com outras profissionais e funcionárias, de propiciar uma 
ordem de trabalho naquela atividade, de tornar a oficina uma espécie 
de empresa, frente a certa desordem provocada pelos usuários. São fre-
quentes as falas atravessadas, ou aquelas que não tem “nada a ver” com 
o trabalho, as piadas, risos, usuários que sentem vontade de sair do re-
feitório (local de trabalho), e as consequentes repreensões daquelas que 
coordenam a oficina – principalmente da parte de Amanda. Falei que 
me parece que essa atividade possui um caráter pedagógico, com um 
sentido de ensinar os usuários como o mundo do trabalho funciona, 
que tem regras... Ela me pareceu satisfeita com as minhas observações, 
e falou: “Aqui no CAPS, as coisas não acontecem naturalmente. Não é 
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como na faculdade que você faz amizades naturalmente, por exemplo. 
Aqui é preciso fazer um trabalho de mediação com os usuários”.

 Entendo que as amizades feitas na faculdade também são cons-
truídas, requerem uma aprendizagem que geralmente ocorre desde a in-
fância, onde tem início o estabelecimento das primeiras relações sociais. 
No que tange às atividades laborativas, estas também necessitam do desen-
volvimento de aptidões para suas realizações, mesmo quando envolvendo 
trabalhadores considerados normais. A “naturalidade” de seus exercícios se 
deve a uma aprendizagem antecedente. No caso específico das relações 
entre profissionais e usuários, o que a fala de Amanda me sugeriu, e o 
que vi recorrentemente durante o meu trabalho de campo, foi um tipo de 
contato entre estes dois atores no qual há um esforço do profissional em 
adequar o usuário a relações sociais “normais”, sejam elas as que se passam 
no âmbito dos contatos interpessoais ou no contexto do trabalho.

 Na semana subsequente, fomos informados que a oficina de 
culinária, da mesma forma que outras, seria suspensa, pois os profissio-
nais do CAPS decidiram reduzir a quantidade de atividades oferecidas, 
em decorrência da necessidade de mobilização deles diante de vários 
problemas que o serviço esteve enfrentando durante esse período: atraso 
no pagamento dos profissionais sem previsão de recebimento, fim do 
contrato com a empresa de alimentação, com a empresa de manutenção 
e com o vigia, banheiro estragado, lâmpadas queimadas, falta de vários 
medicamentos, entre outros. 

A liberdade como condição do tratamento

O que difere a assistência oferecida pelo CAPS de um dispositivo 
baseado na internação é que o primeiro propõe o cuidado buscando a 
implicação dos usuários, a partir da liberdade dos mesmos, enquanto 
a atuação do segundo se dá de modo a restringir a liberdade deles. No 
CAPS, o direito à liberdade é uma condição para o tratamento. Obvia-
mente, por tratar-se de uma instituição de portas abertas. Mas não é só 
isso. Os profissionais atuam estimulando a possibilidade de os usuários 
fazerem escolhas, visando o tratamento e tornando-o também uma am-
bição dos usuários. Quanto a esse modo de governar, Rose afirma:
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Governar cidadãos de maneira democrática significa go-
verná-los através de suas liberdades, escolhas e solidarie-
dades, e não apesar delas. Significa fazer dos sujeitos, de 
suas motivações e inter-relações não locais de potencial 
resistência ao governo, mas aliados do governo. Significa 
substituir a autoridade arbitrária por uma outra, uma que 
admita justificativa racional (ROSE, 2011, p. 164).

 Vale destacar um episódio que observei no CAPS, que é ilustrativo 
da via escolhida para se oferecer o tratamento no contexto atual da saú-
de mental: a da liberdade, sendo o seu extremo oposto, a internação, algo 
combatido mesmo quando requisitado pelo próprio assistido. Os partici-
pantes da oficina de culinária se reuniram no refeitório. A psicóloga respon-
sável pela oficina informou que haveria uma assembleia extraordinária, pois 
a diretora queria colocar alguns problemas que estavam sendo enfrentados 
pela rede de saúde. Alguns dos problemas foram o anúncio da possibilidade 
de se fechar algumas clínicas da família e o fechamento da emergência do 
hospital psiquiátrico Instituto Philippe Pinel, por falta de psiquiatras. 

 O usuário Mateus se posicionou, dizendo ser a favor dos hospi-
tais psiquiátricos e contra a Reforma Psiquiátrica. Para ele, o louco não 
pode ficar solto na rua, pois ele fica perigoso, podendo oferecer riscos 
para os outros e para si mesmo, no caso de uma crise, por exemplo. Ele 
lembrou que já tentou suicídio. Isso gerou uma discussão ali mesmo 
na oficina, com a psicóloga e outros usuários, principalmente Franco, 
discordando de Mateus e colocando também os seus pontos de vista, 
em defesa do CAPS e da Reforma. Na assembleia, a diretora apontou 
os problemas, que haviam sido preanunciados pela psicóloga. Mateus 
voltou a dizer que era a favor dos hospitais psiquiátricos e contra a Re-
forma Psiquiátrica, e ficou insistindo nisso. Patrícia falou que naquele 
momento aquilo não seria discutido, pois os problemas colocados di-
ziam respeito ao SUS, e não se restringiam ao campo da saúde mental.

 Por um lado, vemos a aparição de uma certa recalcitrância em 
relação à assistência oferecida, e a defesa de outra que se dá pela via da 
restrição da liberdade dos usuários. Porém, de outro, o que surge é o 
posicionamento contrário de usuários e profissional; a reivindicação do 
primeiro, ao invés de enfraquecer, fez aparecer com mais força a propo-
sição de um tratamento a partir da liberdade.
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Considerações finais

A adesão ao tratamento, na busca por psicoterapia, assimilação 
de categorias diagnósticas, participação democrática em assembleias, 
reconhecimento da importância do serviço e de suas atividades, como 
as oficinas de culinária e literária, assim como na inserção nas mesmas, 
podem ser pensadas como atividades que implicam os usuários a exerce-
rem autonomia. Mesmo quando as atividades possuem um caráter mais 
disciplinar, como a oficina de culinária, já que a adesão às mesmas se dá 
também pelo estabelecimento de um contrato prévio, que é negociado. 
Os usuários ali decidem pela participação na referida atividade. E, den-
tre os objetivos visados, como podemos ver, estão as suas inserções no 
campo social, especificamente no mercado de trabalho. 

 Porém, o que os relatos indicam é que o exercício da auto-
nomia deve ocorrer dentro de certos limites que são estabelecidos 
pelo serviço. No caso desta oficina, os usuários precisam se adequar 
a certas exigências para realizarem esta atividade e porventura exer-
cerem um trabalho fora das quatro paredes do CAPS. A conclusão 
que se tira, sob a inspiração de Nikolas Rose (2011), é a de que os 
indivíduos assistidos devem ser livres, porém devem exercer essa li-
berdade obedecendo a certas convenções sociais estabelecidas pelo 
dispositivo de saúde. Mas não se trata, neste caso, de uma submissão 
a um poder repressor, que constrange a partir da imposição de uma 
autoridade, para conter os excessos passionais; agora, a gestão desses 
indivíduos ocorre a partir de seus assentimentos e implicações, da 
produção de seus engajamentos e desejos, da criação de sentidos 
para as diversas atividades nas quais eles se inserem, sejam elas as 
psicoterapias ou oficinas, assembleias ou consulta com o psiquiatra. 
Pode-se dizer que no tratamento psiquiátrico asilar os ditos aliena-
dos mentais eram supostamente alienados em relação ao próprio 
tratamento; agora, diferentemente, os usuários não apenas precisam 
saber o que lhes é proposto como também reconhecer a importância 
destas atividades e desejá-las. Esse desejo, juntamente com a pro-
posição do serviço em envolver os usuários na reivindicação de seus 
direitos à assistência por ele preconizada, assume, no seu limite, uma 
atuação militante de alguns usuários que levantam a bandeira da Re-
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forma Psiquiátrica e se opõem ao que muitos ali já vivenciaram no 
passado, antes do surgimento do CAPS: as internações psiquiátricas.

 Acredito que avanços ocorreram no campo da saúde men-
tal em decorrência da Reforma Psiquiátrica; ao colocar em questão 
algumas das práticas cotidianas do CAPS, não busquei me opor às 
mesmas. No meu trabalho de campo, procurei dar importância e vi-
sibilidade também às falas que destoam dos predominantes discursos 
de defesa da Reforma e das propostas do CAPS, como as de Mateus, 
ao defender os hospitais psiquiátricos. Ao fazer isso, não estabeleço 
aliança com as antigas internações; meu intuito é permitir que os pro-
blemas colocados por alguns usuários recalcitrantes sejam também 
considerados, e isso não significa defender que a melhor solução para 
os mesmos é a internação, e sim que talvez eles mereçam um outro 
tipo de abordagem. 

Quanto à questão da cidadania, ela é atualizada no contexto dos 
CAPS a partir também de uma pedagogia da sociabilidade, mesmo que 
de maneira distinta das antigas práticas asilares. Diante desse jogo que 
envolve um aprendizado dos modos adequados de se relacionar com os 
outros e de desempenhar certas atividades, que ocorre a partir de um 
preconizado exercício de liberdade, me pergunto se a gestão atual dos 
usuários – com as consequentes produções de sentido e de modos de 
existência – nos conduzirão em direção a uma sociedade mais igualitá-
ria, que permita o convívio com a diferença, ao invés de simplesmente 
excluí-la ou normalizá-la. Essa proposta de tratamento a partir da liber-
dade gera como consequência usuários supostamente e relativamente li-
vres e adequados a uma realidade social com suas inúmeras convenções. 
Partindo desta possibilidade, convém pensar se os modos de existência 
produzidos por tal dispositivo de saúde são interessantes ou se have-
ria outras formas de tratar e, consequentemente, gerir e inventar esses 
indivíduos. Por outro lado, percebemos que alguns usuários não são 
contemplados ou não se adequam às propostas observadas. O que fazer 
em casos como esses?

Creio que com este trabalho e indagações eu me aproximo da 
Reforma Psiquiátrica, mesmo que de maneira mais crítica, levando em 
conta as considerações de Benilton Bezerra Jr., apoiadas na ideia de 
invenção democrática de Lefort: 
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(…) a democracia é a recusa a identificar a liberdade e 
a igualdade a qualquer forma reificada de organização 
do poder na sociedade. Não existe a sociedade demo-
crática a não ser como um horizonte, como um ponto 
a orientar o permanente processo de invenção de so-
ciedades cada vez mais livres e igualitárias (BEZERRA 
JR., 1992, p. 114).

 Vale reforçar o apoio à Reforma – cuja luta nos fez avançar 
em relação à forma como nossa sociedade lida com a loucura – num 
momento como esse, no qual o CAPS em questão sofre com a preca-
rização de sua estrutura básica e com a ausência de condições mínimas 
para a oferta da assistência, pois até a data em que estive realizando 
minha pesquisa de campo ali, ele funcionava sem contrato de ma-
nutenção, sem vigilância, sem a maior parte das medicações básicas, 
sem pagamento dos funcionários e sem renovação do contrato com 
a empresa responsável pela limpeza e com a empresa que fornece ali-
mentação ao CAPS. 

 Esse comprometimento se faz ainda mais necessário devido ao 
retrocesso esboçado pela Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool 
e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, através da Nota Técnica Nº 
11/2019 intitulada “Nova Saúde Mental”, na qual se apresenta a in-
dicação de aumento dos leitos psiquiátricos e das comunidades tera-
pêuticas, dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs), tracejando 
dessa forma um retorno ao tratamento manicomial, segundo o Conselho 
Federal de Psicologia (2019). Diante de tal conjuntura, resta-nos resistir 
fazendo ecoar as palavras de Artaud: 

(…) nos rebelamos contra o direito concedido a ho-
mens – limitados ou não – de sacramentar com o en-
carceramento perpétuo suas investigações no domínio 
do espírito. E que encarceramento! Sabe-se – não se 
sabe o suficiente – que os hospícios, longe de serem 
asilos, são pavorosos cárceres onde os detentos for-
necem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os 
suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. 
O hospício de alienados, sob o manto da ciência e da 
justiça, é comparável à caserna, à prisão e à masmorra 
(ARTAUD, 1983, p. 30).
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Modelos, Modelagens e Modos: 
o que é “asilar” e o que é “reformista” 

em saúde mental1

Martinho Braga Batista e Silva

Introdução

Os primeiros anos do século XXI no Brasil, em relação às últimas 
décadas do século XVIII na França, apontam para uma significativa 
mudança na história da psiquiatria: da retirada de pessoas consideradas 
alienados mentais do conjunto de excluídos depositados no “grande 
internamento” para os hospícios, no sentido de serem isoladas e trata-
das, passamos ao deslocamento de pessoas egressas de longas interna-
ções psiquiátricas em hospícios para os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e/ou Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), no intuito de in-
seri-las em redes de cuidados no território. É o que se pode depreender 
da leitura da obra de Pinel e sua proposta de um tratamento moral para 
a alienação mental (PINEL, 2007 [1800]), cotejando-a com os relató-
rios da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 
do Ministério da Saúde (CNSM/MS) sobre o andamento da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira (RPB) (BRASIL, 2007).

Evidentemente, são tempos e espaços muito distintos, de modo 
que fica difícil imaginar continuidade e mudança nesses termos, embo-
ra possamos supor que são momentos históricos sustentados por motes 
opostos: o início do confinamento exclusivo de alienados mentais como 
medida estatal na França do século XVIII e o fim do confinamento de 
portadores de transtorno mental como diretriz governamental no Brasil 
do início do século XXI.

1 Agradeço a Florianita Campos e Jana Koosah pela colaboração nas primeiras versões 
deste texto, bem como ao conjunto dos pesquisadores da FIOCRUZ Brasília que 
incentivaram esse empreendimento científico.
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Do ponto de vista governamental, entre a década de 1990 do sé-
culo XX e a primeira década do século XXI, o “novo” modelo de atenção 
em saúde mental instaurado no Brasil, psicossocial e em rede, tem se 
sobreposto paulatinamente ao antigo modelo de prestação de serviços em 
saúde, asilar e baseado no confinamento, configurando um conjunto de 
serviços substitutivos à internação psiquiátrica em todo o território na-
cional (BRASIL, 2007). Antes da Lei 10.216 de 2001, conhecida como 
lei antimanicomial, segundo a qual serviços comunitários devem ser a 
primeira opção de tratamento para pessoas com transtornos mentais e es-
tabelecimentos asilares só o devem ser quando os primeiros não existirem 
no local, houve Serviços de Atenção Diária no Rio de Janeiro-RJ, Centros 
de Referência em Saúde Mental / CERSAMs em Belo Horizonte-MG e 
Núcleos de Atenção em Saúde Mental / NAPSs em Santos-SP; após essa lei, 
um conjunto de portarias colocaram os CAPSs – assim nomeados pri-
meiramente em São Paulo capital – como principal serviço comunitário 
da rede de cuidados em saúde mental no território.

Ao final da segunda década do século XXI no Brasil, os hospi-
tais psiquiátricos foram incluídos entre os serviços que compõem a 
Rede de Atenção Psicossocial / RAPS (BRASIL, 2019), medida governa-
mental considerada um retrocesso, inclusive pelo autor desse texto, já 
que os hospitais gerais eram o espaço privilegiado para as internações 
que se fizessem necessárias enquanto medidas terapêuticas, sem cará-
ter prolongado.

São mais de duzentos anos de psiquiatria, ao longo dos quais 
variadas reformas do asilo foram propostas e algumas instaladas: do 
“grande internamento” para o hospício, do hospício para a colônia agrí-
cola, da colônia agrícola para a assistência hetero-familiar, caminhando 
de um estabelecimento para um conjunto abrangente de “excluídos” 
– sifilíticos, prostitutas, entre outros – para um exclusivo para “aliena-
dos”, deste para um afastado dos ditos “males” do meio urbano e com 
a finalidade de tratar através do trabalho, ao final procurando apartar 
as pessoas nascidas nestas colônias de seus “psicopatas” progenitores. 
Isso para não falar das conhecidas reformas psiquiátricas do pós-guerra, 
como a ´Comunidade Terapêutica na Inglaterra, a Psicoterapia Institu-
cional e a Psiquiatria de Setor na França e a psiquiatria preventiva nos 
Estados Unidos da América (EUA), todas elas centradas nos estabele-
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cimentos asilares, ainda que em alguns casos procurando investir nos 
serviços comunitários (as duas últimas), diferente da reforma psiquiá-
trica acontecida na Itália, conhecida como psiquiatria democrática, ins-
piradora daquela acontecida no Brasil, ambas conhecidas pela ênfase na 
desmontagem da instituição psiquiátrica, enquanto saber e poder com 
a legitimidade de tornar o fenômeno da loucura exclusivamente signo 
de doença mental (AMARANTE, 1995). 

Essa centralidade dos estabelecimentos asilares nas reformas psi-
quiátricas nacionais e internacionais é uma das principais fontes de 
preocupação no momento atual da política de saúde mental brasileira, 
já que não só os hospitais psiquiátricos foram considerados pontos de 
atenção da RAPS como também as comunidades terapêuticas – igual-
mente baseadas na premissa segundo a qual é necessário isolar para tra-
tar – foram estimuladas como recurso terapêutico pela CNSM/MS em 
vigor (BRASIL, 2019).

Em meio a essas reformas, vão surgindo nomenclaturas diferentes 
para aqueles sob o cuidado e o controle da psiquiatria: alienados men-
tais, maníacos, psicopatas, esquizofrênicos, pacientes psicóticos, doen-
tes mentais, portadores de transtorno mental, pessoas em situação de 
sofrimento psíquico intenso, egressos de internação psiquiátrica, entre 
outros. Isso sem falar nos especialistas que vão surgindo nesse percurso, 
ampliando o “staff” para além da clássica dupla psiquiatra e enfermeiro, 
incluindo assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre 
outros, isso se não viermos a citar também os “técnicos de referência”, 
“acompanhantes terapêuticos”, “matriciadores” e “redutores de danos” 
que surgiram nas últimas décadas no Brasil.

Como comparar uma situação de tratamento moral em asilos 
que vieram a se tornar depósitos com aquela que vivemos, de atenção 
psicossocial em serviços comunitários que vieram a se transformar em 
redes de cuidados? Como comparar reformas centradas no asilo – ou na 
comunidade – com aquelas que apontam para uma desmontagem de 
concepções arraigadas acerca do fenômeno da loucura? Como, enfim, é 
possível comparar o que se costuma designar por “modelo asilar” com 
aquele que se convencionou chamar “modelo reformista”?

O movimento pela RPB, consolidado em um Movimento da 
Luta Antimanicomial na década de 1980 do século XX, em uma políti-
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ca pública de saúde mental na década de 1990 e em uma lei no sentido 
de proteger os direitos dos portadores de transtorno mental no início 
do século XXI, reunindo profissionais de diferentes especialidades, li-
gados à clínica, ao ensino e à gestão, assim como usuários e familiares 
de serviços de saúde mental, não é um todo único e monolítico. Esse 
movimento parece caminhar no sentido da desinstitucionalização da 
doença mental, ou seja, da desmontagem dos aparatos institucionais 
que constrangem a experiência-sofrimento dos sujeitos exclusivamen-
te em signos de doença (como os aparatos jurídicos, cujo estatuto da 
curatela costuma favorecer a associação entre o fenômeno da loucura 
e a periculosidade, inimputabilidade e incapacidade, ou os médicos, 
ligando-o à cronicidade).

Entre a desinstitucionalização como norte do movimento pela 
RPB e as diferentes acusações de que aquilo que se construiu no âmbito 
governamental aparenta-se com a desospitalização e a desassistência que 
havia ocorrido em outros países, como os EUA, muitas outras trilhas 
foram geradas ao longo desses mais de 40 anos, se levarmos em conta 
uma periodização canônica (AMARANTE, 1995). A mais conhecida 
é a experiência reformista acontecida em Santos-SP, entre os anos de 
1989 e 1996, com o fechamento do hospital filantrópico Casa de Saúde 
Anchieta e a formulação de um modelo de atenção em saúde mental 
substitutivo ao asilo (KINOSHITA, 1996).

Além disso, é inquestionável a ruptura operada no âmbito gover-
namental entre os anos de 2001 e 2007, invertendo o financiamento 
das ações de saúde mental, no sentido de garantir mais recursos para 
a atenção extra-hospitalar (BRASIL, 2007). A instalação paulatina de 
mais de 2 mil CAPS no território nacional, a diminuição gradativa do 
número de leitos psiquiátricos no país e a criação de um incentivo fi-
nanceiro para egressos de internação psiquiátrica (parte do Programa 
de Volta para Casa) são dados relevantes, desenhando uma proposta de 
reforma psiquiátrica capaz de lidar com o desafio colocado pelas pessoas 
que estiveram internadas em hospitais psiquiátricos.

Ou seja, para além da conhecida “revolving door” da psiquiatria 
preventiva norte-americana (internações após a alta hospitalar, saindo 
por uma porta e entrando pela outra) e do “aggiornamento” do dispo-
sitivo asilar na psiquiatria de setor francesa (modernização na qual se 
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aplica o mesmo instrumento, diagnóstico e tratamento da doença men-
tal, fora do hospital psiquiátrico e não só no interior de seus muros), em 
ambos os casos configurando uma oferta de atendimento comunitário 
em saúde mental que não chega a modificar o circuito psiquiátrico de 
internações sucessivas e no máximo geram uma transinstitucionalização 
(deslocamento para outras instituições, mantendo o confinamento), a 
reforma psiquiátrica brasileira apresenta um projeto de atendimento à 
população que já conhece a internação como medida terapêutica priori-
tária, não se reservando ao direito – como no caso das reformas citadas 
– de criar novas clientelas psiquiátricas na “comunidade”.

Entretanto, diferente da reforma psiquiátrica italiana, a reforma 
psiquiátrica brasileira / RPB não chega ao ponto de fazer frente ao 
desafio colocado pelo estatuto jurídico da curatela. O elo entre peri-
culosidade, doença mental e curatela, através do qual mantêm-se essas 
ambíguas relações entre proteção e controle, foi desfeito a partir da 
Lei 180, de 1978, na Itália (ROTELLI, 1990). A partir dessa data, ser 
diagnosticado como portador de um transtorno psiquiátrico deixou 
de indicar a potencialidade de perder seus direitos civis e a vulnerabi-
lidade à interdição nesse país.

Podemos mesmo comparar dessa forma o processo de reforma 
psiquiátrica brasileira com o acontecido em outros países? Seriam a 
questão da curatela, o atendimento à população institucionalizada e 
a diminuição de leitos psiquiátricos elementos indiscutíveis para esse 
tipo de comparação?

Para alguns a diminuição dos leitos em hospitais psiquiátricos é 
urgente, para outros algo que deve se dar de modo paulatino e conco-
mitante à criação de serviços extra-hospitalares regionalizados que ofe-
reçam suporte social. Para certos agentes do movimento pela RPB, essa 
diminuição é um indicador inquestionável da efetividade do processo 
reformista, enquanto para outros esse indicador não se mostraria ade-
quado enquanto não houvesse garantia de que os recursos financeiros 
oriundos do fechamento dos leitos fossem repassados diretamente para 
o atendimento dos usuários nos serviços extra-hospitalares, condicio-
nando esse indicador ao processo de municipalização e à consolidação 
do princípio da descentralização da gestão do SUS. Além disso, mesmo 
que houvesse esse repasse, ainda haveria aqueles que só considerariam 
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esse indicador algo válido se o serviço extra-hospitalar estivesse devida-
mente impermeabilizado da lógica manicomial, blindado de maneira 
a não deixar entrar qualquer forma de lidar com a loucura que se con-
funda com discriminação, estigma ou controle, quanto mais violência, 
abandono ou repressão. É o que notamos ao acompanhar a discussão 
entre alguns participantes do movimento pela RPB, em um fórum na-
cional (SILVA, 2000).

Neste texto teremos como desafio não o estatuto de curatela que 
pesa sobre os portadores de transtorno mental, nem mesmo o aumento 
do número de CAPS e a diminuição daquele de leitos psiquiátricos, mas 
algo muito mais modesto: criar condições de possibilidade para uma 
comparação entre o modelo que está em construção (embora amea-
çado desde o golpe de 2016), que vamos designar provisoriamente de 
“reformista”, “psicossocial”, “em rede”, e aquele que se pretende tornar 
prescindível com o tempo (embora retorne sempre que nós mentaleiros 
baixamos a guarda), que vamos chamar por ora “asilar”, “organicista”, 
“em confinamento”. Em outras palavras, o objetivo desse texto não é 
definir modelo asilar e modelo reformista, mas partir das definições 
realizadas por diferentes autores e atores do movimento pela RPB, bus-
cando construir algo viável de ser comparado.

Sem dúvida, corremos o risco de subestimar o conjunto de es-
pecificidades que tornam uma experiência reformista possível, como a 
conjuntura político-institucional e a organização técnico-assistencial, 
o que pode tornar momentos históricos, regiões do mundo e perspec-
tivas teórico-práticas algo secundário em nosso processo de “modeli-
zação”. Infelizmente, não se farão presentes tanto quanto deveriam o 
conjunto de atores, instituições e ideários envolvidos nas lutas e mo-
vimentos sociais que formaram a RPB. Talvez possamos tão somente 
indicar os sentidos de algumas palavras que usamos com frequência 
em meio à consolidação desse movimento, sedimentando algo viável 
de ser comparado em nossas iniciativas de pesquisa no campo da saú-
de mental: projetos complementares, alternativos ou substitutivos ao 
asilo? Asilos, colônias e CAPS? Depósitos e redes? Tratamento Moral e 
Atenção Psicossocial? Biomedicina e Atenção Básica? Apostamos nes-
ta possibilidade de comparação através de um conceito foucaultiano: 
a governamentalidade.
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Tratamento moral e governamentalidade

Foucault (1979) diferencia as reformas psiquiátricas de um 
modo particular, abordando as antipsiquiatrias que atravessaram a 
história da psiquiatria moderna, destacando o movimento de despsi-
quiatrização em curso. A psicocirurgia e a psiquiatria farmacológica 
encontram-se entre elas, ambas caracterizadas como uma redução da 
doença ao seu estritamente mínimo, signos necessários e suficientes 
para que possa ser diagnosticada como doença mental. Diferente-
mente desses dois movimentos de despsiquiatrização, a psicanálise se 
caracterizaria pela produção da loucura em sua verdade mais intensa 
possível. Finalmente, Foucault situa as variadas formas de antipsiquia-
tria segundo sua estratégia em relação aos jogos do poder institucio-
nal, instaladas nas grandes estruturas asilares:

(…) escapar a eles segundo a forma de contrato dual, li-
vremente consentido por ambas as partes (Szasz); esta-
belecimento de um local privilegiado onde eles devam 
ser suspensos ou rechaçados no caso de se reconstituírem 
(Kingsley Hall); balizá-los um por um e destruí-los pro-
gressivamente, no interior de uma instituição de tipo clás-
sico (Cooper no pavilhão 21); ligá-los a outras relações de 
poder que, do exterior do asilo já puderam determinar a 
segregação de um indivíduo como doente mental (Gori-
zia) (FOUCAULT, 1979, p. 126-127).

Amarante (1995) mostra que a psiquiatria preventiva nos 
EUA da década de 1960 e a psiquiatria de setor na França da década 
de 1970 têm em comum um foco na comunidade ao redor do hos-
pital psiquiátrico, promovendo saúde mental mais do que tratando 
transtornos mentais, diferentemente da Comunidade Terapêutica 
na Inglaterra da década de 1940 e a Psicoterapia Institucional na 
França da década de 1950, cujo foco seria o interior do próprio 
hospital psiquiátrico, horizontalizando relações entre profissionais e 
pacientes mais do que apartando os últimos da atenção e gestão do 
processo terapêutico.

 Levando em conta essas e outras formas de classificar as re-
formas psiquiátricas, acontecidas em diferentes épocas e lugares, bem 
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como as contribuições teóricas e metodológicas desses historiadores das 
mesmas, procuro formular maneiras de compará-las, balizado pelo refe-
rencial foucaultiano e atento às peculiaridades da RPB.

 Não será possível detalhar essas experiências locais, nacionais 
e internacionais que suscitaram mudanças na assistência psiquiátrica, 
sendo que uma ampla bibliografia já se ocupou dessa descrição, um 
marco nacional nesta direção tendo sido a síntese de Birman e Costa 
(1994 [1976]). Além disso, a reprodução da narrativa oficial sobre es-
sas experiências pode ocultar um conjunto de desafios colocados para 
os analistas desses fenômenos, inclusive de ordem conceitual, como 
veremos a seguir.

Pinel (2007 [1800]) define tratamento moral como uma arte, 
“a arte particular de conduzir diversos alienados” (p. 103). Essa de-
finição destaca uma atividade apontada por Foucault (2008) como 
elemento de outra arte, a arte de governar, particularmente no que 
diz respeito ao significado moral dicionarizado do termo, distinto do 
sentido material, físico e espacial:

“Governar” pode querer dizer “conduzir alguém”, seja 
no sentido, propriamente espiritual, do governo das al-
mas – sentido então plenamente clássico, que vai durar e 
subsistir por muito, muito tempo -, seja de uma maneira 
ligeiramente defasada em relação a isso, “governar” pode 
querer dizer “impor um regime”, impor um regime a um 
doente, o médico governa um doente, ou o doente que 
se impõe certo número de cuidados se governa (FOU-
CAULT, 2008, p. 163, grifo meu). 

Conduzir alguém, conduzir a conduta alheia, conduzir a si pró-
prio, eis um conjunto de possibilidades de agir sobre a ação do ou-
tro que se coloca nesse universo do que Foucault intitulará “governa-
mentalidade”, conhecido conceito formulado para abordar formas não 
coercitivas nem mesmo incitativas – nem exatamente soberania, nem 
disciplina, nos termos do referido autor – de controle da população: 
deixar morrer e ao mesmo tempo fazer viver. A governamentalização do 
Estado é um processo concebido pelo autor, mais do que a imposição 
do Estado sobre a sociedade civil. As formas de conduzir a si próprio, 
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aos outros e às coisas ultrapassam a própria emergência desta instância 
supraindividual, o Estado, de maneira que ela é apenas uma das formas 
de governar, não a única nem a principal:

(…) o problema do “governo” eclode no século XVI, de 
maneira simultânea, a propósito de muitas questões dife-
rentes e sob múltiplos aspectos. Problema, por exemplo, 
do governo de si. (…) Problema, igualmente, do governo 
das almas e das condutas – o que foi, evidentemente, todo 
o problema da pastoral católica e protestante. Problema 
do governo dos filhos – é a grande problemática da peda-
gogia tal como aparece e se desenvolve no século XVI. E, 
por último, talvez somente por último, governo dos Esta-
dos pelos príncipes. Como se governar, como ser governa-
do, como governar os outros, por quem devemos aceitar 
ser governados, como fazer para ser o melhor governador 
possível? (FOUCAULT, 2008, p. 118, grifo meu).

A arte de conduzir alienados apontada por Pinel como funda-
mento do tratamento moral encontra-se em continuidade com a arte 
de governar conforme formulação de Foucault acerca do conceito de 
governamentalidade, abarcando, portanto, e não se reduzindo apenas à 
imposição estatal sobre a vida social, dizendo respeito às formas através 
das quais governamos a nós mesmos e aos demais, conduzindo-nos e aos 
outros. Além disso, um dos elementos da governamentalidade, o poder 
pastoral, ligado ao zelo e cuidado de uma multiplicidade em movimento, 
encontra-se em convergência com um dos suplementos do tratamento 
moral, já que, mais do que remédios, Pinel recomenda zelo, literalmente:

Os vícios do local do hospício, a instabilidade contínua 
das administrações, a dificuldade frequente em adquirir 
instrumentos necessários estiveram longe de me fazer 
desistir. Encontrei um muito feliz suplemento no zelo, na 
inteligência e nos princípios de humanidade que animavam 
o zelador, um dos homens mais experimentados na arte 
de conduzir os alienados e o mais próprio, por sua firme-
za corajosa, a manter uma ordem invariável no hospício. 
Foram essas circunstâncias que, bem mais que o frívolo 
ensaio que se pode fazer de novos remédios... (PINEL, 
2007, p. 76, grifo meu).
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 Entretanto, não é esse o retrato do hospício pintado por muitos 
daqueles que o questionaram, como veremos a seguir e, como mostra-
remos ao final, dos que o questionam hoje. Além disso, é o conceito 
de soberania e disciplina e não o de governamentalidade que orienta a 
visão daqueles que se opõem aos modelos, modelagens e modos asilares.

Modelos, modelagens e modos

Claramente há continuidades entre soberania, disciplina e gover-
namentalidade, a gênese de tais conceitos na obra de Foucault aten-
dendo a necessidades distintas, sublinhando elementos das técnicas de 
poder, de maneira que se a diferença entre soberania e disciplina foi 
bastante abordada quando da história da sexualidade – tanto quanto a 
repressão sexual, a incitação do discurso sobre o sexo também marcou 
a sociedade moderna – aquela entre governamentalidade e disciplina 
não o foi na mesma proporção. No caso da história da loucura, certa-
mente a descrição do cotidiano assistencial dos hospícios apresenta os 
elementos-chave da soberania – opressão, imposição – permeado pelas 
características da disciplina – vigilância, esquadrinhamento – e quase 
não aborda a governamentalidade, com raras exceções (FERREIRA, 
2003). Da mesma maneira como há continuidades e descontinuidade 
entre soberania, disciplina e governamentalidade na história da loucura, 
também argumento que o há entre modelos, modelagens e modos no 
interior do campo da saúde mental.

Laplantine delineia alguns modelos de compreensão do proces-
so saúde-doença, sendo que ao apontar variadas formas de conceber a 
dor, o mal e o sintoma, encontrou um conjunto de dificuldades, que 
provavelmente permeiam muitos desses empreendimentos que, como o 
nosso, trabalham com essas abstrações.

Esse autor fala de modelos etiológicos e terapêuticos da doen-
ça, distinguindo, entre os primeiros, aqueles exógenos e endógenos e, 
entre os segundos, os aditivos e subtrativos, por exemplo. Em sua clas-
sificação, a Antipsiquiatria inglesa seria um modelo terapêutico mais 
homeopático que alopático e mais adorcista que exorcista, abdicando 
da cura pretendida tanto por psiquiatras quanto por curandeiros, estes 
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mais afeitos ao modelo terapêutico exorcista (LAPLANTINE, 2004, p. 
190); como a psicanálise, também se aproximaria do xamanismo en-
quanto método de debelar a aflição e o sofrimento. A concepção do 
processo saúde-doença predominante seria aquela segundo a qual “... 
existe uma ‘verdade’ da ‘loucura’ que não se deve reprimir, mas pelo 
contrário, ouvir a fim de que ela não se degenere em ‘doença mental’.” 
Laplantine (2004, p. 169), apontando para uma espécie de ascese do in-
divíduo em meio ao que poderia ser equivocadamente concebido como 
processo de adoecimento, sendo papel do terapeuta acompanhá-lo ao 
modo de uma viagem iniciática e não o de lhe interpor barreiras físicas, 
químicas ou simbólicas.

De sua perspectiva, diferente de normas interpretativas de cada 
cultura, os modelos etiológico-terapêuticos seriam construções teóricas 
de caráter operatório, que não podem substituir a realidade empírica, 
embora ajudem a pensá-la e explicá-la (LAPLANTINE, 2004, p. 33-
34). Os modelos de representações da morbidez e da saúde são cons-
truídos, sendo compreendidos pelo autor como matrizes de significados 
que orientam a explicação do infortúnio e a busca de solução de proble-
mas considerados de saúde.

 O autor afirma ainda que o delineamento de um modelo 
acontece colocando-o em relação ao outro (a biomedicina se afir-
mando em contraponto à feitiçaria, por exemplo), sendo que supõe 
a variabilidade de concepções acerca do processo saúde-doença, mas 
não a sua infinitude. Recomenda ainda que a comparação entre mo-
delos não seja realizada a partir de um valor absoluto, seja a ciência 
seja a magia, por conta do risco etnocêntrico que se colocaria para o 
empreendimento teórico.

 Costa-Rosa prefere usar a expressão “modo”, ao invés de mo-
delo, para se referir ao paradigma das práticas substitutivas ao modo 
asilar: o modo psicossocial. Do ponto de vista desse autor, pautado em 
uma concepção materialista-dialética, não seria o caso de pensar em 
uma passagem definitiva entre modo asilar e modo psicossocial, mas 
em uma alternatividade entre eles, concebendo-os enquanto uma con-
tradição essencial do campo da saúde mental, apontando para um novo 
horizonte técnico, ético e político e não exatamente para uma superação 
definitiva do que há em vigor no campo psiquiátrico.
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O autor também leva em consideração as representações acerca 
do processo saúde-doença em seu processo de modelização, tal como 
Laplantine. Aponta como parâmetro para diferenciar o modo asilar do 
psicossocial, além da concepção de saúde-doença-cura, a organização 
institucional, as formas de relacionamento com a clientela e as formas de 
efeitos típicos em termos terapêuticos e éticos: trata-se de uma maneira 
de ultrapassar a qualificação desses modos em termos das costumeiras 
dicotomias bom ou mau, melhor ou pior, humano ou desumano, de-
mocrático ou autocrático, sem falar em competente ou incompetente 
(COSTA-ROSA, 2006, p. 143-144; 149).

Assim, “Desospitalização, desmedicalização e implicação subjetiva 
e sociocultural” diferenciaria o modo psicossocial em relação à “... hospi-
talização, medicalização e objetificação” do modo asilar, da mesma forma 
que a “Participação, autogestão e interdisciplinaridade” em relação à “... 
estratificação e interdição institucionais, à heterogestão e à disciplina das 
especialidades” (COSTA-ROSA, 2006, p. 158-160). Curiosamente, em 
sua caracterização do modo asilar, o tratamento moral não é citado, em-
bora seja o pilar do asilo pineliano. A perspectiva organicista do fenôme-
no da loucura é que ocupa esse lugar (COSTA-ROSA, 2006, p. 152), de 
maneira que, muitas vezes, parece que a biomedicina torna-se algo contra 
o qual o modo psicossocial precisaria se afirmar.

Além da caracterização das reformas psiquiátricas do pós-Guer-
ra enquanto “modelo terapêutico adorcista” (a Antipsiquiatria ingle-
sa) e “modo psicossocial” (a Comunidade Terapêutica inglesa), esses 
modelos e modos apontam para outras perspectivas, como aquela que 
distingue os modelos técnico-assistenciais “opasiano” / preventivista e 
“basagliano” / democrático e as diferentes modelagens que se fizeram 
no país, em São Paulo, Campinas e Santos, 3 municípios do estado de 
São Paulo. “Opasiano” deriva de OPAS, Organização Pananamericana 
de Saúde, organismo internacional, enquanto “basagliano”, de Franco 
Basaglia, protagonista do processo de reforma psiquiátrica italiano.

Campos (2002) descreve o processo de RPB tendo como base os 
dois modelos tecno-assistenciais – psiquiatria preventiva e psiquiatria 
democrática – que orientaram algumas experiências municipais de im-
plantação de política pública de saúde mental entre as décadas de 80 
e 90, designadas “modelagens”. Modelagem seria uma adaptação do 
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modelo às circunstâncias locais e conjunturas político-institucionais, ou 
seja, algo que força o modelo a moldar-se a um dado contexto e aponta 
para uma condução singular de uma política pública. A modelagem de 
São Paulo apoiada na psiquiatria preventiva principalmente, a de Santos 
na psiquiatria democrática e a de Campinas em ambas. Depreende-se 
de sua abordagem da RPB um conjunto de instrumentos de pesquisa, 
ora ressaltando o papel dos planos de ação, ora das estratégias de gestão 
ou ainda as formas de implantação dessas políticas públicas.

 As possibilidades de comparar os modelos tecno-assistenciais se 
assentam em seus objetos, objetivos, tecnologias e agentes profissionais. 
A psiquiatria preventiva teria como objeto a saúde mental, como objeti-
vo a prevenção e promoção, como tecnologia a atenção à crise na comu-
nidade (além de contenções de espaço e medicamentos) e como agentes 
a equipe comunitária com um corpo de profissionais; já a psiquiatria 
democrática se ocuparia da existência/sofrimento inserido no corpo so-
cial, buscando a inclusão social, através da produção de sentido e de 
vida, bem como da auto-gestão dos serviços, do tempo e de contatos, 
sendo que seus agentes seriam a equipe de referência ou de cuidadores 
(CAMPOS, 2000, p. 44).

No modelo opasiano, conforme o grau da doença apresentada pelo 
usuário – controlado / adaptado, em crise – um tipo de serviço diferente 
também lhe era ofertado: os Centros de Saúde, os equipamentos inter-
mediários (Hospital-Dia, Lares Abrigados, Ambulatórios) e finalmente 
o hospital. No modelo basagliano, a inserção social é o mote, não o tra-
tamento e/ou prevenção de doenças, nem mesmo a promoção de saúde.

 As possibilidades de comparar as experiências reformistas mu-
nicipais indicadas, as modelagens de São Paulo, Santos e Campinas, 
também se assentam nos seus objetos, objetivos, tecnologias e agen-
tes profissionais. Acionando a distinção consagrada por Merhy entre 
tecnologias duras, leve-duras e leves, segundo a qual o encontro entre 
usuários e trabalhador pode ser mediado exclusivamente pelo vínculo 
– leve, como no acolhimento – bem como por recursos terapêuticos 
disponibilizados pelo serviço – leve-dura, como no caso da aplicação 
de protocolos de atendimento, ou mesmo dura, como nas situações 
de exame – a autora “modeliza”. São Paulo estaria para saúde mental; 
prevenção e promoção de saúde mental; leve-dura; equipes de saúde 
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mental, respectivamente. Santos estaria para ser-existência sofrimento 
no corpo social; inclusão social; leve; equipe de referência, respectiva-
mente. Campinas estaria para saúde mental; prevenção secundária e 
reabilitação psicossocial; dura; equipes de saúde mental e de referência 
(CAMPOS, 2000, p. 144).

Os modelos tecno-assistenciais, diferente dos modelos etiológi-
co-terapêuticos do processo saúde-doença e dos modos asilar e psicos-
social, são formas abstratas de funcionamento de uma rede de atenção 
em saúde, criadas no contexto do fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde – SUS no Brasil. A ideia de modelo tecno-assistencial não 
se confunde com a de modelo de prestação de serviços, abrangen-
do 4 dimensões pelo menos: saberes que interagem na concepção do 
objeto (Saúde e Doença); integralidade na oferta de ações; regionali-
zação e hierarquização de serviços e articulação intersetorial (SILVA 
JÚNIOR, 1998, p. 31-33)

Nesse contexto sócio-histórico atual, além dos modelos que 
orientaram as experiências municipais de implantação de políticas 
públicas de saúde mental, talvez seja necessário descrever também 
o modelo asilar contra o qual tanto a psiquiatria preventiva quanto 
a psiquiatria democrática foram construídas. Conforme Foucault, a 
criação da psiquiatria e do asilo foi em muito influenciada pela ideia 
pineliana de tratamento moral, sendo que as principais tecnologias 
em vigor no hospício eram o sequestro e o isolamento. Veremos isso a 
seguir, na caracterização do que estamos designando provisoriamente 
de modelo asilar.

Asilo, colônia, casa de repouso, 
hospital psiquiátrico: instituições visando 
o isolamento e o confinamento?

No início da década de 1980, no contexto de um conjunto de 
lutas sociais pela democracia no país e fortemente influenciado pela 
militância política do Movimento Sanitário, constrói-se um Plano de 
Reorientação da Assistência à Saúde no Âmbito da Previdência Social, 
com o intuito de dar prioridade às ações primárias de saúde e à assistên-
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cia ambulatorial, de modo que venham a se tornar a porta de entrada 
do sistema de saúde. Em meio a esse Plano, formulado pelo Conse-
lho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), 
também foi concebido um Programa de Reorientação da Assistência 
Psiquiátrica, pensado como uma reforma de base da assistência pres-
tada pela Previdência Social ao doente mental, que deveria deixar de 
fundar-se no internamento no que eram designados “frenocômios” e 
desenvolver uma rede ambulatorial para tratamento da grande massa de 
previdenciários carentes de cuidados psiquiátricos, quer como primeira 
e única forma de assistência, quer como meio de assegurar-se a con-
tinuidade assistencial aos egressos de internação hospitalar, reservada 
para os casos agudos, sobretudo.

Tanto no que tange à saúde pública quanto à saúde mental, o 
modelo de prestação de serviços era o alvo dessas propostas governa-
mentais, no sentido de construir “... um modelo racional e moderno, 
que organize serviços de acordo com a complexidade da situação cor-
respondente...” (BRASIL / MPAS, 1983, p. 13). O hospital contrata-
do, o credenciamento ambulatorial e a assistência farmacêutica eram os 
grandes nós desse modelo de prestação de serviços, curativo, individual, 
privatista, hospitalocêntrico e biomédico, centrado na internação e no 
remédio (BRASIL / MPAS, 1983, p. 18-20).

Em ambos os casos, a alocação de recursos financeiros estava 
em jogo, visando o estabelecimento de critérios mais racionais para a 
prestação de serviços médicos e a simplificação dos mecanismos de pa-
gamento, dado o aumento crescente dos gastos e despesas (BRASIL / 
MPAS, 1983, p. 18). As distorções e desvios do modelo, além das frau-
des e frequentes repetições de gastos com a mesma cobertura assisten-
cial, fizeram surgir a proposta de substituir o sistema de remuneração 
por unidade de serviço (US) pelo de pagamento por procedimento.

Nesse contexto sócio-histórico da saúde pública no país, afogado 
no déficit da previdência social, surge a crítica ao designado “modelo 
asilar e custodial”, centrado nos “... hospitais-asilos, que serviam e ain-
da servem de depósitos para os pacientes psiquiátricos...”, baseado na 
utilização do leito psiquiátrico como recurso prioritário, considerado 
iatrogênico e com um efeito econômico-financeiro perverso. Naquela 
época, dos gastos com psiquiatria em serviços de terceiros no ano de 
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1981, estimava-se que 96% eram utilizados para assistência hospitalar, 
enquanto apenas 4% para atenção ambulatorial (BRASIL / INAMPS, 
1983, p. 10-11).

Além disso, a instalação desse modelo asilar no Brasil estava liga-
da a um fenômeno conhecido como “indústria da loucura”, formando 
um “parque manicomial” na região sudeste durante a década de 1970, 
principalmente de hospitais psiquiátricos privados.

(…) inicialmente eram quase que exclusivamente do se-
tor público ou beneficente, prevalecendo as instituições 
estaduais... Posteriormente a iniciativa privada começou a 
compartilhar essa linha assistencial com o Estado (…) A 
partir da unificação dos IAP’s, e especialmente na década 
de 70, essa estratégia se intensificou, ocorrendo uma gran-
de expansão da rede hospitalar psiquiátrica privada. Dados 
referem que nesse período os leitos-dia utilizados na es-
pecialidade cresceram 15% ao ano (BRASIL / INAMPS, 
1983, p. 10-11, grifo meu).

Considerado um fenômeno único no mundo, a expansão de lei-
tos psiquiátricos no Brasil diferencia-se daquele em outros países pelo 
caráter privatista da assistência, algo que sem dúvida terá consequências 
para a nossa análise do que vem a ser o modelo asilar.

É importante lembrar que a solução de privatização 
do asilamento psiquiátrico é uma característica 
diferenciadora do processo brasileiro de reorientação 
da assistência psiquiátrica em relação à maior parte das 
experiências internacionais, nas quais o problema dos 
hospitais psiquiátricos se configurava como o problema 
dos hospitais estatais e não com o problema de instituições 
privadas ou filantrópicas mantidas graças ao financiamen-
to governamental (MÂNGIA, 2000, p. 7-8, grifo meu).

Ou seja, diferente da perspectiva consagrada de Foucault sobre a 
história da psiquiatria e o asilo, cuja análise está pautada por uma ins-
talação paulatina da assistência pública sobre a filantrópica na França, 
haveria necessidade de conceber de outro modo o asilo no Brasil, con-
siderando a figura – hegemônica nas décadas de 70 e 80 – do hospital 
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psiquiátrico privado (MÂNGIA, 2000, p. 10). Isso não faz com que 
devamos desconsiderar as clássicas formulações desses autores, sobre a 
construção histórica da loucura como doença mental e acerca da arti-
culação irremediável entre terapêutica e administração da loucura, mas 
a repensar, pelo menos, nestas peculiaridades no “nosso” modelo asilar.

A prioridade do Programa da CONASP era a implantação de me-
didas que modificassem a estrutura de gastos com assistência psiquiátri-
ca e possibilitassem o remanejamento para a assistência extra-hospitalar, 
de parte considerável dos recursos destinados à assistência hospitalar 
(BRASIL / INAMPS, 1983, p. 16). Considerando os últimos dados 
acerca do andamento das políticas públicas de saúde mental, fornecidos 
pela gestão federal, essa prioridade formulada no final do século XX foi 
alcançada no início do século XXI, sendo que entre 1983 e 2006 inver-
teu-se o financiamento das ações de saúde mental no Brasil, de modo 
que hoje mais da metade dos gastos são com os serviços extra-hospita-
lares. Desse ponto de vista, o modelo asilar e custodial encontrar-se-ia 
superado.

Além dessa perspectiva de modelo asilar enquanto um modelo 
de prestação de serviços, direcionando os recursos financeiros públicos 
para remunerar hospitais privados que ofertam internações e medica-
mentos, encontramos a lógica manicomial, um modo cultural de lidar 
com a desrazão que pode manter a loucura confinada ainda que os lou-
cos venham a circular fora dos muros dos hospícios. Trata-se de algo 
que não necessariamente se transforma com a diminuição de leitos psi-
quiátricos, nem mesmo com o redirecionamento do financiamento das 
ações em saúde mental para serviços extra-hospitalares, pois diz respeito 
à forma pela qual lidamos com o estranhamento e alteridade radical, a 
transgressão absoluta ou ainda a disrupção do humano, esse horizonte 
encarnado nos loucos, mas que não nasceu nem coincide com eles: o 
“manicômio mental”.

Essa outra face da clausura, ligada ao pensamento racional que 
rege as relações humanas no mundo ocidental, solicita de nós muito 
mais uma tentativa de desarrazoar que um exercício de irracionalidade. 
Nessa forma de se relacionar com o acaso e o desconhecido, o “não-sen-
tido” e as “fantasias” teriam lugar, sobrepondo a um paradigma técnico-
científico um ético-estético, o que significa o direito à desrazão, poder 
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pensar loucamente, poder levar o delírio à praça pública, fazer do acaso 
um campo de invenção efetiva e liberar a subjetividade das amarras da 
verdade (PELBART, 1991, p. 137).

Nessa acepção, o modo asilar poderia estar presente dentro ou 
fora dos muros do hospício, na medida em que a lógica manicomial 
apontaria uma forma de lidar com a diferença, que tanto pode ocasio-
nar o confinamento nos asilos quanto a utopia asséptica de uma socie-
dade sem manicômios, configurando neste último caso uma estratégia 
política de homogeneização do social, definindo identidades (reconhe-
cimento de direitos a certas minorias, como os índios) e diminuindo 
o potencial de desterritorialização (embaralhamento de códigos, por 
exemplo) do que o referido autor designa “devir-louco”.

Parece que é com base nessa perspectiva que muitas críticas são 
apresentadas aos CAPS, que em alguns casos conseguiriam “meramente 
reproduzir a lógica manicomial”, seja sob a forma da “capsização” da 
assistência psiquiátrica, seja sob aquela do “encapsulamento” no serviço 
extra-hospitalar, afastando-se desse modo da instalação da atenção psi-
cossocial no território, capaz de gerar redes intersetoriais de cuidados, 
articuladas em especial com a atenção básica. Ou seja, além do modelo 
de prestação de serviços e da forma de conceber a loucura, a maneira 
pela qual são organizados serviços para atender a população também 
pode ser manicomial. Também parece que essa concepção do modo asi-
lar, enquanto manicômio mental, inspira alguns posicionamentos que 
dizem respeito às maneiras através das quais atendemos nos serviços de 
saúde: um agir manicomial.

Segundo Merhy, o ato cuidador tanto pode interditar o outro 
quanto favorecer um encontro autopoiético – aquele que favorece 
a produção de vida – entre os sujeitos, sendo que é centralmente 
um ato de tutela outorgada e não conquistada (ação estatal sobre e 
não para grupos sociais) e dependendo do modelo de intervenção 
tornando-se um agir liberador ou castrador (comprometido ou não 
com os interesses do usuário, favorecendo ou não a aquisição de 
graus de autonomia). Para esse autor, saúde seria “... a capacidade 
de se gerar mais vida com o caminhar da vida...” ou ainda “... ca-
pacidade de indivíduos ou coletivos gerarem redes que atam vida e 
como tal produzem-na, produzindo-se”, enquanto autonomia seria 
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“... a multiplicação de redes de dependências...” (MERHY, 2007, p. 
31), de maneira que haveria processos tutelares em curso na relação 
entre aquele que cuida e aquele que é cuidado, mas cujo efeito varia, 
ora castrando desejos ora estabelecendo responsabilizações. Curio-
samente, então, tutela não estaria descolada de autonomia, nem a 
capacidade de gerar múltiplas (e não restritas) redes de dependências 
afastada do agir antimanicomial.

Diferente do contexto político-institucional de crítica ao modelo 
custodial e asilar, na década de 70 do século XX, em que uma Divisão 
Nacional de Saúde Mental, por meio do Plano da CONASP, propunha 
a criação de estruturas intermediárias entre o hospital e ambulatório 
(Hospitais-Dia, por exemplo), no nosso contexto atual, início do século 
XXI, uma CNSM/MS, por meio da Lei 10.216, de 2001, propõe a cria-
ção de CAPS e SRTs por todo o território nacional. Antes dessas duas 
propostas, na década de 40 do século XX, um Serviço Nacional de Saúde 
Mental, com base em um Plano Hospitalar Psiquiátrico, instituía com 
modelo institucional o hospital-colônia, implantados em grande parte 
dos estados da federação.

Fundamentadas na praxiterapia e na assistência hetero-familiar, 
as colônias inspiravam-se na experiência da aldeia de Geel, na Bélgica, 
que desde o século XVII recebia romarias de alienados: as famílias por 
vezes deixavam seus alienados nas casas da região, após as festas religio-
sas, mediante pagamento, sendo que eles permaneciam de modo provi-
sório ou permanente naquela região (AMARANTE, 1982, p. 52, apud 
VENÂNCIO, 2008, p. 6). Foram construídas casas para os funcioná-
rios, ao redor de certas colônias, servindo para o convívio doméstico 
com os pacientes e ajudando na sua inserção social.

Na Colônia Juliano Moreira (em Jacarepaguá, Rio de Janei-
ro-RJ), durante a década de 40, a essas residências para tratamento 
hetero-familiar, juntaram-se o cultivo de hortaliças, a pecuária e pe-
quenas indústrias, ao mesmo tempo em que se empregava “convulso-
terapia”, choque insulínico e psicocirurgia nos pacientes. Chegou-se a 
criar uma rádio, com uma rede de autofalantes espalhada pelo espaço 
da Colônia. A vida social envolvia também festas religiosas e missas, 
assim como a criação de escolas, clubes e cooperativas de consumo, 
designados “órgãos auxiliares destinados à assistência à sua população 
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normal”, sendo que as famílias moradoras da área serviam “à normali-
zação do convívio dos doentes” (VENÂNCIO, 2008, p. 9).

Além de um modelo de prestação de serviços, uma lógica de pen-
samento, uma modalidade de atendimento em saúde e, como notamos 
acima, uma proposta governamental, o modelo asilar também não deixa 
de ser um certo tipo de modelo técnico-assistencial. É o que se pode de-
preender a seguir, a partir da descrição do modelo reformista, formulado 
“anti” ou “sobre” diferentes ideias do que venha a ser o modelo asilar. 
Parece que mais do que modelos, como no caso dessa tentativa de revisão 
das definições do modelo asilar, estamos falando também de modelagens 
quando tentamos delinear o que venha a ser modelo reformista.

CAPS, NAPS, CERSAM, SRT: serviços 
que tem como finalidade a inserção social?

A “Psiquiatria Comunitária”, cujo objeto seria a saúde mental e 
o lócus de atuação a comunidade, parece reunir em si um conjunto de 
elementos presentes no que se costuma designar “modelo reformista”, 
pelo menos se o considerarmos enquanto modelo técnico-assistencial 
preventivista, descrito por Campos.

A Psiquiatria Comunitária apresentada por Birman e Costa 
(1994, p. 44-45) incluiria o conjunto das reformas psiquiátricas do pós-
Guerra, acontecidas nos estados nacionais europeus e norte-americano: 
a Comunidade Terapêutica, a Psicoterapia Institucional, a Psiquiatria 
Comunitária Preventiva e a Psiquiatria de Setor. Nos dois últimos casos, 
a terapêutica da enfermidade passa paulatinamente para um segundo 
plano, substituída pela promoção da Saúde Mental, uma espécie de 
terapêutica do espaço social, tornando-o um espaço de pedagogia social 
e fomentando processos de adaptação ao meio.

Psiquiatria Preventiva, Prevenção Primária, promoção 
da Saúde Mental, o psiquiatra torna-se uma espécie de 
funcionário burocrático do equilíbrio comunitário (…) 
promover a Saúde Mental é estimular a interação norma-
tizada. (BIRMAN; COSTA, 1994, p. 56)
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Além disso, a Psiquiatria Comunitária levantaria questões assis-
tenciais importantes, questionando um ponto central para o momento: 
o monopólio da loucura pelos hospitais privados. Para realizar a refor-
ma da assistência sem reformar os hospitais, houve uma racionalização 
dos recursos, repensando o planejamento da atenção à saúde mental da 
população (BIRMAN; COSTA, 1994, p. 70-71).

 Os autores centram a sua crítica na intervenção comunitária en-
quanto promoção da saúde mental, afirmando que a ideia de prevenção 
primária – pilar dessa perspectiva de atuação, a realização de diagnóstico 
e tratamento precoce da doença mental – é equivocada, pois o saber psi-
quiátrico não disporia de modelos etiológicos para tanto, já que no caso 
da enfermidade mental não existe modelo causal que fundamente uma 
ação de tamanha amplitude. Denunciam os efeitos de psiquiatrização da 
vida social que esse dispositivo instalaria. Questionam inclusive a hipó-
tese de um caráter naturalmente cooperativo e terapêutico da comunida-
de, caracterizando-o como uma esperança da Psiquiatria Social, já que:

Sempre que um indivíduo busca ajuda psiquiátrica é por-
que seus recursos espontâneos na luta contra o mal-estar 
psíquico entraram em falência (…) Não há como elevar 
o “potencial terapêutico” de um grupo cultural, a menos 
que se mude o status social da pessoa ou o ethos cultural 
da sociedade (BIRMAN; COSTA, 1994, p. 65-66).

Mas não seria exatamente isso que o projeto reformista almeja, ou 
seja, mudar o lugar social da loucura na sociedade ocidental moderna e 
o status social daquele que é considerado louco em uma dada comuni-
dade? O modelo reformista, tal como descrito na vasta literatura acerca 
do movimento pela RPB, não seria justamente algo construído – e em 
construção – para lidar com esses desafios?

Da leitura de Vasconcelos (2008), que não fala de “psiquiatria co-
munitária”, mas de “abordagens psicossociais”, pode-se depreender que 
a militância é um divisor de águas na RPB. Alguns movimentos sociais 
e tendências humanísticas permitiram uma passagem de um modelo 
médico e clínico convencional para as abordagens psicossociais, e em 
sua variedade às vezes mais, ou às vezes menos comprometidas com 
interesses da sociedade civil. No percurso dessas mudanças, a partir da 
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Revolução Francesa, destaca-se o afã científico da psiquiatria moral. Pi-
nel traciona o olhar sobre as enfermidades mentais para dentro de uma 
perspectiva social e moral de como se desenrola a doença mental; para 
esse autor, uma primeira tentativa de consideração do social na causa e 
cura das doenças e por isso uma primeira matriz de ideias psicossociais.

Retomando Costa-Rosa, nota-se que para além da emergência de 
abordagens psicossociais e da pregnância da perspectiva da psiquiatria 
comunitária, há que se lidar com a dialética entre modo asilar e modo 
psicossocial na consideração de um “modelo reformista”. Segundo esse 
autor, não há uma passagem definitiva entre modo asilar e modo psi-
cossocial capaz de delinear com tanta precisão e isenção o modelo que 
substitui o outro. Haveria uma dialética entre os dois modos, uma alter-
natividade, que deve ser analisada não em termos de evolução e desen-
volvimento, mas como ação e reação, ocorrendo movimentos “tanto no 
sentido da inércia do instituído, quanto no das pulsações instituintes” 
(COSTA-ROSA, 2006, p. 144). 

Na força do instituinte e tentando enfrentar ainda a extinção dos 
hospitais psiquiátricos, autores reformistas tentam formular modos de 
pensar um paradigma comum às suas práticas, psicossocial. Algumas 
questões ainda se apresentam como pertinentes, como as tecnologias de 
controle e de ajustamento social.

Consideramos que para além dessas tecnologias de controle, há 
uma tentativa de enxergar o todo, uma visão totalizante necessária para 
enxergar o fenômeno, sendo que é assim que os autores e atores refor-
mistas acabam propondo questões e soluções de forma dialética e por 
isso, de certa forma, numa tentativa de serem provisórias e fluidas.

Atendo-se mais especificamente para as modelagens, a práxis em 
sistemas municipais de saúde, alguns autores apontam características 
dessas variadas maneiras de tornar o asilo algo prescindível no atendi-
mento em saúde mental.

A partir da experiência de Santos-SP, entre os anos de 1989 e 
1996, Kinoshita (1996, p. 44-47) desenha características essenciais para 
que o “novo modelo de atenção em saúde mental, alternativo à croni-
ficação hospitalar, possa ser efetivamente substitutivo”, deixando claro 
que essas indicações só são entendidas no âmbito de um sistema muni-
cipal de saúde mental. A garantia do direito ao asilo, tornando a inter-
nação uma estratégia e não o tratamento em si; a disponibilidade, tor-
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nando o sistema capaz de responder prontamente a demanda; inserção 
no território, o cultivo de possibilidades de implicação na vida social; a 
prioridade aos projetos de vida, cultivando, recriando e multiplicando 
as possibilidades de vida e o processo de valorização do paciente, au-
mentando o seu poder contratual a partir do profissional.

Essas indicações até necessitam de estruturas físicas, aparelha-
gens, mas elas apenas complementam a tecnologia mais imprescindível 
aqui: o convívio, a troca entre técnico e usuário, o acompanhamento 
em outros espaços não-institucionais. Essas são as chamadas tecnologias 
leves, que na experiência de Santos-SP figuraram como protagonistas 
da mudança, além dos medicamentos e dos saberes profissionais estru-
turados. Não há aqui uma resposta exclusivamente técnica ao problema 
mental, e a desinstitucionalização seria justamente essa crítica a tecnifi-
cação excessiva e um apelo a práxis. 

Outra modelagem emergente dessa mesma perspectiva, inspira-
dora da articulação entre saúde mental e atenção básica no país e cujo 
laboratório foi um projeto com agentes comunitários de saúde no então 
Programa de Saúde da Família em São Paulo-SP (LANCETTI, 2006), 
aponta para uma abordagem da família como central na construção 
do modelo reformista. Nesse contexto, os múltiplos procedimentos e 
o fato de serem sempre as mesmas pessoas permite uma continuidade 
nunca vista em outras modalidades de atendimento, embora lidar com 
famílias e suas histórias gere angústia, entusiasmo, impotências e medo, 
sendo que esse campo relacional pode ser posto a serviço de objetivos 
terapêuticos ou transformar-se em carga insuportável. Buscando traba-
lhar de um modo que não reitere a conhecida ideia de “família deses-
truturada”, apontam que aquilo que interessa conhecer é como a família 
está estruturada, quais são as regularidades, os líderes, as repetições.

Assim como em Santos-SP, um modelo de atenção em saúde 
mental substitutivo à cronificação asilar é delineado em São Paulo-SP. 
Aponta-se para uma perspectiva de atuação na qual a complexidade 
está no território, não nos hospitais, afastando-se da ideia presente na 
psiquiatria comunitária descrita por Costa e Birman (1994), dos níveis 
de atenção centrado na doença e na cura.

O modelo reformista, enquanto abordagem psicossocial, man-
tém continuidades com o tratamento moral de Pinel. Já enquanto he-



17. Dispositivos de Loucura e Saúde Mental

422 

rança da psiquiatria comunitária, bastante presente na caracterização 
que Campos faz da psiquiatria preventiva, indica um compromisso 
estreito com o ajustamento social. Entretanto, levando-se em conta a 
alternatividade constitutiva dos modos asilar e psicossocial, tal como 
Costa-Rosa os concebe, temos processos em construção, bem esboça-
dos em pelo menos duas modelagens, no estado de São Paulo. Uma 
delas favorece uma inserção social que pode vir a modificar o status do 
egresso de internação psiquiátrica, a outra uma inversão na pirâmide 
sanitarista clássica que pode vir a qualificar a rede de cuidados em 
saúde mental no território.

Considerações finais

Da leitura de diferentes estudos sobre a RPB, nota-se a recorren-
te alusão a um modelo asilar, manicomial, excludente. Ora esse mo-
delo é um modelo de prestação de serviços, ora um paradigma que 
orienta as ações dos profissionais, ora um modelo técnico-assistencial, 
de organização de serviços em rede, entre outras possibilidades. Fica a 
questão: contra o que se afirma o modelo reformista? Na medida em 
que muitas vezes este último modelo, seja alternativo ou substitutivo ao 
asilo, é delineado a partir daquele, seja o hospício público ou privado, 
colônia ou enfermaria, realizamos uma investigação sobre os sentidos 
dessa terminologia. Entre outras coisas, para facilitar o debate entre os 
participantes do campo da saúde mental, para não dizer da necessidade 
de marcar um ponto divisor de águas entre o projeto pineliano e aquele 
basagliano: a questão da curatela.

Parece que o modelo asilar, seja enquanto forma de organizar 
uma rede de serviços de saúde, seja enquanto forma de conceber a 
loucura, ou ainda como forma de conduzir um atendimento – para 
não dizer do seu sentido mais corriqueiro, a lógica manicomial, ex-
cludente e discriminatória – é algo apontado por diferentes autores 
reformistas como desafio. Entretanto, as propostas reformistas de des-
montagem desse modelo asilar levam em conta diferentes aspectos do 
mesmo, a ponto de parecerem discrepantes em relação àquilo contra 
o qual se luta: a psiquiatria organicista; a biomedicina; o asilo insti-
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tuição física; o asilo instituição simbólica; o parque manicomial da 
década de 70 no Brasil; a indústria da loucura que se consolidou em 
torno desse parque; o confinamento como medida terapêutica e/ou 
como única medida terapêutica.

O que nossa breve revisão da literatura permitiu notar é que há 
farta publicação sobre o modelo reformista, centrada nos princípios do 
mesmo, menos sobre a implementação das políticas públicas de saúde 
mental. Além disso, a biomedicina, mais do que o tratamento moral, 
será considerada traço do modelo asilar. O período da década de 70 no 
Brasil, de expansão dos leitos em hospitais psiquiátricos privados, é a 
principal referência ao modelo asilar, diferenciando em muito o debate 
brasileiro daquele do resto do mundo, em que a psiquiatria pública – e 
não privada – foi a norma, sendo que a crítica era a essa psiquiatria pú-
blica, conforme se observa em Foucault, por exemplo.

Além disso, a caracterização do modelo asilar na maioria das vezes 
remete às práticas coercitivas do regime soberano conforme descrito 
por Foucault, eventualmente ao regime disciplinar. Será que a descri-
ção, análise e crítica das práticas e princípios do modelo asilar não se 
beneficiaria também do conceito de governamentalidade? E do modelo 
reformista? Como abordar o controle da circulação espacial, seja por 
meio da alocação de egressos de internação psiquiátrica em SRTs, da 
atração dos mesmos para atendimento nos CAPS ou da evitação de en-
caminhamento para estabelecimentos asilares como hospitais psiquiá-
tricos, exclusivamente por meio da noção de disciplina e soberania? E 
o estímulo aos passeios com estas e as demais pessoas portadoras de 
transtorno mental pelo espaço urbano não-institucional, bem como a 
centralidade que o acompanhamento terapêutico assumiu nessas ativi-
dades, não seriam formas de agir sobre a ação do outro, de atuar sobre a 
conduta alheia, tal como se colocou no âmbito da governamentalidade? 

Ainda há muito investimento a ser feito no que tange à revisão 
da literatura reformista para responder às nossas questões. Até esse mo-
mento, podemos notar pelo menos que o modelo asilar pode ser con-
cebido como modelo de prestação de serviços, lógica de pensamento, 
modalidade de atendimento em saúde, proposta governamental e mo-
delo técnico-assistencial. Além disso, o modelo reformista, enquanto 
modo psicossocial, pressupõe uma alternatividade constitutiva com o 
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modo asilar, mas enquanto modelagem, favorece uma inserção social 
que pode vir a modificar o status do egresso de internação psiquiátrica 
e qualifica a rede de cuidados em saúde mental no território. Desse 
modo, talvez uma boa maneira de comparar “modelo asilar” e “modelo 
reformista” seja em termos de modelagens, atentando para algo que se 
coloca para além da coerção e vigilância: a condução de uma multipli-
cidade em movimento, por exemplo, quando em ambas as modelagens 
a finalidade seja inserção social de egressos de internação psiquiátrica.
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18

Coaching ontológico 
e governamentalidade neoliberal 

no contexto da ficção 
ontomolecular da vida1

Rodrigo De La Fabián A. 
Mauricio Sepúlveda G.

Uma das contribuições centrais dos estudos acerca da go-
vernamentalidade para a análise crítica do capitalismo flexível contem-
porâneo foi sua aproximação com o neoliberalismo, não só como um 
modelo político-econômico, mas também como uma racionalidade que 
tem permeado os espaços mais cotidianos da vida, redefinindo os ho-
rizontes normativos, transformando a maneira pela qual percebemos a 
nós mesmos e a forma pela qual conduzimos nossas vidas. Retomando 
os trabalhos pioneiros de Michel Foucault (2006, 2007) sobre o libera-
lismo e o neoliberalismo, diversos autores (BURCHELL; GORDON; 
MILLER, 1991; DEAN, 1999; MILLER; ROSE, 2008, CASTRO-
GÓMEZ, 2010) têm analisado o vínculo recíproco e inextricável entre, 
de um lado, a expansão da racionalidade econômica e a transformação 
que ela implicou nas táticas e o sentido do governo dos outros e, de 
outro, as maneiras singulares pelas quais as pessoas, inseridas nesses no-
vos contextos, percebem suas vidas e, por fim, geram estratégias para 
governarem a si mesmas. Segundo estes autores, a governamentalidade 
neoliberal estaria orientada a conduzir ou afetar a conduta de si mesmo 
e/ou de outras pessoas (DE MARINIS, 1999), por meio de um gover-
no “à distância” (MILLER; ROSE, 2008), sem impor, mas “dispondo” 
(FOUCAULT, 2006, p. 125) e incitando os indivíduos, de maneira 
“espontânea”, mediante distintas práticas de si, a se autogovernarem e, 
nesse processo, se tornarem sujeitos alinhados a horizontes normativos 

1 Tradução de Raphael Pegden e revisão de Filipe Carijó e Bruno Foureaux.
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maiores. Nesse sentido, Nikolas Rose advertirá que uma das principais 
características da racionalidade neoliberal de governo dos outros e de 
si é a de induzir os indivíduos a viver suas vidas em termos de escolhas 
pessoais (2005a, p. 87).

 Nesse quadro, a analítica da governamentalidade investiga o 
ponto de contato e de coordenação entre tecnologias de governo e de 
dominação dos outros e certas práticas de governo de si que lhe são ima-
nentes (FOUCAULT, 1990, p. 49). Precisamente, nessa zona de conta-
to, ou ponto de entrecruzamento das práticas de governo, os denomi-
nados “saberes psi” têm ocupado um papel central no desenvolvimento 
de “complexas técnicas emocionais, interpessoais e organizacionais por 
meio das quais a vida cotidiana pode organizar-se de acordo com uma 
ética do indivíduo autônomo” (ROSE, 1996, p. 17).

Os saberes psi se caracterizam por ser um corpo heterogêneo, for-
mado tanto por discursos e práticas elaborados por organizações formais 
e especialistas certificados – psiquiatria, psicologia etc. –, assim como 
por um conjunto de saberes e práticas informais – autoajuda, oficinas, 
coaching etc. – disseminados através da indústria cultural, a saber, ca-
pacitações, livros, talk shows, filmes etc. (ILLOUZ, 2008; PAPALINI, 
2015). Precisamente, a natureza heteróclita que caracteriza esses sabe-
res, não só tem favorecido sua ampla difusão, como também se vincu-
lou à emergência de distintas “culturas terapêuticas”, ou seja, de formas 
terapêuticas de pensar, falar, compreender e problematizar nossas vidas 
fora dos espaços tradicionais da psicologia (MADSEN, 2014a, 2014b).

Em particular, o processo de hibridação entre os saberes psi e o 
neoliberalismo se inicia nos anos de 1970 e 1980,2 com a irrupção de dis-
tintos programas psicoterapêuticos orientados a conduzir a conduta de 
maneiras não coercitivas, gerenciando a liberdade individual: a terapia 
centrada na pessoa de Rogers, a terapia gestáltica, dentre outros (ROSE, 
1985, 1996, 2005B; ILLOUZ, 2008: BINKLEY, 2001B, 2014; DE 
LAGASNERE, 2015; PAPALINI, 2015; SUGARMAN, 2015). Esse 

2 No entanto, é importante notar que a disseminação cultural dos saberes psi é um 
fenômeno que ocorre desde seu início, no século XIX (ROSE, 1996, p. 13-14). A 
respeito disso, deve-se notar que o conceito de “autoajuda” aparece pela primeira vez 
em meados do século XIX, num livro de Samuel Smiles intitulado Selfhelp (PAPALI-
NI, 2015, p. 42).
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processo contemporâneo de psicologização (DE VOS, 2013; CABA-
NAS, 2016) se caracteriza por difundir um modo de entender e avaliar 
a nossa realidade congruente com a forma de ser sujeito que Foucault 
(2007) descreveu como propriamente neoliberal: o “empresário de si 
mesmo” (p. 264). Isto é, tratar-se-ia de saberes práticos que induzem 
os indivíduos a avaliar negativamente todos aqueles traços de persona-
lidade que não se alinham com o horizonte do empresário de si – pa-
ciência, valorização do coletivo etc. – e que fornecem as ferramentas 
para que possam desenvolver sua capacidade de agência individual, que 
os habilitem a atuar como proprietários de si mesmos, redesenhando 
suas próprias vidas por meio da auto exploração de suas diversas quali-
dades e habilidades (DE LA FABIÁN, 2013, 2016; DE LA FABIÁN; 
STECHER, 2013, 2017; BRÖCKLING, 2015; STECHER; DE LA 
FABIÁN, 2017; SUGARMAN, 2017).

 Diferentes autores têm analisado a difusão cultural do coa-
ching como um exemplo emblemático desse processo de hibridização 
(BINKLEY, 2011a; MARZANO, 2011; RAYEZ; FAVORITO, 2012; 
TABAROVSKY, 2015; SUGARMAN, 2015; SHOUKRY; COX, 
2018). Transmitido através de diferentes programas, situados em uni-
versidades ou institutos, muitos dos quais estão certificados por insti-
tuições transnacionais, como a International Coach Federation (s/d) ou 
a International Coaching Community (s/d, a), se estima que atualmente 
haja mais de 47.000 coaches certificados em todo o mundo (MOORE, 
2012), e que a indústria do coaching aporte mais de 1 bilhão de dólares 
ao ano (BINKLEY, 2011a).

 Neste contexto, o presente capítulo pretende analisar critica-
mente a “ficção ontopolítica” promovida pelo coaching ontológico. 
Com efeito, a multiplicidade de campos e vias de disseminação, assim 
como sua produção heterárquica de regimes de verdade, articulada nos 
saberes especializados e não-especializados, levaram os conhecimentos 
psi a serem definidos como “ciências cinzentas” ou “conhecimentos me-
nores” (ROSE, 1993). Assim, seu poder e ampla penetração na vida 
cotidiana dos indivíduos residiriam menos na sua capacidade de confi-
gurar discursos teóricos sofisticados do que na produção e a reprodução 
de ficções onto-políticas, a saber, matrizes de inteligibilidade que indu-
zem os indivíduos a conceber e problematizar seu ser e a realidade em 
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geral de uma determinada maneira (dimensão ôntica) e que, ao mesmo 
tempo, habilitam um horizonte normativo ou telos que delineia tipos 
ideais de sujeito (dimensão política), oferecendo e dando legitimidade 
a uma série de tecnologias de governo de si e dos outros, orientadas a 
cumprir com tais finalidades. 

 Nossa hipótese é a de que o coaching ontológico participaria 
de uma ficção ontopolítica vinculada à molecularização da vida, pró-
pria dos desenvolvimentos biotecnológicos dos últimos 40 anos e das 
chamadas “práticas de aprimoramento humano”. Nesse contexto, a hi-
pótese é que esta prática se situa dentro de uma virada contemporânea 
pós-terapêutica, caracterizada pela ficção ontopolítica de uma vida que 
deve ser exposta ao risco de sua transformação permanente para poder 
alcançar rendimentos extraordinários. Desse modo, este capítulo busca 
dar conta, ao menos em parte, do impacto que essa nova maneira de 
entender e problematizar a vida teve nos saberes psi e na governamen-
talidade neoliberal e de como os saberes psi, por sua vez, contribuíram 
para a difusão cultural dessa ficção ontopolítica e dos modos de gover-
nar a si mesmo e aos outros que dela derivam.

A emergência do Coaching Ontológico

Em termos gerais, mesmo que exista uma ampla gama de tra-
dições, o coaching seria uma tecnologia psi informal – quer dizer, fora 
do cânone acadêmico-formal da psicologia – não psicoterápica e que 
pode ser praticada por pessoas não profissionais, uma vez treinadas. 
Seu objetivo principal é o de assegurar “que o cliente possa dar o 
seu melhor, aprender e desenvolver-se da maneira que desejar” (IN-
TERNATIONAL COACHING COMMUNITY, s./d., b). Ou, nos 
termos de Marzano (2011): “acompanhar uma pessoa na mobilização 
dos seus recursos e no desenvolvimento da sua autonomia” (p. 188). 
Dada a amplitude de seu objetivo, as áreas de aplicação do coaching 
são muito diversas, estendendo-se desde o profissional e corporativo 
até o desenvolvimento pessoal, de casal, de negócios, espiritual etc. 
(BINKLEY, 2011a, p. 95). Mesmo assim, é possível distinguir duas 
grandes orientações no coaching: de um lado, uma orientação desti-
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nada à melhora de rendimentos (esportivos, laborais etc.) e, de outro, 
aquela que busca o desenvolvimento pessoal ou life coaching. 

Num contexto mais amplo, o Chile é reconhecido como um im-
portante polo de desenvolvimento do coaching. De fato, a literatura 
(ORTIZ DE ZÁRATE, maio de 2010) distingue três grandes tradi-
ções de coaching: a “Escola Norte Americana”, a “Escola Europeia” e o 
“Coaching Ontológico”, também conhecido como “A escola Chilena” 
ou “A escola de Santiago”. A primeira delas foi fundada por Thomas 
Leonard, a partir dos anos 1980, e se caracteriza pelo foco no desen-
volvimento da autoestima e por desafiar seus clientes ou seus coachees a 
agirem, de modo a produzir altos rendimentos. Para Leonard (2014), 
o coaching promete aquilo que muitos que têm espírito empreendedor 
desejam, ou seja: “ganhar dinheiro com menos esforço, desfrutando 
plenamente da vida” (p. 1). Por sua vez, a “Escola Europeia” se baseia 
no método do “jogo interior”, desenvolvido por Tim Gallwey (2010), 
durante os anos 70, em seu livro O jogo interior de tênis. Nesse texto, 
Gallwey desenvolve um método para lidar com o jogo mental próprio 
dos atletas. Em seguida, nos anos 80, esse método foi transformado por 
John Whitmore numa estratégia propriamente de coaching. Para esse 
autor, o coaching deve gerir o potencial ilimitado de altos rendimentos 
que todos nós teríamos (WHITMORE, 2011). Diferentemente dessas 
escolas, o coaching ontológico, ou “Escola Chilena”, se caracteriza por 
não estar diretamente destinado a melhorar o rendimento um uma área 
específica, nem tampouco a aumentar o bem estar da pessoa, dado que, 
tal como veremos detalhadamente, persegue o objetivo de transformar 
radicalmente o ser da pessoa como tal: 

O coaching ontológico não se relaciona com novas habi-
lidades nem com capacidades práticas concretas. O que 
está em jogo é a nossa forma de ser. Aquilo a que chama-
mos alma. Chamaremos de mudança ontológica essa 
transformação da nossa alma, essa mudança na forma de 
ser que somos. Diremos, então, que o coaching ontoló-
gico é um processo (uma interação, uma conversa) que 
tem o propósito de produzir uma transformação onto-
lógica. (ECHEVERRÍA; OLALLA, 2011a, p. 6, negrito 
no original).



18. Dispositivos Terapêuticos e Produção de Conhecimento

434 

Os antecedentes históricos do coaching ontológico remontam aos 
primeiros anos da ditadura militar chilena de Augusto Pinochet (1973-
1990), quando Fernando Flores, engenheiro, filósofo e ex-secretário de 
economia do governo socialista de Salvador Allende (1970-1973), foi 
enviado por três anos para o campo de detenção Tres Álamos. Durante 
esse período, Flores começou a desenvolver sua teoria da comunicação, 
que seria decisiva para a futura criação do coaching ontológico. Em se-
guida, nos anos 80, durante seu exílio em Boston, Flores se encontrará 
com Rafael Echeverría – filósofo marxista – e com Julio Olalla – ad-
vogado socialista –, também exilados da ditadura chilena, com quem 
inventaria esta prática. 

Com relação às influências teóricas do coaching ontológico, é 
uma mescla de tecnologias de desenvolvimento de liderança altamente 
neoliberais com referências filosóficas muito sofisticadas: as concepções 
ontológicas de Nietzsche e de Heidegger; teorias da linguagem de Sear-
le, Austin e Wittgenstein; e a teoria do conhecimento de Humberto 
Maturana3e Francisco Varela (ORTIZ DE ZÁRATE, maio de 2010).

No Chile, o coaching ontológico tem uma vasta presença cultural. 
Surgiu no início dos anos 90, quando Echeverría e Olalla abriram a 
primeira instituição de treinamento de coaches “Newfield” (s./d.). Mais 
tarde, o primeiro se separaria de Olalla e fundaria outra instituição im-
portante, “Newfield Consulting” (s./d.). Essas instituições têm atual-
mente unidades em mais de onze países na América do Sul e do Norte. 
No Chile há mais de 3000 coaches certificados (SOLARI, 6 de novem-
bro de 2009; DEROSAS; JAQUE, 15 de março de 2014) – 90% dos 
quais foram treinados em coaching ontológico (CARMOONA, s./d.) 
– e é comum que tanto indivíduos quanto importantes empresas na-
cionais e internacionais – Coca Cola, Cencosud, BHP Billiton, entre 
outras – contratem serviços de coaching. De fato, uma grande empresa 

3 Em 2016, Maturana e Echeverría se envolveram numa discussão pública sobre 
a relação do coaching ontológico e as teorias biológicas. Maturana reconhece que 
foi visitar Flores em Tres Álamos e que o engenheiro estava muito interessado em 
seu trabalho. Contudo, Maturana rejeita ter participado diretamente da criação do 
coaching ontológico. Para o biólogo, Flores teria feito uma má interpretação empre-
sarial da sua teoria (MATURANA, 21 de janeiro de 2016; YÁÑEZ; SALAZAR, 28 
de janeiro de 2016).
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chilena do setor de construção, “Hilti”, decidiu que todos os seus ge-
rentes deveriam ser certificados como coaches (DEROSAS; LAQUE, 15 
de março de 2014). Um marco importante nesse processo de difusão e 
legitimação dessa prática ocorreu em 2006, quando a ex-presidenta so-
cialista Michelle Bachelet, duas semanas antes de começar seu primeiro 
mandato, convocou cerca de 80 pessoas de sua equipe de governo a tra-
balhar durante três dias numa oficina de capacitação dirigida por Julio 
Olalla (DEROSAS; JAQUE, 15 de março de 2014).

Analítica do coaching ontológico4

O discurso do coaching ontológico se caracteriza por fundamen-
tar-se num diagnóstico inicial, que é a pedra angular da sua estratégia 
retórica persuasiva (CALCAGNI, 2014). Em primeiro lugar, diz-se que 
no ocidente, antes do pensamento moderno iniciado com Descartes, 
havia prevalecido o “projeto metafísico”. Esse projeto se caracteriza por 
ter seguido Parmênides ao invés de Heráclito, o que significa conceber 
o ser como uma substância a-histórica, fixa e imutável. A principal con-
sequência dessa perspectiva seria a criação de uma representação fictícia 
do mundo como algo sólido e estável, que exclui a aparição do novo ou 
de qualquer projeto de transformação radical da realidade. Contra essa 
concepção, em segundo lugar, se assinala que a característica principal 
da modernidade havia sido o surgimento de um projeto pós-metafísico, 
quer dizer, uma crítica à concepção tradicional do ser, mostrando que 
esse não poderia ser algo dado e fechado, mas sim inconcluso e aberto 
ao devir. Porém, continua a narrativa, embora na filosofia o projeto pós-
metafísico tenha conseguido triunfar, na vida cotidiana, nós seguimos 
sendo metafísicos: “independentemente de que no âmbito do debate 
filosófico a metafísica se encontre hoje em dia confinada, ela segue pre-
valecendo no nosso senso comum. Somos metafísicos sem o sabermos 
(…)” (ECHEVERRÍA, 2011, p. 35).

4 Para a presente análise, recorremos ao conjunto bibliográfico completo usado pelo 
programa de treinamento em coaching ontológico da instituição de coaching “New-
field” de Olalla e a alguns outros livros conhecidos sobre o assunto, especialmente do 
mais prolífico autor sobre o tema, Rafael Echeverría. 



18. Dispositivos Terapêuticos e Produção de Conhecimento

436 

Essa maneira particular de interpretar o sofrimento humano, 
como a expressão de um limite ontológico, é considerada pelo discur-
so dessa prática como uma ficção metafísica que deve ser questionada 
e, ao mesmo tempo, como uma experiência de “ruptura” inevitável, 
pela qual cada cliente ou coachee deve passar (ECHEVERRÍA, 2011, 
p. 87). Portanto, o coaching ontológico interpela um sujeito que pro-
blematiza seu sofrimento em termos de uma reificação ontológica, 
alguém que se sente estancado, preso a uma maneira de ser repetitiva 
e que quer se tornar mais leve e fluido: “na leveza do ser reside o nosso 
mais forte poder de superar e transformar a nós mesmos” (ECHE-
VERRÍA; OLALLA, 2001b, p. 5). 

Assim, para ingressar no jogo da verdade proposto pelo coaching 
ontológico, o coachee deve aceitar uma matriz de inteligibilidade que 
problematiza sua vida de modo particular: o “constante”, o “dado”, o 
“pesado” não são desejáveis e sim uma ilusão metafísica, enquanto que 
o “fluido”, o “escolhido”, o “leve” são desejáveis e são uma realidade 
moderna. Uma vez aceita essa concepção inicial binária de realidade, 
o indivíduo “se converte num sujeito” do dispositivo (FOUCAULT, 
1982/2001), podendo começar a sonhar com futuros sem precedentes:

O maior desafio que nós, seres humanos, enfrentamos 
não é o de conhecermos a nós mesmos. O maior desa-
fio é o de inventarmos a nós mesmos. Os seres humanos 
participam com os deuses no ato de sua própria criação 
(ECHEVERRÍA, s./d., s./p.).

Essa forma de problematizar a si mesmo também implica con-
frontar-se com tipos específicos de objetos. Com efeito, o coaching on-
tológico mede sua efetividade pela sua capacidade de liberar o coachee 
do “peso do passado”, entendido como todos aqueles traços de perso-
nalidade que limitam a agência do sujeito e sua capacidade de inven-
tar livremente seu destino (ECHEVERRÍA; OLALLA, 2001b). Nesse 
sentido, “o peso do passado” pode ser considerado como a substância 
afetiva do projeto metafísico que analisamos. 

Porém, o coaching ontológico também problematiza uma dimen-
são positiva do objeto, quer dizer, problematiza em nós uma certa con-
dição que garante a possibilidade de dissolver a negatividade do passado: 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 437 

Nosso ser atual já não constitui o limite de nossas possi-
bilidades. Podemos inventar nossa Pessoa, a partir da Pes-
soa. Podemos escolher ser diferentes. Ao lugar a partir do 
qual fazemos isso chamados “o nada”, porque ele aponta 
para algo que está para além do nosso ser. O nada implica 
a capacidade de desprender-se da Pessoa (ECHEVER-
RÍA; OLALLA, 2001b, p. 25).

Quer dizer, para o coaching ontológico a história do indivíduo 
sempre implica “um peso”, enquanto que “o nada é uma possibilidade 
humana de atuar de fora da história, a partir de uma visão de futuro 
que é distinta da do passado” (ECHEVERRÍA; OLALLA, 2001b, p. 
5). Portanto, não se trata de um trabalho de si que busca negar fron-
talmente o passado que nos liga a um modo de ser particular, mas 
sim uma estratégia de autotransformação oblíqua, que busca diluir 
e desmaterializar a ficção do limite ontológico. Trabalhar, como uma 
operação de negação de um objeto que resiste, implica necessariamen-
te conferir realidade a tal objeto. A própria resistência do objeto é a 
prova da sua materialidade. Nesse caso, em vez disso, trata-se de um 
“trabalho” que tem por objetivo justamente negar a materialidade do 
objeto, negar sua negatividade. É um esforço de transformação que 
serve para mostrar que o esforço é uma ilusão, que aquilo que resiste 
frente ao nada não é mais que uma ficção metafísica. Portanto, o tra-
balho sobre si mesmo promovido pelo coaching ontológico tem como 
objetivo produzir de maneira não coercitiva uma “ruptura ontológica” 
(ECHEVERRÍA; OLALLA, 2001a, p. 14), que é uma espécie de epi-
fania na qual o peso do passado se revela leve e plástico, de modo que 
seja o futuro o que moldará o presente.

Contudo, no âmbito das suas práticas de governo, o coaching on-
tológico não se caracteriza por transmitir-se por meio de manuais técni-
cos; pois se auto define como uma “arte”, quer dizer, “não uma ciência 
regida por leis estritas ou uma tecnologia que possamos aplicar meca-
nicamente” (ECHEVERRÍA; OLALLA, 2011a, p. 19). Portanto, no 
nível de sua produção escrita, o que encontramos são orientações gerais 
com respeito ao proceder de coaches e coachees. Nesse sentido, a tarefa 
principal do coach é a de promover no coachee uma permanente atitude 
de autovigilância, orientada a observar o modo de observar que o carac-
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teriza (OLALLA, 2014, p. 4), suspeitando daqueles aspectos cristaliza-
dos que impedem o nada de atuar. Assim, o coaching ontológico “con-
siste em chegar a observar nossa forma de ser (incluindo o converter-se 
em observador do tipo de observador que somos) com o objetivo de 
nos transformarmos em alguém diferente” (ECHEVERRÍA; OLALLA, 
2001b, p. 3). Por exemplo, o coach deve incentivar o coachee a tomar 
consciência de que sua coerência ontológica depende de uma série de 
“juízos orientadores” que adotou de maneira acrítica, tais como: “Sou 
preguiçoso, “Sou desorganizado” ou “Sou assim como sou, não posso 
fazer nada a respeito”, entre outros (ECHEVERRÍA; OLALLA, 2001a, 
p. 18). Esses julgamentos devem ser postos em evidência e interrogados 
pelo coach; pois eles operam de maneira automática, produzindo a ilu-
são metafísica de que os sofrimentos dependem de uma característica 
estável do ser. Dito de outra maneira, não se trata de confrontar dire-
tamente tais juízos, mostrando que eles estão errados – como poderia 
fazê-lo, por exemplo, a terapia cognitivo comportamental – mas sim 
desmaterializa-los, pôr em evidência o fato de que, independentemente 
do seu conteúdo e na medida em que geram a ilusão metafísica da coe-
rência ontológica, é necessário abandoná-los.

O trabalho sobre si mesmo habilitado pelo coaching ontológico 
não persegue um objetivo específico, dado que o agente da transfor-
mação não pode controlar nem antecipar o resultado da queda da ilu-
são metafísica: “O coaching ontológico acontece como um chamado a 
se envolver em um processo de mudança sem saber o que é possível” 
(ECHEVERRÍA; OLALLA, 2001a, p. 6). Com efeito, o discurso do 
coaching ontológico concebe a alma humana como uma organização 
aberta e misteriosa que não pode ser completamente conhecida ou go-
vernada (ECHEVERRÍA, 2011, p. 55-56, 61; OLALLA, 2014; PA-
CHECO, 2014). Assim o coaching ontológico se afasta do modelo do 
“coach esportivo” (WOLK, 2003, p. 23), como uma espécie de personal 
trainer da subjetividade, dado que essa racionalidade reifica a alma hu-
mana, negando sua autonomia e sua possibilidade radical de transfor-
mar-se para além da nossa imaginação (ECHEVERRÍA, 2011, p. 55). 
Portanto, essa prática produz uma ficção onto-política na qual o ser 
humano deve expor-se ao risco de mudanças radicais para poder desen-
volver-se e aprimorar-se. Quer dizer, como tecnologia de governo dos 
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outros e de si, persegue um telos no qual a transformação é um bem em 
si mesmo, um imperativo que deve ser levado a cabo sem ter nenhuma 
certeza a respeito dos resultados. Echeverría (2000) formula esse impe-
rativo do seguinte modo: “transformar-se ou morrer” (p. 19). 

Essa estratégia de governo e ficção onto-política implica consi-
derar certas transformações maiores na racionalidade da governamen-
talidade neoliberal contemporânea. Se o lema liberal clássico, como as-
sinala Foucault (2007, p. 86), era “viver perigosamente”, sua principal 
característica psicológica e cultural era, ao mesmo tempo, promover “o 
medo do perigo” (FOUCAULT, 2007, p. 87). Assim, a governamenta-
lidade liberal concebeu a vida como algo que deveria ser protegida do 
excesso de perigo, isto é, ser protegida dentro de um marco normativo 
homeostático. Tal como assinala Patrick O’Malley (2013), desde o sé-
culo XIX até começo do século XXI, a precaução, a preparação e a espe-
culação preventiva foram as atitudes promovidas pela governamentali-
dade liberal e neoliberal para lidar com o risco entendido como perigo. 

Como entender, então, no marco da governamentalidade neoli-
beral contemporânea a “imprudência” da ficção onto-política do coa-
ching ontológico que implica supor que uma vida que não se expõe ao 
risco da transformação radical é uma vida enferma?

Da ficção onto-molar à ficção ontomolecular 
da vida e a virada pós-terapêutica

Nossa hipótese é que para compreender essa mudança é necessá-
rio situá-la dentro de uma transformação biopolítica maior. Referimo-
nos a uma nova ficção onto-política da vida ligada aos desenvolvimen-
tos biotecnológicos dos últimos anos. No entanto, antes de abordar 
esse ponto, é necessário fazer alguns esclarecimentos metodológicos e 
conceituais. 

Se nos interessamos pelos desenvolvimentos biotecnológicos con-
temporâneos, não é para analisar em termos ontológicos o que se entende 
hoje em dia por vida. Pelo contrário, o que nos interessa é analisar e descre-
ver a ficção onto-política que deles emana e que atinge discursos e contex-
tos radicalmente heterogêneos. Além disso, tampouco precisamos supor 
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uma relação “vertical” entre o conhecimento científico e sua difusão cul-
tural, como se o primeiro causasse a segunda. Pelo contrário, entendemos 
que, no nível discursivo, a relação entre saberes científicos e populares é 
um “agenciamento bidirecional” (RUPERTHUZ; LÉVY, 2017, p. 122), 
que se fecundam mutuamente, gerando matrizes de inteligibilidade que 
permitem formas compartilhadas de problematizar, enquadrar e valorar 
a realidade. Portanto, se recorremos ao âmbito científico, é simplesmente 
porque o grau de formalização desses discursos torna mais evidente e mais 
fácil investigar essas gramáticas do presente, que circulam, produzindo e 
sendo produzidas por práticas discursivas heterogêneas. 

Nesse mesmo sentido, Foucault não estava interessado em ana-
lisar a vida na sua dimensão ontológica. Pelo contrário, sua investi-
gação nos anos 60 buscou mostrar como o surgimento histórico de 
diferentes sistemas de saber/poder estava vinculado à emergência de di-
ferentes modos de problematizar a vida e os corpos. De fato, Foucault 
(1968/1995) mostra que o conceito moderno de vida havia surgido no 
final do século XVIII, ligado ao desenvolvimento da economia clássica 
– especialmente a concepção de riqueza e valor de Ricardo entendidos 
como gasto, desgaste e desperdício da vida humana – e à biologia mo-
derna – especialmente Bichat e Couvier que analisaram a vida em si 
mesma, quer dizer, uma vida não classificada como no caso das taxono-
mias do período clássico. Essa virada implicava que a vida se converteu, 
pela primeira vez na história, num objeto de conhecimento em si mes-
mo e que o conhecimento poderia produzir-se em seu nome. 

Nesse mesmo sentido, seguindo Nikolas Rose (2007a, 2007b), 
propomos que os desenvolvimentos biotecnológicos ocorridos desde 
os anos 80, que se caracterizam por deixar de conceber a vida em 
nível “molar” para entendê-la numa escala “molecular”, permitiriam 
apreciar a emergência de uma nova ficção onto-política. Por um lado, 
no nível molar, o corpo é visível, fotografável, é o corpo dos anúncios 
publicitários e do cinema, composto por órgãos heterogêneos – cada 
qual com sua identidade e função diferenciada – e que só pode viver 
se se mantêm estáveis certos parâmetros homeostáticos ou limites fi-
siológicos não elegidos e nem elegíveis. Por outro lado, no nível mo-
lecular, trata-se de um corpo plenamente moldável e intercambiável, 
corpo das células-tronco, dos neurotransmissores, dos transgênicos e 
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de todo tipo de estimulantes químicos (cognitivos, do humor, mus-
culares, de energia, de rendimento sexual etc.).

Isso quer dizer que, no nível molecular, pode-se intervir e modificar 
os parâmetros fisiológicos aos quais a vida parecia presa, liberando-a, de 
um modo muito mais radical que no século XVII, do corpo no qual ela se 
encarna. Com efeito, se para Foucault a biopolítica, nas suas origens, tinha 
por objeto o cuidado e o desenvolvimento da população humana, a nova 
biopolítica molecular põe no centro da governamentalidade neoliberal o 
cuidado e o aprimoramento da vida como tal. Por exemplo, para Melinda 
Cooper (2008), se a lógica clássica do transplante de órgãos supunha que a 
vida estava ligada a certo tipo de corporeidade limitada pelo sistema imune, 
no caso da medicina regenerativa, em vez disso, se a vida reproduz algo:

(…) não é tal ou qual forma genérica, mas sim o pro-
cesso de transformação em si mesmo. O que a medicina 
regenerativa quer produzir é o momento gerador do qual 
todas as formas possíveis podem ser geradas – o momento 
de emergência, considerado independentemente de suas 
atualizações (p. 127).

Quer dizer, no nível molecular, a vida se torna um objeto ple-
namente independente do corpo ou órgão no qual se atualiza, isto é, 
o corpo deixa de ser um limite para ela, para transformar-se no seu 
potencial expressivo, eternamente renovável e plenamente modificável. 

Por exemplo, uma coisa é ir à academia e trabalhar duro para ga-
nhar musculatura e outra coisa muito diferente é tomar esteroides e ana-
bolizantes. No primeiro caso, o trabalho sobre si mesmo supõe tanto uma 
correlação estrita entre esforço e resultado, como a necessidade de respei-
tar certas variáveis fisiológicas não escolhidas – como uma determinada 
relação entre trabalho, descanso e alimentação. Quer dizer, nesse caso a 
pessoa deve garantir que a vida permaneça dentro de certos limites fisioló-
gicos e, portanto, pode desenvolver os músculos tanto quanto o esforço e 
os parâmetros vitais permitam. Porém, se alguém toma esteroides anabó-
licos, ou se libera o poder do nada – como no caso do coaching ontológico 
– ambos os pontos se modificam: rompe-se a relação esforço/resultado, 
porque se modificam os parâmetros normativos aos quais a vida estava 
atada. Quer dizer, a droga ou o nada expõem o corpo ou a alma ao perigo 
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de sua transformação radical. Portanto, os processos de autotransforma-
ção no contexto da ficção ontomolecular da vida deixam de ser um “tra-
balho de si” para passar a ser “práticas de aprimoramento de si”.

Enquanto a noção calvinista clássica de trabalho supõe uma pro-
porcionalidade entre esforço e resultado, as práticas de aprimoramen-
to têm por objetivo transformar o campo de possibilidades futuras de 
um esforço presente, introduzindo uma descontinuidade entre a tarefa 
realizada e o resultado, que, por isso mesmo, se torna extraordinário. 
Assim, as práticas de aprimoramento visam “melhorar as funções carac-
terísticas humanas para além do que é necessário para manter a saúde” 
(MA, 2016, p. 1). Em outras palavras, se as racionalidades terapêuticas 
convencionais prometiam restabelecer a “normalidade”, reenquadrando 
a vida dentro daquilo que se supunha ser o seu marco normativo não 
escolhido, para as tecnologias do aprimoramento, proteger a vida signi-
fica fazer com que prospere mais além da “gaiola homeostática”. 

Nesse contexto, o coaching ontológico e as tecnologias do apri-
moramento humano compartilham o mesmo telos pós-terapêutico,5 que 
concebe os parâmetros da vida não mais como um marco normativo rí-
gido. De forma mais específica, por racionalidade pós-terapêutica enten-
demos, em primeiro lugar, a mudança nas culturas terapêuticas da busca 
pela normalidade ou autoatualização6 para a busca pelo extraordinário; 
e, em segundo lugar, a mudança de enfoque, que passa de mostrar novas 
possibilidades à pessoa para transformar o modo de ser pessoa, isto é, o 
marco normativo que restringe o campo de possibilidades existenciais. 
Com efeito, o nada, tal como o esteroide anabolizante, introduz uma des-
continuidade entre os esforços e os resultados, pois trabalha dissolvendo 
os parâmetros históricos que aprisionam o modo de ser atual da pessoa.

5 Para uma discussão acerca da racionalidade pós-terapêutica e as práticas de aprimo-
ramento humano, ver Binkley, 2018; De La Fabián; Stecher, 2018.
6 É importante diferenciar esse telos da busca humanística clássica de autorrealização 
ou autoatualização. Embora certas terapias humanísticas também tenham como obje-
tivo produzir algo a mais ou diferente da mera ausência de patologia, elas não visam 
o extraordinário, mas sim para a atualização das potencialidades humanas (ROGERS, 
1961, p. 351). No entanto, atualizar as potencialidades de uma dada pessoa é comple-
tamente diferente de mudar os parâmetros normativos de uma pessoa para abrir um 
futuro pleno de possibilidades completamente novas.
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Contudo, para que a vida se perpetue e se aprimore, no contexto 
da nova ficção ontomolecular, ela já não deve ser protegida de estímulos 
que a levem para além dos parâmetros homeostáticos; pelo contrário, 
como assinala o biólogo molecular Stuart Kauffmann (2000), para so-
breviver e desenvolver-se, a vida deve ser exposta ao perigo permanente 
de sua transformação adaptativa, redefinindo o campo normativo no 
qual ocorre. Essa transformação pós-segurança7 pode ser definida como 
a passagem do ideal do século XX de “mais segurança para mais pes-
soas”, como uma forma de proteger a população do excesso de risco, 
para a aceitação do risco como uma nova forma paradoxal de promoção 
da segurança (BAKER; SIMON, 2002). Portanto, a única forma na 
qual a vida pode ser assegurada é evitando a segurança:

[A vida biológica] não só é difícil de assegurar, como a 
própria tentativa de assegurá-la pode ter efeitos negativos 
sobre ela. Quanto mais você tenta assegurar a vida, mais 
suas ambições são prejudicadas, a ponto de finalmente 
matá-la. Portanto, a segurança é perigosa (…) parado-
xalmente, porque desafia a necessidade do perigo, sem 
o qual a vida do sujeito neoliberal não pode crescer ou 
prosperar (EVANS; REID, 2016, p. 66).

O sujeito do coaching ontológico não deve lamentar a perda da 
inteligência planejadora, que prometia antecipar e controlar o futuro. 
Pelo contrário, a melhor vida que se pode ter depende da exposição 
a mudanças contingentes e imprevisíveis. O coachee deve rejeitar a 
busca nostálgica pela estabilidade homeostática abraçando o processo 
arriscado de autotransformação permanente e indo além da “zona de 
conforto” (WALK, 20003), num processo que não se avalia pela ante-
cipação dos resultados esperados, mas sim como algo bom e necessá-
rio em si, para a proteção e o desenvolvimento da vida mesma. Dito 
de outra maneira: a ficção metafísica, que ameaça reificar a pessoa do 
coachee, prende e limita a vida, a qual deve ser exposta ao perigo da sua 
libertação pelo nada, para continuar circulando sem que nenhuma de 
suas atualizações lhe estorve.

7 Para uma discussão acerca da virada pós-segurança, ver, De La Fabián; Sepúlveda, 
2018.
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Contudo, essa crítica ao agente inteligente não é algo novo para a 
governamentalidade liberal e neoliberal. Segundo Foucault (2008), um 
dos propósitos centrais dessas racionalidades tem sido “como não gover-
nar demasiadamente” (p. 13). Desde a “Mão invisível” de Adam Smith, 
até a “Ordem espontânea” de Friedrich Hayek, as tecnologias de governo 
liberais e neoliberais têm difundido a crença de que as interações com-
plexas acéfalas planejariam o futuro melhor do que qualquer inteligência 
intencional. Especialmente no neoliberalismo, podemos encontrar auto-
res muito importantes (HAYEK, 1999; THALER; SUNSTAIN, 2009) 
que criticaram as capacidades de escolha racional do Homo Economicus. 
Porém, segundo o prêmio Nobel de economia Douglas C. North (2015): 

Hayek certamente tinha razão de que o nosso conheci-
mento, no melhor dos casos, é sempre fragmentado e seu 
estudo pioneiro na ciência cognitiva proporcionou a base 
para dar conta da nossa compreensão imperfeita. Porém, 
Hayek não entendeu que não temos mais remédio a não 
ser fazer engenharia social (p. 162; citado por CHAN-
DLER, 2014, p. 95). 

Isso mostra a tensão interna ao neoliberalismo entre a crença cega 
na capacidade do livre mercado de organizar a realidade social e econô-
mica, e a necessidade de modelar e planejar essa realidade, na busca por 
maiores utilidades ou por mais segurança. É dentro desse paradoxo da 
governamentalidade neoliberal que se deve situar a crítica do coaching 
ontológico à capacidade humana de traçar seu futuro. 

No entanto, é importante destacar que a radicalização da crítica ao 
agente inteligente, própria do coaching ontológico, só faz sentido quando 
se a considera vinculada a uma certa gramática política típica da nova fic-
ção ontomolecular da vida. Com efeito, o coaching ontológico, no nível 
semântico, problematiza a vida humana sem recorrer à retórica da biologia 
molecular. Pelo contrário, no nível semântico, prevalecem as influências 
filosóficas dos seus fundadores. Porém, quando pensamos em como o coa-
ching ontológico codifica o sofrimento humano, legitimando certos telos e 
estratégias de governo de si e dos outros, fica clara a familiaridade que tem 
com a ficção ontomolecular da vida. Agora, não é no nível semântico, mas 
sim no nível de uma gramática política que essa familiaridade se produz. É 
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neste registro que tantas práticas do aprimoramento, como o coaching on-
tológico, podem escrever frases nas quais “risco” e “insegurança” se vincu-
lam, sem contradição alguma, à “proteção” e ao “aprimoramento” da vida. 
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Das instituições totais à obrigação 
da vida autônoma: Neurociências, 

Psicopatologia, Sociedade

Camilo Venturi

Introdução

Este capítulo direciona-se para a abordagem de dois temas in-
terconectados, que tangenciam o campo da psicopatologia e da saúde 
mental. O primeiro é o do sucesso científico e social que o cérebro 
adquiriu desde os anos 1980 no mundo, tornando-se um ator central 
para o modo como compreendemos o sujeito e as relações sociais nos 
dias de hoje. Esse programa das neurociências cognitivas, afetivas e so-
ciais penetrou o campo psicopatológico com uma abrangência inédita, 
dos modelos explicativos para os transtornos mentais às promessas de 
tratamento para as mais diversas condições clínicas.1 O segundo tema é 
o da mudança no valor da autonomia nas sociedades liberais, se compa-
rarmos o período do pós-guerra com o contexto que tem início no final 
dos anos 1970 e se consolida nas décadas subsequentes. Essa mudança 
normativa se refletiu na organização e teorização do campo psicopatoló-
gico e da saúde mental. Se a autonomia na era da psiquiatria tradicional 
e das “instituições totais” era uma aspiração coletiva de sujeitos confina-
dos a um modelo disciplinar de sociedade, na era da consolidação das 
políticas de saúde mental a autonomia se tornou uma condição comum, 
à qual nenhum indivíduo pode se furtar ou escapar.2

1 Para um panorama do sucesso científico e social das neurociências desde as últimas 
décadas do século XX até o presente, ver Vidal; Ortega, 2019. 
2 A distinção entre a noção de autonomia como “aspiração” e como “condição” foi to-
mada de empréstimo de alguns trabalhos do sociólogo francês Alain Ehrenberg (2008, 
2010, 2018), dos quais nos serviremos ao longo deste ensaio. Nossa hipótese é de que 
o seu conceito de autonomia como condição possui uma relação próxima com o concei-
to de governamentalidade liberal proposto por Foucault. No que tange aos saberes psi, 
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A hipótese deste ensaio é de que o sucesso científico e social das 
neurociências possui íntima conexão com o universo normativo da 
autonomia como condição. Em um tal contexto, a tarefa das institui-
ções que se ocupam da saúde mental nem se resume à docilização de 
corpos, nem à tarefa de libertar os sujeitos de um contexto aprisiona-
dor. Diferentemente, como veremos, observa-se uma forte tendência 
a munir os sujeitos com competências diversas, habilidades sociais, 
capacidades cognitivas, gerenciamento das emoções, manejo do es-
tresse, aumento da autoestima, entre outras ferramentas que expres-
sam um ethos presente nas sociedades liberais. Neste contexto, fatos 
a respeito do cérebro humano se conjugam com valores tipicamente 
individualistas dentro dos laboratórios.

Este capítulo divide-se em três partes. Na primeira, apresenta-se 
um panorama do sucesso médico e social das neurociências nas últimas 
décadas. Na segunda parte, discute-se a passagem dos valores da auto-
nomia como aspiração para o contexto da autonomia como condição. 
Utiliza-se como marcador social a transição da psiquiatria tradicional, 
manicomial, asilar, para a era da saúde mental. Por fim, na terceira par-
te, a partir de extratos etnográficos, apresentam-se alguns desdobra-
mentos práticos do sucesso das neurociências no campo psicopatoló-
gico, em que técnicas de treinamento neurocognitivo são oferecidas no 
tratamento de sujeitos com o diagnóstico de esquizofrenia.

O sucesso científico e social do sujeito cerebral
Desde os anos 1980, nos Estados Unidos, e dos anos 1990, no 

resto do mundo, as neurociências conheceram um sucesso científico 
e social extraordinário. O seu sucesso científico vem do fato de que a 
quantidade de pesquisas sobre o cérebro e suas funções se multiplicou 

dentre os quais incluo diversos cruzamentos das neurociências, quem melhor pensou 
o tema da governamentalidade liberal foi Nikolas Rose, para quem estes saberes se 
estruturam a partir da entrada da “alma do cidadão na esfera do governo” (ROSE, 
1998, p. 77), no sentido de que nossa própria constituição como indivíduos livres se 
torna alvo de programas e técnicas de regulação. A nosso ver, esse tipo de regulação 
pela liberdade opera dentro de uma antropologia cujo sistema normativo impõe a 
autonomia como valor inescapável.
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de forma espantosa em muito pouco tempo. Graças ao desenvolvimen-
to e ao refinamento das tecnologias de imagem, como o PET scan e 
a ressonância magnética funcional,3 o perímetro de investigação des-
sas disciplinas se expandiu enormemente: se até os anos 1980, a maior 
parte das investigações se dirigia para o progresso do conhecimento 
acerca de doenças neurológicas e de aspectos fisiopatológicos de alguns 
transtornos mentais, o boom das neurociências trouxe para a pesquisa 
empírica uma série de novos objetos. Sobretudo a partir dos anos 1990 
(a chamada “década do cérebro”), passou-se a estudar o funcionamento 
cerebral diante de emoções, como o medo, o amor, a alegria, a raiva, o 
luto, fazendo surgir toda uma neurobiologia das emoções, ou neuro-
ciências afetivas. Igualmente, tomou-se como alvo de estudo aspectos 
tão diversos da experiência humana, como a empatia (vide as pesquisas 
com os chamados neurônios-espelho), as tomadas éticas de decisão, a 
experiência religiosa, o comportamento de consumo frente à propa-
ganda, as experiências estéticas, as diferenças de gênero e de orientação 
sexual, a aprendizagem e a educação etc. Assim, fundou-se um sem nú-
mero de “subdisciplinas neuro”: neuromarketing, neuroeducação, neu-
roética, neuroteologia, neurodireito, neurofilosofia, neuropsicanálise... 
Em suma, o escopo das neurociências se alargou para virtualmente todo 
e qualquer domínio, levando o cérebro ao estatuto de ator-chave para 
nos informar sobre o que é o sujeito humano.

Esse sucesso científico das neurociências foi acompanhando de 
um grande sucesso social, na medida em que este tipo de pesquisa dei-
xou de se restringir apenas a especialistas da comunidade científica, mas 
se integrou cada vez mais à população leiga. Resultados de pesquisa 
exibidos principalmente por meio de imagens coloridas de cérebros em 
funcionamento passaram a fazer parte do cotidiano do homem comum, 
com grande presença nos meios de comunicação. Cadernos de ciência 
de jornais, livros Best Sellers, reportagens de TV, entrevistas em Talk 
Shows, revistas de grande tiragem, como a “Viver Mente & Cérebro”, 
sites os mais variados expandiram o idioma das neurociências para qual-

3 Tais tecnologias permitem observar o consumo de glicose ou o consumo de oxigê-
nio em áreas específicas do cérebro enquanto os sujeitos de estudo se empenham na 
realização de alguma tarefa.
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quer cidadão medianamente informado. Se tradicionalmente se cos-
tumava entrevistar em programas de grande audiência psicólogos, psi-
canalistas, cientistas sociais, para que esses profissionais esclarecessem 
publicamente fatos relacionados à nossa vida afetiva e à nossa sociabili-
dade, esse espaço tem sido cada vez mais ocupado hoje por neurocien-
tistas.4 Paralelamente, nas seções de autoajuda das livrarias, é comum 
encontrar o cérebro como personagem central, como se a modificação 
do indivíduo para o sucesso e a felicidade pudessem ser obtidos por 
uma espécie de ginástica cerebral ou “neuroascese” (ORTEGA, 2009a, 
2009b). Uma rápida pesquisa nos títulos mais vendidos no Brasil ul-
timamente expressa o quanto as neurociências lograram a difusão de 
um verdadeiro idioma global, intimamente misturado aos horizontes 
normativos do indivíduo contemporâneo: “Cérebro cinzento, cérebro 
ensolarado: como retreinar o seu cérebro para superar o pessimismo e 
alcançar uma perspectiva mais positiva na vida” (FOX, 2015); “Faça seu 
Cérebro trabalhar para você: Torne sua memória mais rápida e preci-
sa” (ALVES, 2013); “O cérebro com foco e disciplina: transforme seu 
cotidiano com mais produtividade e desenvolva o autocontrole para 
resultados extraordinários” (ALVES, 2015); “O cérebro de Buda: Neu-
rociência Prática para a Felicidade” (HANSON, 2012).

Esse sucesso científico e social do cérebro tem chamado cada vez 
mais a atenção de antropólogos, sociólogos, filósofos e historiadores da 
cultura. Argumenta-se que o enraizamento das neurociências na cul-
tura contemporânea estaria promovendo uma verdadeira mutação an-
tropológica, no sentido de que as narrativas vinculadas a essas pesquisas 
estariam tendo um impacto substancial no modo como nós nos enxer-
gamos, nos descrevemos e agimos no mundo. Na medida em que “tipos 
humanos” são “tipos interativos”, isto é, que agem sob determinadas 
descrições de si e do mundo, como bem sintetizou Ian Hacking (1995), 

4 No ano de 2008, o Fantástico, programa de maior audiência da televisão brasileira, 
criou uma série de episódios nomeada “Neuro Lógica”, apresentada pela neurocientis-
ta carioca Suzana Herculano-Houzel. Esta série, voltada para a divulgação das neuro-
ciências entre o grande público, tratava dos mais diferentes temas, desde o tédio dos 
adolescentes até as razões pelas quais crianças pequenas não obedecem ao “não”. Para 
consultar os episódios na íntegra, ver: <https://globoplay.globo.com/v/908825/> ou 
<http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,JOR222-15607,00.html> (aces-
sado em 20/04/19).

https://globoplay.globo.com/v/908825/
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,JOR222-15607,00.html
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o desenvolvimento das neurociências, com suas novas descrições e me-
táforas, estaria nos colocando em um terreno histórico inédito, com 
consequências ainda incertas. 

Alguns pesquisadores vêm sustentando a hipótese de que na 
atualidade teria emergido uma nova figura antropológica, nomeada de 
“Sujeito Cerebral”. Essa nova figura se apoia em discursos e práticas 
que apontam para a ideia de que o verdadeiro autor das nossas ações, 
a chave para sabermos quem somos, como somos e porque somos, é 
o nosso cérebro (DUMIT, 2004; VIDAL; ORTEGA, 2018; VIDAL, 
2005; EHRENBERG, 2004). É observando esse órgão em ação que co-
locaríamos as melhores perguntas e obteríamos as respostas que durante 
séculos foram buscadas pela via da introspecção, segundo a poderosa 
metáfora da interioridade. Pela observação da atividade cerebral conse-
guiríamos melhor compreender o nosso comportamento de consumi-
dor, o que nos faz tomar decisões éticas, porque alguns de nós deliram 
e outros deprimem, qual o significado de nossas experiências religiosas, 
porque temos orientações sexuais diversas, como devemos desenvol-
ver nossas práticas pedagógicas etc. Do mesmo modo, a via para nos 
transformarmos individual e coletivamente também passaria em algu-
ma medida pela nossa capacidade de modificação e manipulação desse 
órgão complexo. Segundo esse imaginário fáustico, ao agir para alterar 
o nosso cérebro, estaríamos operando uma transformação de nós mes-
mos em aspectos fundamentais da nossa existência; donde a expressão 
“self neuroquímico”, cunhada por Nikolas Rose (2003) para designar a 
identificação íntima entre cérebro e si mesmo desde as últimas décadas. 
Na figura antropológica do “sujeito cerebral”, não se trataria apenas de 
dizer “quando eu faço um cálculo, quando eu sonho, quando eu tomo 
uma decisão, tal ou qual zona do meu cérebro se ativa”, mas de dizer 
que “meu cérebro calcula desta maneira, sonha segundo essa condição, 
toma tal decisão etc.”. Trata-se de um contexto em que esse órgão pri-
vilegiado adquiriu o estatuto mesmo de sede da identidade, tal como 
nas ficções filosóficas do transplante de cérebros à la Sidney Shoemaker 
(1963) ou no famoso experimento de pensamento do cérebro na cuba, 
de Hilary Putnam (1981).

Tal deslocamento promovido pela difusão do sujeito cerebral en-
tre nós não é sem consequências. Pelo contrário, a emergência desta 
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neurocultura redefine uma série de práticas, modos de socialização, for-
mas de habitar o mundo. Por exemplo, é comum vermos cada vez mais 
grupos humanos construírem identidades tendo como parâmetro dife-
renças cerebrais. O caso mais visível é o movimento pela neurodiversi-
dade, impulsionado sobretudo por pessoas com o chamado autismo de 
alto-funcionamento e seus familiares (ORTEGA, 2009c; CHAMAK, 
2008). Seu argumento é de que o autismo representa um estilo cere-
bral distinto dos “neurotípicos”, não devendo ser reconhecido como 
doença e sim como diferença a ser respeitada, a exemplo do que ocorre 
com a diversidade de raça, gênero, orientação sexual. Portanto, cérebro 
e identidade passam a se situar em um mesmo plano, dentro do que 
poderíamos chamar de neurossociabilidade ou neurocultura. Eis uma 
consequência desta mutação que poderíamos qualificar como bioiden-
titária (RABINOW, 1999). 

Na medida em que as neurociências cognitivas, afetivas e sociais 
propõem uma versão completa do sujeito humano em suas múltiplas 
dimensões, o seu desenvolvimento passou a ter um impacto direto sobre 
a compreensão pública e científica a respeito dos transtornos mentais e 
seus tratamentos. Em sua vertente forte, essas disciplinas ambicionam 
promover uma aproximação cada vez maior entre psicopatologia e neu-
ropatologia, atribuindo toda sorte de sofrimento psíquico a disfunções 
cerebrais. Joseph Dumit (2004) demonstra o quanto a publicização de 
imagens coloridas de cérebros tem contribuído em larga medida para 
esse quadro. Mais do que qualquer argumentação colocada em pala-
vras, as neuroimagens possuem sobre o grande público um efeito de 
apagamento imediato de toda controvérsia em relação ao significado 
do que veiculam; possuem um poder retórico de autoevidência como 
nenhuma outra via de argumentação é capaz. Além disto, o desejo de 
desestigmatização por parte de pessoas com algum tipo de sofrimento 
psíquico foi ao encontro desta cerebralização generalizada. Afinal de 
contas, compreender os transtornos mentais em termos neuropatoló-
gicos, como uma questão de desbalanceamento químico ou algo do 
gênero, atenua o caráter moral que recai frequentemente sobre essas 
condições, tornando possível declarações do tipo: “não é minha culpa, 
não é preguiça, não é frescura; tenho uma doença séria, grave, que aco-
mete o meu cérebro...” e assim por diante.
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A hegemonia das neurociências cognitivas como disciplina de 
base para se compreender, teorizar e tratar os transtornos mentais, longe 
de ser um mero espelho da natureza ou a consequência direta do acú-
mulo de dados sobre o sistema nervoso humano, funda-se antes de tudo 
em uma antropologia particular (EHRENBERG, 2004, 2018; VIDAL, 
2005). Dentro desta nova antropologia, encarnada pelas neurociências 
cognitivas, o valor da autonomia, fundamental para as sociedades indi-
vidualistas liberais, recebe novos contornos, que se tornam explícitos na 
passagem das instituições totais da psiquiatria tradicional para o mundo 
da saúde mental. É no contexto desta transformação que observamos o 
sucesso científico e social das neurociências cognitivas. Fatos científi-
cos, metodologias de laboratório, redes de pesquisa, hipóteses teóricas, 
tendo o cérebro como personagem central, entrelaçam-se neste quadro 
com concepções antropológicas, transformações normativas, categorias 
de pessoa e modos de vida.

Das “instituições totais” à saúde mental: 
a autonomia em questão

Na atualidade, as taxas de prevalência para os transtornos men-
tais no mundo industrializado são altíssimas. No Brasil, um estudo 
multicêntrico coordenado por pesquisadores da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) com usuários da atenção primária do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre, apontou taxas de 
prevalência de transtornos mentais comuns entre 51,9% e 64,3% da 
população. Problemas de saúde mental foram encontrados sobretudo 
em mulheres, desempregados, pessoas com baixa escolaridade e de 
baixa renda. Como fatores propiciadores desse quadro, foram elenca-
dos principalmente a violência urbana e as condições socioeconômi-
cas adversas (GONÇALVES et al., 2014). 

Tais dados de prevalência mostram o quanto os problemas de 
saúde mental se tornaram uma categoria central para as nossas socie-
dades. Além de obrigar à formulação de políticas públicas inéditas, a 
saúde mental se tornou um idioma global aprendido por cada cidadão, 
que permite expressar uma série de tensões e conflitos da vida moderna 
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contemporânea, bem como encontrar soluções para os seus impasses. 
Por exemplo, a cada semana, nos deparamos com uma “celebridade” 
que vem a público exibir a sua luta contra a depressão, o TOC, a toxico-
mania, a ansiedade generalizada, o transtorno do estresse pós-traumá-
tico, o TDA/H, a bulimia, a compulsão por sexo, os ataques de pânico 
etc. Do mesmo modo, é patente o domínio e a utilização pelo cidadão 
comum da gramática sugerida por esse novo “jardim das espécies”, que 
floresceu entre nós nos últimos quarenta anos (ZORZANELLI; BE-
ZERRA JR.; COSTA, 2014).

Esse quadro típico da atualidade difere em larga medida daquilo 
que era sustentado pela psiquiatria tradicional. Esta se movia através de 
um idioma local, destinado a tratar de problemas bem mais circunscri-
tos, como as psicoses e as perturbações severas do humor (HORWITZ, 
2007). A noção de saúde mental (tendo como correlato inverso a noção 
de sofrimento psíquico), ao contrário, alargou enormemente o espectro 
das questões concernentes à psicopatologia. Seu perímetro diz respeito 
não apenas a patologias propriamente ditas, mas a uma série de males 
relacionados aos nossos modos de vida. O que está em questão não é 
tanto a noção de doença (tampouco a de saúde, estritamente falan-
do), mas a socialização do indivíduo moderno e seus impasses nos mais 
diversos domínios: na escola, na vida de casal, no ambiente de traba-
lho, na família e, por extensão, na sociedade em geral. Temas caros aos 
indivíduos de hoje são englobados pelo par “saúde mental-sofrimento 
psíquico”, tais como a autoestima, o reconhecimento social, a iniciativa 
individual, a responsabilidade, a produtividade no trabalho e a capaci-
dade para ter sucesso. Assim, o significante saúde mental engloba nos 
dias de hoje não apenas o que os alienistas do final do século XVIII se 
referiam como as “paixões”, mas também a psicologia positiva, o ge-
renciamento das emoções, o foco em objetivos a serem alcançados, as 
estratégias para otimizar as próprias capacidades, a gestão do estresse, o 
desenvolvimento emocional e cognitivo dos indivíduos. Portanto, tra-
ta-se de um terreno mais amplo do que o da “doença mental”, do qual 
se ocupava a psiquiatria tradicional.

Uma chave para se compreender essa transição da psiquiatria tra-
dicional para a saúde mental é a noção de autonomia. Valor fundamen-
tal em toda sociedade que cultua o indivíduo, a autonomia pode ser 
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resumida pela fórmula “tornar-se alguém agindo por si mesmo”. Nas 
sociedades de casta indianas, as relações sociais são reguladas por um 
sistema que atribui níveis de pureza aos seus membros; nas sociedades 
tradicionais africanas, o respeito aos ancestrais e o pertencimento a uma 
certa linhagem são os elementos essenciais da regulação dos laços; já nas 
sociedades individualistas modernas, produzir-se a si mesmo, subjetiva-
mente, autonomamente, graças à própria capacidade reflexiva, está no 
centro da vida social (EHRENBERG, 2007, 2010, 2018).

Todavia, a relação que as sociedades liberais estabelecem com o 
valor da autonomia não é algo que se dá em bloco, de forma homogê-
nea. É possível traçar deslocamentos históricos e nuances importantes 
em torno desta noção. Se no pós-guerra, durante o período que ficou 
conhecido como os “Trinta Gloriosos”,5 o valor da autonomia emerge 
como uma aspiração coletiva, a partir dos anos 1980 ela se torna uma 
condição incontornável, uma expectativa normativa à qual nenhum de 
nós pode se furtar, não importando o estatuto socioeconômico, posição 
na estratificação social, gênero, escolaridade ou qualquer outra variação 
demográfica relevante. Ser autônomo se tornou uma obrigação social 
do homem comum do nosso tempo, o que vem produzindo nos in-
divíduos novas tensões e dilemas particulares. Do ponto de vista das 
instituições destinadas ao tratamento dos transtornos mentais, a passa-
gem da psiquiatria tradicional para a saúde mental é um reflexo desta 
transformação do valor da autonomia entre nós. Tratam-se de antropo-
logias distintas. Como veremos na parte final deste capítulo, as práticas 
de promoção da saúde mental baseadas nas neurociências cognitivas 
só podem emergir em um contexto em que a autonomia deixa de ser 
uma aspiração para se tornar uma condição incontornável. Isso valeria 
tanto para os chamados “transtornos mentais comuns” (englobando em 
sua maior parte quadros ansiosos e depressivos de baixa complexidade) 
quanto para o campo das psicoses, que analisaremos mais detidamente.

5 Os “Trinta Gloriosos” se referem ao período entre 1946 e 1975, marcado por um 
desenvolvimento sem precedentes para uma série de países, sobretudo na Europa Oci-
dental, América do Norte e Japão. Além do crescimento econômico, esse período 
foi marcado por políticas de bem-estar social, alargamento dos direitos civis e dos 
trabalhadores, aumento considerável da classe média, dos níveis salariais e do poder 
de consumo das populações (FOURASTIÉ, 1979).
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Atualmente, conviver com um transtorno psicótico no interior 
das sociedades liberais difere em vários sentidos da descrição de Erving 
Goffman em seu estudo pioneiro sobre a condição social dos doen-
tes mentais (GOFFMAN, 1968). Neste estudo, Goffman analisou um 
quadro institucional dos anos 1950, onde o tratamento desses indiví-
duos se dava prioritariamente em um ambiente fechado: manicômios e 
asilos psiquiátricos. Tais sujeitos viviam uma vida reclusa, separada do 
mundo externo durante um período relativamente longo (não raro, por 
toda a vida), minuciosamente regrado por normas homogeneizantes. 
Goffman cunhou o termo “instituição total” para pensar conceitual-
mente esta situação de controle sobre a vida, que interditava aos enclau-
surados o direito a uma existência autônoma, independente, singular.

No prefácio à edição francesa do livro de Goffman, Robert Cas-
tel sublinha o quanto a instituição psiquiátrica representava “um meio 
patogênico privilegiado, não tanto porque ali são encontrados doentes 
mentais, mas porque se trata de uma instituição total... há um trágico 
da despersonalização, do amontoamento de pessoas e da planificação 
burocrática dos seus desejos e de suas necessidades, que em nada deve 
à doença mental” (CASTEL in GOFFMAN, 1968). Em outras pala-
vras, em uma tal perspectiva crítica, a medicina mental, simbolizada 
neste período pela instituição total goffmaniana, seria tão somente uma 
estratégia de racionalização da vida, típica das sociedades disciplinares, 
que teria como objetivo real implícito o isolamento e o controle do que 
ameaçava a norma social hegemônica. Como consequência, haveria a 
imposição de um regime de alienação social aos sujeitos capturados por 
este dispositivo de poder; uma alienação que não derivaria da doença 
propriamente dita, mas de um tratamento institucional coletivo e ho-
mogeneizante, redundando no “apagamento de singularidades”, “mor-
tificação” e em “despossessão subjetiva”. Assim, para esta tradição críti-
ca, a psiquiatria não se voltaria verdadeiramente para uma clínica, mas 
seria uma mandatária de forças de exclusão e aprisionamento de formas 
de existência não aceitas socialmente, dada a sua radical e ameaçadora 
diferença. As palavras-chave neste contexto eram o “desvio” e a sua con-
trapartida política, o “controle”.

As análises de Goffman e Castel, juntamente com todo o movi-
mento antipsiquiátrico e a Psiquiatria Democrática italiana, em pleno 
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vapor nos anos 1960 e 1970, elegeram a psiquiatria tradicional e as 
suas instituições como alvos principais de suas críticas. São inegáveis 
as excelentes razões para crermos que as práticas manicomiais violam 
direitos humanos fundamentais e se revelam iatrogênicas. Todavia, é 
notável que a crítica social feita à psiquiatria tradicional se estabelece 
e populariza justamente no momento em que o ideal de autonomia 
começa a despontar como uma aspiração coletiva. Todo o imaginário 
de vanguarda dessa época apontava para a libertação de qualquer sím-
bolo que expressasse um entrave à realização pessoal, à possibilidade de 
construir um caminho singular, tornar-se si mesmo, ser o proprietário 
do próprio corpo e do próprio destino. Enfim, tratava-se de um embate 
entre a aspiração à autonomia e a “caretice” de toda sorte de instituições 
disciplinares: no trabalho, nas escolas, na família, nas relações interge-
racionais etc. (EHRENBERG, 2007, 2010, 2018).

Se os Trinta Gloriosos foram marcados pela penetração paulatina 
do valor da autonomia como aspiração coletiva, as décadas subsequen-
tes colheram as consequências dessa revolução nos costumes. A autono-
mia deixou de ser uma aspiração, à qual poderíamos ou não aderir, para 
se tornar uma condição comum. Não se trata mais aí da liberdade de 
escolha de uma vida autônoma, mas de uma expectativa normativa que 
regula a vida de cada um de nós. Ser autônomo tornou-se uma espécie 
de obrigação social à qual nenhum indivíduo pode se furtar, como se 
o valor da iniciativa pessoal tivesse subordinado o valor da docilidade 
disciplinar. Mais do que nunca, recai sobre os indivíduos a responsabili-
dade e a tarefa de tornar-se si mesmo por si mesmo, sem que o seu lugar 
possa ser determinado a priori pelas agências nômicas tradicionais. É 
nesta nova antropologia que florescem, de um lado, o par saúde men-
tal-sofrimento psíquico e, de outro, a concepção de que os transtornos 
mentais derivam de um déficit ou desequilíbrio cerebral que precisa ser 
regulado, treinado, otimizado.

Para deixar mais clara essa hipótese, é interessante fazermos uma 
comparação com alguns deslocamentos sofridos pela psicanálise nesse 
período. Assim como o programa forte das neurociências de hoje, a 
psicanálise integrou e ajudou a difundir uma certa antropologia, no 
sentido em que também ambicionou ser uma metanarrativa, teorizando 
sobre praticamente todos os domínios da vida humana: da criação esté-
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tica à moralidade, dos regimes totalitários à psicopatologia da vida co-
tidiana. Como bem sintetizou W. H. Auden no poema “Em memória 
à Sigmund Freud”, de 1940, o pai da psicanálise não era simplesmente 
uma pessoa, mas havia se transformado em “todo um clima de opinião” 
(FORRESTER, 1997). Mas o que difere de modo decisivo o clima 
de opinião sustentado pela hegemonia da cultura psicanalítica no pós-
guerra do clima de opinião sustentado pelo paradigma das neurociên-
cias cognitivas, afetivas e sociais na atualidade? A hipótese do sociólogo 
Alain Ehrenberg (2008, 2010), com a qual concordamos, é de que a 
psicanálise dos anos 1940 aos anos 1970 propunha um jogo de lingua-
gem que expressava uma antropologia do indivíduo culpado, em uma 
época em que os sistemas de valores e a norma social ainda se baseavam 
em alguma medida em dispositivos disciplinares e na obediência me-
cânica. Desse modo, tais formas de vida eram perfeitamente descritas 
pela referência ao conflito, ao Édipo, ao Ideal do Ego e ao Superego. 
No instante em que essas formas de vida começaram a balançar, por 
uma série de fatores, observa-se um duplo movimento: internamente 
ao campo psicanalítico, inicia-se um debate importante em torno da 
emergência de uma “nova economia psíquica”, de uma alta prevalência 
de patologias narcísicas, de estados-limite, de personalidades “como se”, 
de patologias do falso self etc. Em várias destas condições, a angústia 
de castração (que tem a referência ao conflito como categoria central) 
se mostra menos operativa clinicamente do que a angústia de perda 
de objeto, as “agonias primitivas”, o pré-edipiano, uma vez que a an-
coragem narcísica seria uma questão aparentemente mais fundamental 
do que o conflito edípico para esses sujeitos (EHRENBERG, 2010). 
Externamente a esse campo, observa-se uma reorientação da psicopa-
tologia em sua vertente hegemônica para modelos neurocientíficos, os 
quais aludimos acima, mas também para abordagens psicoterapêuticas 
cognitivo-comportamentais. Esse duplo movimento, interno e externo 
à psicanálise, expressa a passagem para uma nova antropologia, que se 
consolida a partir de meados dos anos 1970. Desta vez, não se trataria 
de uma “antropologia do homem culpado”, em conflito com a Lei, 
a meio caminho entre a docilidade neurótica e as fantasias perversas, 
típico integrante das sociedades disciplinares, mas de uma “antropo-
logia do indivíduo capaz”, para quem a expansão da empatia, a estru-



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 461 

turação do self, da capacidade de tomar decisões, e a boa performance 
cognitiva e afetiva seriam condições fundamentais para uma vida social 
bem-sucedida (EHRENBERG, 2010, 2018). Se o modelo antropoló-
gico psicanalítico Édipo-castração convocava o sujeito a se deparar com 
os limites, o modelo implícito nas aplicações práticas das neurociências 
cognitivas convida à ultrapassagem de qualquer limite. Tal indivíduo 
não seria regulado pela pergunta “será que me é permitido?”, mas pela 
interrogação “serei capaz de realizar?”. O indivíduo insuficiente, defici-
tário, seria a expressão desta antropologia, tanto no campo dos assim 
chamados transtornos mentais comuns, quanto no caso dos transtornos 
psicóticos, como veremos.

Cérebros, esquizofrenia e condição autônoma: 
extratos etnográficos

Entre 2007 e 2010, como parte de uma pesquisa de doutorado, 
pude acompanhar de perto um centro hospitalar universitário na cida-
de de Paris, que tinha por objetivo a inovação científica em relação aos 
transtornos mentais e neurológicos. De pesquisas em genética psiquiá-
trica à estimulação cerebral profunda aplicada a pacientes com TOC, as 
equipes com as quais convivi expressavam com exatidão o espírito do 
tempo da era da psiquiatria globalizada6. Durante um período, apro-
ximei-me particularmente de uma equipe que procurava validar um 
protocolo de tratamento para a esquizofrenia, baseado no treinamento 
de funções neurocognitivas alteradas. Como um etnógrafo, realizei uma 
observação participante de todas as etapas desta pesquisa clínica multi-
cêntrica voltada para esta nova técnica de “remediação cognitiva”, a pri-
meira dirigida para o público francófono. Os pesquisadores envolvidos, 
que pertenciam a instituições na França e na Suíça, sustentavam que, 
aquém dos sintomas positivos e negativos mais visíveis, que historica-
mente marcaram a categoria da esquizofrenia (como a atividade deliran-
te, as alucinações, o embotamento afetivo, a desordem do pensamento), 
o que caracterizaria de modo decisivo essa forma de psicose seria uma 

6 Para mais informações, ver VENTURI, 2011.
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série de déficits neurocognitivos, afetando os diversos tipos de memória 
e de atenção, o raciocínio lógico, a capacidade para planejar e executar 
uma ação (as ditas “funções executivas”), a capacidade para modificar 
regras de ação diante de uma dificuldade (“flexibilidade mental”), entre 
outras “funções cerebrais”. Nesse modelo, os chamados “sintomas de 
primeira ordem”, classicamente descritos por Kurt Schneider, entre os 
quais se situam as alucinações e a perda do juízo de realidade, seriam 
uma consequência (e não a causa) de déficits do processamento de in-
formação, atribuídos à hipoativação do lobo frontal nesses pacientes. 
As técnicas de remediação cognitiva, nesse sentido, seriam métodos de 
treinamento cerebral, de aumento das capacidades mnemônicas, aten-
cionais, executivas. O argumento fundamental era que tais processos 
neuropatológicos, não tratáveis pela via farmacológica, eram os verda-
deiros obstáculos que impediam pacientes esquizofrênicos de estudar, 
trabalhar, seguir o fio de uma conversa, assistir a um filme, se localizar 
no espaço e no tempo, planejar uma ação complexa, realizar inferências 
lógicas etc. A partir da ação indireta sobre o cérebro, via exercícios de 
treinamento neurocognitivo, seria possível então munir esses sujeitos 
com habilidades cognitivas que permitiriam a otimização do seu “fun-
cionamento social global”, tal como descrito nas escalas do protocolo 
de validação. Nesse sentido, os métodos de remediação cognitiva se in-
seriam dentro dos ditos programas de reabilitação psicossocial em voga 
naquele contexto.

 Os pacientes que se engajavam no protocolo de pesquisa eram 
avaliados por uma bateria de testes neuropsicológicos, escalas e questio-
nários que visavam medir o seu funcionamento social global. Após um 
balanço extenso do seu perfil neurocognitivo, esses sujeitos eram sub-
metidos durante quatorze semanas a um programa de remediação cog-
nitiva, o RECOG.7 Tratava-se de um programa informatizado, com-
posto por uma série de exercícios de memorização, de conservação da 
capacidade de concentração, do treinamento da atenção seletiva diante 
de estímulos estranhos, de elaboração de estratégias na resolução de pro-
blemas lógicos, entre outros. O programa também era complementado 
com exercícios para fazer em casa, cujos resultados eram posteriormente 

7 Nome fictício adotado para preservar o anonimato da equipe observada.
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trazidos para os terapeutas da equipe. Ao final das quatorze semanas, 
cada paciente era novamente submetido a uma bateria de exames, esca-
las e questionários para fins de comparação da eficácia do método. Cada 
etapa do programa era capaz de produzir “dados”, que se acumulavam 
com vistas a uma análise estatística ao final do processo. Uma outra 
técnica de remediação cognitiva já validada também era aplicada a um 
número igual de sujeitos, servindo como método-controle desse proto-
colo de validação. 

O acompanhamento desta equipe de pesquisa do início ao fim do 
protocolo foi rico de ensinamentos do ponto de vista antropológico. Por 
um lado, ali se condensava uma série de enunciados científicos sobre o 
cérebro humano e a expressão de suas funções. Pude acompanhar como 
enunciados neurocientíficos eram transformados em fatos, a partir da 
observação da “ciência em ação”, parafraseando Bruno Latour (2000). 
Algumas perguntas fundamentais colocadas eram: como fazer a “na-
tureza falar”, isto é, como produzir dados relevantes de pesquisa? Que 
instrumentos eram utilizados para traduzir esta “língua natural”? O que 
pode ser considerado uma prova nesse tipo de experimento? Como tes-
tar e produzir ativamente tais provas? O que “eficácia” quer dizer em 
uma pesquisa deste tipo? Uma das constatações obtidas é de que, para 
conseguir estabilizar os seus enunciados, convertendo-os em fatos vali-
dados na forma de textos publicados em periódicos de grande fator de 
impacto, era necessário transpor a esquizofrenia para o laboratório. Ali, 
com todos os dispositivos técnicos, escalas, métodos de administração 
da prova, produzia-se uma esquizofrenia de laboratório, simplificada, 
livre das variáveis confusas que caracterizam qualquer vida humana fora 
dos laboratórios; tratava-se ali de uma esquizofrenia suscetível ao tema 
da performance cognitiva, seu treinamento e suas aferições por múl-
tiplos métodos.8 Por outro lado, as observações conduziam a uma se-
gunda constatação, que interessa mais diretamente aos propósitos deste 
ensaio: todo enunciado produzido no âmbito desta pesquisa entrelaçava 
inevitavelmente fatos e valores. Escalas psicométricas, afirmações so-
bre o modelo neurodesenvolvimental da esquizofrenia, estudos sobre 

8 Para mais informações sobre a etnografia de laboratório empreendida, ver VEN-
TURI, 2014.
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a hipofrontalidade e sobre a série de déficits neurocognitivos, métodos 
estatísticos, designs de pesquisa clínica randomizada encontravam-se 
emaranhados a concepções de pessoa, normas sociais, expectativas de 
sociabilidade e estilos de vida ideais. 

A hipótese proposta é de que somente dentro de um mundo re-
gulado por uma antropologia bem particular o tipo de enunciado sus-
tentado por essa equipe de pesquisa observada, bem como as técnicas de 
remediação cognitiva para a esquizofrenia, podia fazer sentido. Afinal 
de contas, em que tipo de ambiente institucional é pragmaticamente 
interessante definir a esquizofrenia a partir de um conjunto de déficits 
neurocognitivos que podem ser remediados por um treinamento regu-
lar? Logicamente, isso só faz sentido em um mundo “pós-goffmaniano”, 
ou seja, em um universo distinto das instituições totais. Neste mundo 
pós-disciplinar, a questão fundamental para os “usuários de serviços de 
saúde mental” deixa de ser a liberação de uma atmosfera aprisionante, 
homogeneizante, regida pelo controle do tempo e do espaço. Pelo con-
trário, trata-se de um contexto em que os sujeitos tratados encontram-
se na cidade, donos do seu próprio tempo e espaço, em que a liberdade 
de escolha deixa de ser uma aspiração e passa a ser uma condição. É 
neste universo que questões relacionadas a anomalias cerebrais detectá-
veis por instrumentos misturam-se a questões muito práticas da socia-
bilidade moderna, como a capacidade de deslocamento autônomo pelo 
espaço urbano, a boa comunicação com transeuntes, a manutenção do 
asseio e da higiene pessoal, a capacidade de ordenação do local de resi-
dência, a preparação de alimentos (saudáveis, de preferência), a capaci-
dade de organização para realizar as mais diversas tarefas demandadas 
pelo mundo social, desde lembrar-se de tomar corretamente medica-
ções prescritas até lembrar-se dos eventuais compromissos agendados, 
o engajamento em atividades diversas (mesmo aquelas propostas pelos 
programas de reabilitação) etc. 

É necessário existir um tal contexto para que déficits neurocog- 
nitivos de memorização, atenção seletiva, flexibilidade mental, função 
executiva... possam ganhar o centro da cena. Afinal de contas, tais déficits 
cognitivos teriam um impacto direto sobre os chamados déficits funcionais 
apresentados por essa população, a saber, as competências sociais, as 
dificuldades de planejar, organizar e executar ações, de manter o fio de 
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uma conversa etc. Os métodos de remediação cognitiva, bem como 
toda a base empírica que os sustenta, seriam, portanto, exemplares desta 
mutação antropológica que a categoria de sujeito cerebral expressa: não 
se trata nesta lógica de tratar a personalidade de um doente mental, 
nem de confrontá-lo à castração, ao limite, ao impossível. Tampouco se 
trata aí de qualquer empreendimento de liberação das amarras de um 
universo disciplinador. Ao contrário, o que está em jogo no vocabulário 
do déficit neurocognitivo é o desejo de fornecer competências cogniti-
vas e funcionais a usuários de serviços de saúde mental. Essa ambição só 
é pragmaticamente desejável em um contexto normativo da autonomia 
como condição, à qual nenhum sujeito contemporâneo pode escapar.

Considerações finais

Sobretudo a partir dos anos 1950, intensificou-se uma tradição 
de estudos críticos relativos a temas que envolvem psicopatologia, psi-
quiatria, psicologia e suas instituições. Esses estudos se desenvolveram 
sobretudo na esteira das temáticas lançadas pela antipsiquiatria e pela luta 
antimanicomial. Neste ensaio, procurou-se sustentar que tais análises crí-
ticas se constituíram em um universo normativo típico das sociedades 
disciplinares (FOUCAULT, 2011). A tônica das análises conjugava com 
bastante propriedade uma gramática que incluía as noções de obediência, 
docilidade, obrigação, lei, ordem, gestão do tempo, esquadrinhamento do 
espaço, despersonalização, massificação, homogeneização, norma, desvio 
etc. Toda a crítica aos saberes sobre o psíquico, os tratamentos propostos e 
as justificativas racionais oferecidas iam ao encontro dessa gramática. Em 
suma, a psicopatologia tradicional e suas instituições seriam mandatárias 
de um modelo disciplinar de gestão das populações. Esses estudos críticos 
emergem no pós-guerra e se capilarizam ao longo do período dos Trinta 
Gloriosos. De acordo com Ehrenberg (2010, 2018), é justamente nesse 
período que o valor da autonomia aparece como uma aspiração coletiva 
nas sociedades liberais. A amplitude dos movimentos pelos direitos civis 
das minorias, típicos desse momento histórico, são o signo dessa ambi-
ção coletiva por emancipação, pelo direito à singularidade, pela liberdade 
de escolher a própria vida, pelo combate à ordem instituída. As análises 
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críticas de inspiração antipsiquiátrica e antimanicomial seguiram na es-
teira dessa aspiração coletiva por autonomia. Entretanto, na passagem 
dos anos 1970 para os anos 1980, uma nova paisagem normativa vai se 
consolidando e intensificando. Nesse novo cenário, a autonomia deixa de 
ser somente uma aspiração, para se tornar uma condição de todos nós. 
A capacidade de ser o agente da própria transformação é um dado, não 
importando o estrato da sociedade que se ocupe. Trata-se de um cenário 
pós-disciplinar, em que a emancipação de instituições coercitivas deixa 
de ser o problema principal.9 A hipótese que orientou este capítulo é que 
neste contexto nos deparamos com duas transformações fundamentais 
a respeito de temas que envolvem psicopatologia, psiquiatria, psicologia 
e suas instituições. Do ponto de vista da teorização sobre os transtornos 
mentais, vemos a emergência da figura antropológica do sujeito cerebral, 
em detrimento do conceito de personalidade e das metáforas relacionadas 
ao espaço da interioridade. Ao mesmo tempo, vemos também a subs-
tituição da psiquiatria tradicional (cujo objeto principal de atuação era 
a doença mental) pela noção de saúde mental. Esta última não lida de 
forma estrita com o tema da doença e da saúde. Normal e patológico, 
neste contexto, se tornam conceitos muito mais fluidos, amplos, capazes 
de englobar uma série de dilemas relacionados à sociabilidade do homem 
comum na era da autonomia como uma condição. Uma nova gramá-
tica emerge a partir de noções como motivação, autoestima, gerencia-
mento do estresse e das emoções, resiliência, desenvolvimento afetivo, 
aprimoramento das capacidades cognitivas, psicologia positiva... A partir 
de extratos etnográficos de uma pesquisa de campo, tentou-se mostrar o 
quanto as formulações das neurociências cognitivas e afetivas, materia-
lizadas em práticas de aprimoramento de si pelo treinamento cerebral, 
seriam o eco mais acabado deste novo contexto normativo. Muito mais 
do que tratar a personalidade daqueles sujeitos, o tema principal era muni
-los de capacidades e competências para viver além de qualquer contexto 

9 É evidente que a complexidade da vida em sociedade nos mostra que há interpe-
netração de regimes normativos, muito mais do que a substituição absoluta de um 
pelo outro. No entanto, para fins heurísticos, é possível dizer que há tendências que 
predominam sobre outras. No caso trabalhado, o valor da disciplina foi subordinado 
ao valor da autonomia nos últimos quarenta anos. Esta, como consequência, se torna 
uma condição comum.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 467 

disciplinar. Porque se, como descreveu Goffman (1968), as instituições 
totais representavam uma ruptura com o universo familiar, no modelo 
da saúde mental a família é um dos principais vetores do sucesso de um 
tratamento. Se as instituições totais eram incompatíveis com a relação 
trabalho-salário, hoje em dia é ideal que um paciente psiquiátrico possa 
ter uma atividade profissional remunerada, uma atividade que gere renda, 
mesmo que em um ateliê protegido. Se as instituições totais levavam a 
uma despersonalização trágica do sujeito, isolando-o do mundo externo, 
impedindo-o de gerir “identidades sociais múltiplas”, atualmente a situa-
ção é exatamente o contrário: o de fazer com que os pacientes consigam 
desempenhar os vários papéis sociais, na esfera pública, como na privada. 
Em seu romance neurocientífico The Echo Maker, o escritor norte-ameri-
cano Richard Powers sintetiza essa indissociabilidade entre fatos e valores 
presente na figura do sujeito cerebral na era da autonomia como condi-
ção: “Dominemos a montagem neural que, finalmente, dominaremos a 
nós mesmos” (POWERS, 2007, p. 134). Talvez seja esse um dos sonhos 
de resolução dos impasses que a condição autônoma coloca para cada um 
de nós, sem escapatória

Referências bibliográficas

ALVES, R. O cérebro com foco e disciplina: transforme seu cotidiano com mais produti-
vidade e desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários. São Paulo: Ed. 
Gente, 2015.

______. Faça seu Cérebro trabalhar para você: Torne sua memória mais rápida e precisa. 
São Paulo: Ed. Gente, 2013.

CASTEL, R. L’Ordre Psychiatrique: L’Âge d’Or de l’Alienisme. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1976.

CHAMAK, B. Autism and Social Movements: French Parents’ Associations and In-
ternational Autistic Individuals’ Organizations. Sociology of Health and Illness, 
30 (1), 2008, 76–96.

DUMIT, J. Picturing personhood. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004.
EHRENBERG, A. La mécanique des passions: Cerveau, comportement, société. Paris: 

Odile Jacob, 2018.
______. La société du malaise. Paris: Odile Jacob, 2012.
______. La fatigue d’être soi: Dépression et société. Paris: O. Jacob, 2008.
______. Le Sujet Cerebral. Paris, Esprit, n. 309, 2004, 130-155.
FORRESTER, J. Dispatches from the Freud wars. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-

versity Press, 1997.



19. Dispositivos Terapêuticos e Produção de Conhecimento

468 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2011.
FOURASTIÉ, J. Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible. Paris: Fayard, 1979.
FOX, E. Cérebro cinzento, cérebro ensolarado: como retreinar o seu cérebro para superar 

o pessimismo e alcançar uma perspectiva mais positiva na vida. São Paulo: Cultrix, 
2015.

GOFFMAN, E. Asiles: Étude sur la condition sociale des malades mentaux. Paris: Les 
Éditions de Minuit, 1968.

GONÇALVES, D.; MARI, J.; BOWER, P.; GASK, L.; DOWRICK, C.; TÓFOLI, 
L. et al. Brazilian multicentre study of common mental disorders in primary 
care: rates and related social and demographic factors. Cadernos De Saúde Públi-
ca, 30(3), 2014, 623-632.

HACKING, I. Looping Effects on Human Kinds. In: SPERBER, D. et al. (ed.). 
Causal Cognition: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Oxford University 
Press, 1995, 351-383.

HANSON, R. O cérebro de Buda: Neurociência Prática para a Felicidade. São Paulo: 
Editora Alaúde, 2012.

HORWITZ, A. Creating mental illness. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
LATOUR, B. Ciência em ação. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
ORTEGA, F. Elementos para uma história da neuroascese. História, Ciências, Saúde. 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.3, 2009a, 621-640.
______. Neurociências, neurocultura e autoajuda cerebral. Interface comun. saúde 

educ. vol. 13, n. 31, 2009b, 247-260.
______. The Cerebral Subject and the Challenge of Neurodiversity”. Biosocieties, vol. 

4, 2009c, 425-445.
POWERS, R. The Echo Maker. New York: Picador, 2007.
PUTNAM, H. Reason, Truth, and History. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1981, 01-21.
RABINOW, P. Artificialidade e Iluminismo: da sociobiologia à biossociabilidade. 

In:RABINOW, P. Antropologia da Razão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999
ROSE, N. Inventing our selves. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
______. Neurochemical Selves, Society, 41(1), 2003, 46-59.
SHOEMAKER, S. Self-Knowledge and Self-Identity. Ithaca: Cornell University Press, 1963.
VENTURI, C. Rémediation Cognitive et Schizophrénie de laboratoire. In: CHA-

MAK, B.; MOUTAUD, B. Neurosciences et Société: Enjeux des savoirs et pra-
tiques sur le cerveau. Paris: Armand Colin, 2014, 160-185.

VENTURI, C. Como se treina um cérebro disfuncional: Antropologia do treinamento 
cognitivo aplicado à esquizofrenia. (Tese de Doutorado). Instituto de Medicina 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011.

VIDAL, F. Brainhood. In: FISCHER, K. et al. Mind, Brain, and Education (based 
on a conference held at the Pontifical Academy of Sciences, Rome). New York: 
Cambridge University Press, 2005.

VIDAL, F.; ORTEGA, F. Being Brains. 1st ed. New York: Fordham University Press, 
2019.

ZORZANELLI, R.; BEZERRA JR.; B.; COSTA, J. A criação de diagnósticos na psi-
quiatria contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.



 469 

20

“Agora temos de saber 
até como adoecer”: reflexões 

sobre a subjetivação, a verdade 
e o complexo psi como aleturgia 

na governamentalidade 
neoliberal contemporânea1

Patrício Rojas Navarro  

Sebastian Rojas Navarro

(…) quanto mais o poder e o conhecimento, o poder e o saber, 
se apropriam desta subjetivação que deles deriva, mas que é independente, 

mais se formam, incansavelmente, novos modos de subjetivação, 
quase sem que se saiba, de forma parcialmente inconsciente 

 (DELEUZE, 2015, p. 121).

Pode haver um poder sem ouropéis? Aleturgia 
e os rituais da verdade nas artes do governo

Michel Foucault, na época em que iniciou o curso que ministrou 
no Collège de France durante o ano acadêmico de 1979-1980, abordava 
o que parecia ser uma continuação de sua pesquisa sobre a governamenta-
lidade e as artes de governo. De forma esquemática, podemos afirmar que 
o filósofo francês havia dedicado sua prática de pesquisa e ensino em cur-
sos anteriores ao exame dos dispositivos de segurança, à proliferação de 
tratados sobre as “artes de governo” e à progressiva governamentalização 
dos Estados a partir dos séculos XV-XVI (FOUCAULT, 2006, p. 136). 
Isso coincide e se alimenta, por sua vez, da investigação detalhada de 

1 Tradução de Andrés Laínez e revisão de Bruno Foureaux, Filipe Carijó e Maria Clara 
de Almeida Carijó.
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Foucault (2007) sobre a governamentalidade ou artes de governar liberais 
e neoliberais que se desdobraram no século XX sob a forma, de um lado, 
do ordoliberalismo alemão e, de outro, do neoliberalismo americano da 
Escola de Chicago. Assim, Foucault (2007, p. 358) fechou o curso do 
ciclo 1978-1979 com frases que podem ser lidas não só como um resumo 
do trabalho desse ciclo, mas também como uma espécie de abertura do 
campo de análise e indicação futura de trabalho: 

(…) todas essas artes de governar, essas diferentes formas 
de calcular, de racionalizar, de regular a arte de governar, 
ao se sobreporem umas às outras, vão constituir, em ter-
mos gerais, o objeto do debate político desde o século 
XIX. O que é a política, em suma, se não o jogo dessas 
diferentes artes de governar com os seus diferentes ajustes 
e, ao mesmo tempo, o debate que elas suscitam? (FOU-
CAULT, 2007, p. 358).

Um ano depois, porém, Foucault retoma as suas lições com uma 
proposta que não apenas aumenta o alcance dos seus trabalhos anterio-
res, mas que parece introduzir – ou reintroduzir, como iremos salientar 
mais adiante – uma espécie de inflexão que o leva a examinar as artes 
de governar em um nível diferente. Referimo-nos ao desdobramento do 
conceito de aleturgia (FOUCAULT, 2014ª, p. 24). Para apresentar esta 
noção, Foucault recorre à narração de algumas cenas que acontecem em 
torno do Imperador Romano dos séculos II e III d.C., Sétimo Severo. 
Especificamente, o autor francês centra sua atenção no relato elaborado 
pelo historiador Dion Cássio, que narra o seguinte:

Sétimo Severo mandou pintar uma representação do céu, 
uma representação do céu estrelado, mas não um céu 
qualquer, nem estrelas quaisquer, nem posição qualquer 
das estrelas representadas. Ele mandou representar exata-
mente o céu de seu nascimento, a conjunção de estrelas 
que presidira seu nascimento e consequentemente seu 
destino (FOUCAULT, 2014a, p. 18).

Para Foucault, era claro o que o imperador romano procurava 
com isso: mostrar que o seu mandato e sentenças estavam inscritos no 
próprio sistema do mundo e no logos que o governava. Não foi o acaso 
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ou o erro que o levou ao lugar de imperador, mas “a própria necessidade 
do mundo que o tinha convocado” (FOUCAULT, 2014, p. 19). Em 
outras palavras, a própria ordem das coisas era o que sustentava e justifi-
cava as sentenças e a justiça do imperador, pois seu reino se fundava nos 
astros, nesse céu representado, pintado no teto de seu palácio, e nessa 
ordem se encontrava a verdade – codificada nas estrelas, em sua disposi-
ção e movimento – que fundamentava e assegurava a bem-aventurança 
do poder exercido por Sétimo Severo na terra.

Esta vinheta histórica não parece muito diferente de outras apre-
sentadas por Foucault ao longo do seu trabalho. No entanto, e como 
mencionamos acima, o filósofo se serve dela para introduzir uma torção 
interessante no desenvolvimento do seu pensamento tal como apresen-
tado nesse curso. Pouco depois de reconhecer que a história da abóbada 
estrelada de Sétimo Severo traz de volta à mesa o assunto, muitas vezes 
já abordado por ele em cursos e obras anteriores, da necessidade que 
têm os distintos exercícios de poder de acompanhar-se de alguma for-
ma de manifestação da verdade, pois “como se poderia governar sem 
conhecer o que se governa, sem conhecer aqueles que se governa e sem 
conhecer a maneira de governar esses homens e essas coisas?” (FOU-
CAULT, 2014a, p. 22),2 Foucault irá introduzir a suspeita de que não 
se trata apenas disso. Assim, com a história de Sétimo Severo, procura 
ilustrar algo mais: trata-se de como a manifestação da verdade funciona 
como algo que excede e transborda os assuntos meramente utilitários, 
práticos e úteis que são necessários para o governo. 

É a partir desta última observação que Foucault introduz o 
conceito de aleturgia como uma espécie de neologismo relativo3 para 

2 Nesta frase ressoa a proposta que Foucault vem trabalhando há anos sobre a rele-
vância de pensar as artes de governar ou governamentalidade como uma espécie de 
continuidade entre o governo dos Estados, das almas, dos comportamentos e dos 
homens nas suas relações entre si e nos seus laços com as coisas (FOUCAULT, 2006, 
p. 122-123). Isto inclui a questão de qual é a “disposição das coisas” para que o go-
vernante possa conduzi-las a um fim oportuno, mas também a ultrapassa na medida 
em que coloca sobre a mesa outra série de questões fundamentais: como governar a 
si mesmo?, como governar os outros?, por quem, ou – poderíamos acrescentar – em 
nome de quê aceitar ser governado? (FOUCAULT, p. 110).
3 De fato, o autor parece hesitar perante o seu público quanto à novidade ou não; ou 
quão adequada ou inadequada resultaria ser essevocábulo (cf. as aulas de 9 de janeiro 
de 1980 e 22 de Abril de 1981, respectivamente, em FOUCAULT, 2014a, 2014b).
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pensar nessas manifestações da verdade que não procuram provar 
algo, demonstrar um conhecimento, encontrar um saber objetivo ou 
refutar uma falsidade, mas sim agir como uma espécie de passagem à 
ação, de ritual fascinante, de um conjunto de práticas que revelam a 
verdade contra um fundo de desconhecimento. A noção de aleturgia 
refere-se, assim, às cenas, práticas, exercícios ou mesmo rotinas que 
funcionam como liturgias do verdadeiro, ou seja – como o mesmo au-
tor apontará no contexto de outro curso dado posteriormente – como 
“procedimento ritual para manifestar a alethes, o que é verdadeiro” 
(FOUCAULT, 2014b, p. 49). Aleturgia ou alethourgia pode então ser 
circunscrita como aquele “conjunto de procedimentos possíveis, ver-
bais ou não, pelos quais o que é postulado como verdadeiro é trazido 
à luz em oposição ao que é falso, oculto, indizível, imprevisível, esque-
cido” (FOUCAULT, 2014a, p. 24). 

A relevância dessa noção, que tem recebido menos atenção que 
outras na obra do autor francês, tem a ver, em nossa opinião, com 
aquelas reflexões às quais Foucault passa rapidamente, assim que a 
introduz: 1) provavelmente não há e não tem havido uma hegemonia 
no exercício do poder sem uma aleturgia que o acompanhe; 2) as 
artes de governar, especialmente a partir da governamentalização dos 
Estados, têm se racionalizado, e para isso têm contado com uma série 
de saberes e procedimentos “objetivos”: demografia, estatística, eco-
nomia política etc. No entanto, não podemos esquecer que, embora 
a “constituição da razão de Estado” até o século XVII tenha tentado 
expulsar os adivinhos, feiticeiros e astrólogos de seu papel de informar 
a condução da conduta por parte dos governantes, o certo é que a di-
mensão ritual e prática de certas formas de produção de verdade ainda 
ocupa um lugar relevante no problema do governo de si e dos outros. 
Nas palavras de Foucault (2014a, p. 37): 

(…) pode haver um poder sem ouropéis? (…) pode ha-
ver, concretamente, um poder que prescinda do jogo de 
luz e sombra, da verdade e do erro, do verdadeiro e do 
falso, do oculto e do manifesto, do visível e do invisível? 
Pode haver um exercício de poder sem um anel de ver-
dade, sem um círculo aletúrgico que gire ao seu redor e 
o acompanhe? 
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Isso, e seu papel no governo dos homens pela verdade, é o que 
Foucault sublinha no início de suas lições do ciclo 1979-1980, e é o que 
tentaremos desenvolver no restante deste capítulo como uma reflexão 
sobre a saúde, o complexo psicológico e as relações que os indivíduos 
estabelecem consigo mesmos e com os outros no Chile neoliberal ou 
liberal avançado de hoje.

Aleturgia, subjetividade e verdade: 
rumo a uma pluralização da análise 
das subjetivações neoliberais nos estudos 
da governamentalidade

Considerando o caminho previamente estabelecido, e levando 
em conta que os exercícios de poder se baseiam nesse tipo de procedi-
mentos para um “governo com a verdade”, é pertinente perguntarmos: 
é possível pensar que o conjunto heterogêneo de saberes e práticas mo-
bilizados pelo complexo psi atua como uma espécie de aleturgia nas 
governamentalidades neoliberais? Isso nos leva a abordar duas questões: 
primeiro, especificar em que nível dessas aleturgias de verdade estamos 
nos concentrando e, segundo, discutir de forma breve e crítica o papel 
atribuído ao complexo psi no âmbito do estudo crítico das artes moder-
nas e contemporâneas de governo.

Se retomarmos o trabalho de Foucault discutido na seção ante-
rior, podemos notar que ao abordar o problema do governo e da verda-
de, um aspecto-chave e rapidamente identificado pelo autor francês é o 
do exame do papel desempenhado por cada indivíduo nos procedimen-
tos da aleturgia. Foucault aborda, assim, a questão do que ele chama de 
atos de verdade, perguntando-se:

(…) por que e como o exercício do poder em nossa 
sociedade, o exercício do poder como governo dos ho-
mens, exige não só atos de obediência e submissão, mas 
também atos de verdade nos quais os indivíduos, que são 
sujeitos na relação de poder, são também sujeitos como 
atores, espectadores, testemunhas ou objetos no proce-
dimento de manifestação da verdade? Por que, nessa 
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grande economia de relações de poder, se desenvolveu 
um regime de verdade ajustado à subjetividade? (FOU-
CAULT, 2014a, p. 106, grifo nosso).

Foucault parece, assim, afirmar que uma das formas mais relevan-
tes que a aleturgia assumiu (ou uma das dimensões-chave dentro dos 
procedimentos a elas associados desde o cristianismo primitivo até o pre-
sente) é aquela que diz respeito à dimensão do “eu”, da subjetividade, e 
aquele espaço no qual um indivíduo é chamado a cumprir certos atos e 
exigências, de modo a poder dizer que ele fez parte da produção de uma 
verdade. Embora essa indagação conduza Foucault a uma busca em tor-
no da relação entre o sujeito e a verdade que o ocupará por boa parte do 
resto de seu trabalho,4 neste capítulo nos propomos permanecer nesse 
nível, para pensar com a proposta foucaultiana relativa à participação-
chave dos sujeitos nos atos de verdade, quer como “operadores” deles, 
quer em funções como “testemunha”, “espectador”. Atos sob a forma 
de rituais e práticas, em que alguém trabalha em prol da constituição 
de uma determinada verdade, seja numa forma de relação particular 
consigo mesmo – a que Foucault (2014, p. 71) chama de “auto-ale-
turgia” – seja através de ações junto a outros (FOUCAULT, 2014b, p. 
76). Atos, em suma, em que sujeito e verdade entram num processo de 
constituição mútua, por meio de posições diversas que envolvem um 
emaranhado de práticas tão diversas como o interrogatório, o exame, 
a confissão, o testemunho, o exercício da memória, a lembrança, o es-
quecimento etc.

É nesse ponto que propomos um nexo contemporâneo relevan-
te para o exame, entre os atos de verdade e as práticas psi, de uma série 
de relações entre as governamentalidades neoliberais e o complexo 
psi. Para abordar estas questões, e como já assinalamos anteriormen-
te, é oportuno fazer uma breve revisão das formas como os saberes e 

4 Um trabalho que, sem dúvida, desenvolve e recria problemas que o autor francês 
vem levantando desde antes, e que torna problemática a manutenção de uma espécie 
de “último Foucault” à maneira de uma ruptura com seu trabalho anterior, dedicado 
pela primeira vez às relações que os sujeitos constituem consigo mesmos. Neste senti-
do, pode ser confrontada a sucinta mas convincente nota editorial de Fabienne Brion 
e Bernard Harcourt (in FOUCAULT, 2014b, p. 11-20).
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práticas das disciplinas psi têm sido convocados nos estudos das artes 
neoliberal e liberal avançada de governo dos indivíduos. Embora ad-
mita mais de uma abordagem possível, uma das formas mais produti-
vas e relevantes de entender a noção de práticas psi é remetendo-a ao 
conceito de “complexo psicológico” ou “complexo psi” cunhado por 
Jacques Donzelot (ROSE, 2016), mas popularizado e posto em prá-
tica de forma exemplar pelo sociólogo Nikolas Rose em sua própria 
leitura de Foucault e proposta de estudo da governamentalidade das 
democracias liberais avançadas (1985, 1999, 2010). O autor britânico 
entende por esse termo “um complexo de discursos, práticas, agentes 
e técnicas, que se desdobram nas escolas, clínicas, processos judiciais 
e penais, fábricas e exército – que forneceram a base para a genera-
lização e desenvolvimento de uma psicologia “aplicada” e “clínica” 
durante e após a Segunda Guerra Mundial” (ROSE, 1985, p. 9). Este 
complexo e o seu desdobramento levaram também, segundo Rose, à 
emergência da possibilidade de pensar cientificamente sobre as ca-
pacidades e atributos mentais dos seres humanos em termos de uma 
“psicologia do indivíduo”, abrindo o caminho para o entendimento 
da conduta, problemas e potenciais humanos em termos de capaci-
dades psicológicas, “e construir técnicas de regulamentação e reforma 
referentes a esse domínio psicológico” (ROSE, 1985, p. 9).

O trabalho de Rose tem sido fundamental para possibilitar 
uma análise crítica do complexo psi, inspirando múltiplos autores 
e autoras a explorar as formas pelas quais esse caldeirão de práticas 
provenientes da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria etc., tem 
atuado como elemento-chave na articulação da continuidade do go-
verno contemporâneo dos Estados, populações, indivíduos, famílias 
etc. Sem dúvida, as contribuições dos estudos da governamentalida-
de têm sido fundamentais para a produção de uma reflexão crítica 
sobre os modos de funcionamento e os efeitos das práticas psi. As-
sim, várias análises inspiradas nessa matriz analítica têm revelado o 
papel central que as práticas psi têm desempenhado nas formas con-
temporâneas de compreensão e atuação sobre nós mesmos e sobre os 
outros, formas que, aliás, são solidárias com os objetivos, programas 
e técnicas de gestão da população próprios das artes de governo libe-
rais avançadas e neoliberais. 



20. Dispositivos Terapêuticos e Produção de Conhecimento

476 

Apesar do acima exposto, os estudos sobre governamentalidade, 
por sua vez, têm sido objeto de críticas relevantes e produtivas que vale 
a pena levar em consideração. Especificamente, referimo-nos a questões 
levantadas sobre: 1) sua leitura em uma chave excessivamente repressiva 
e disciplinar do papel que as diferentes “especialidades” científicas como 
a psicologia têm desempenhado nos processos de normalização e exercí-
cio do poder (BROWN; STENNER, 2009; ROJAS NAVARRO; RO-
JAS; CASTILLO-SEPULVEDA; SCHONGÜT-GROLLUMS, 2018); 
2) sua excessiva dependência do trabalho com documentos e falta de 
trabalho de campo, o que tem levado a uma certa leitura dedutiva do 
exercício do poder em que as racionalidades das artes de governo aca-
bam determinando de forma unidirecional tanto as sociedades quanto 
os indivíduos, suas subjetividades e relações (DEAN, 2010; MCKEE, 
2009); 3) a dificuldade que a caixa de ferramentas teórico-conceitual 
dos estudos da governamentalidade tem tido para explicar a especifici-
dade da produção das subjetividades, especialmente quando estas são 
bastante refratárias, recalcitrantes, criativas ou heterogêneas em relação 
às diretrizes com as quais as artes de governo procuram orientar as exis-
tências e as relações dos indivíduos consigo mesmos, com os outros e 
com os elementos materiais e não humanos de suas vidas (ROJAS NA-
VARRO; VRECKO, 2017).

Embora as três linhas de crítica mencionadas tenham demonstra-
do sua pertinência e utilidade para marcar as limitações desse quadro 
teórico-metodológico, são as apreensões levantadas em relação ao ter-
ceiro ponto mencionado que nos parecem particularmente relevantes 
e pertinentes para desenvolver o que segue no restante deste capítulo.

A subjetivação ou produção de sujeitos é um assunto de enor-
me complexidade, e fazer justiça à sua abordagem, seja no trabalho de 
Foucault discutido até este ponto, seja nos já mencionados estudos da 
governamentalidade, resulta uma tarefa impossível no contexto deste 
capítulo. Podemos, diante disso, tentar uma abordagem ao problema 
exposto se nos concentrarmos naqueles que, grosso modo, se tornaram 
o lugar comum para pensar e estudar a subjetividade e as subjetivações 
nas artes do governo neoliberal.

Para estudos da governamentalidade, as subjetividades e sujeitos 
têm sido entendidos, na maioria das vezes, como um efeito das artes 
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de governo neoliberais contemporâneas, ou seja, como uma espécie de 
subproduto de um mandato que conduz os indivíduos por meio da 
gestão dos seus interesses, seduzindo e promovendo por meio de táticas, 
programas e estratégias públicas e privadas nas quais o complexo psi, 
acima mencionado, desempenha um papel fundamental. As governa-
mentalidades neoliberais procuram, assim, que cada um dos sujeitos 
trabalhe sobre si mesmo, administre e conduza a si na sua relação con-
sigo mesmo e com os outros, através do imperativo de se sentir ativa-
mente forçado a ser livre (ROSE, 1999), e também – numa dimensão 
significativamente menos abordada – através de uma urgência difusa 
de agir individualmente perante a constante ansiedade causada por um 
futuro iminente que parece vir sem parar, mas que nunca chega (ISIN, 
2004). O acima exposto seria coerente com uma forma de exercício de 
poder em que o peso da própria existência e do resto, do comunitário 
e do social, acaba por ser assumido pelos sujeitos como efeito da ação e 
iniciativa (ou omissão) individual. 

Este tipo de individualização e culpabilização extrema é acom-
panhado por uma condução dos sujeitos que os interpela a modo de 
um empresário de si mesmo. Mais uma vez, podemos constatar que é 
o trabalho seminal de Foucault que funciona como um dos principais 
incentivos para seguir esta linha de raciocínio. Já em março de 1979, o 
filósofo francês refletia:

No neoliberalismo – que não o oculta, o proclama –, 
também vamos encontrar uma teoria do homo æconomi-
cus, mas, nele, este não é de forma alguma um sócio do 
intercâmbio. O homo æconomicus é um empreendedor e 
um empreendedor de si mesmo (…) que é seu próprio 
capital, seu próprio produtor, a fonte de [sua] renda 
(FOUCAULT, 2007, p. 264-265, grifos e parênteses no 
original).

Mais adiante, em uma análise centrada no ordoliberalismo 
alemão, mas que se presta de forma sedutora a ser estendida às go-
vernamentalidades neoliberais em geral, Foucault (2007, p. 277) 
acrescentará que sob as artes de governo se torna necessário que: 
“A vida do indivíduo – incluindo a relação, por exemplo, com sua 
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propriedade privada, sua família, seu parceiro, a relação com seus 
seguros, sua aposentadoria – o transforme em uma espécie de em-
presa permanente e múltipla”, promovendo-se uma generalização da 
“forma empresa” que tem a função de:

(…) multiplicar o modelo econômico, o modelo da oferta 
e da demanda, o modelo da inversão, o custo e o bene-
fício, para fazer dele um modelo das relações sociais, um 
modelo da existência mesma, uma forma de relação do 
indivíduo consigo mesmo, com o tempo, com seu entor-
no, o futuro, o grupo, a família (FOUCAULT, 2007, p. 
278).5

Este parece ser o caminho que autores posteriores seguirão ao 
pensar que, sob a governamentalidade neoliberal, os sujeitos são cons-
tituídos por meio de uma constante incitação a buscar ativamente não 
apenas seu próprio sucesso econômico, mas também o seu bem-estar e 
a sua saúde e das suas famílias como imperativos morais fundamentais 
(o que Rose (2006) chama de ethopolitics, jogo de palavras entre ética e 
política). Isto também é coerente com o sustentado desde outras pers-
pectivas como a filosofia e a crítica cultural, onde se tem falado de um 
presente no qual as relações entre indivíduos se tornaram uma “rivalida-
de interminável como uma competição saudável, como uma excelente 
motivação que opõe alguns indivíduos a outros e atravessa cada um 
deles, dividindo-os internamente” (DELEUZE, 2006, p. 2), e em que 
cada sujeito é presa de um “realismo capitalista” segundo o qual todo 
mal-estar e sofrimento vital e psíquico não pode ser experimentado, 
senão como um problema privado e individual (FISCHER, 2018).

As análises que acabamos de apresentar não só nos parecem ade-
quadas, mas também convincentes. O problema é – e este é o tipo 
de questionamento que aqui reunimos – quando tais análises, ao invés 
de serem consideradas pontos de partida, generalizações orientadoras, 
incentivos para investigar e discutir de forma detalhada o devir dos su-

5 Não podemos deixar de convidar o leitor a ler diretamente Foucault neste ponto. 
O autor francês faz uma análise que introduz matizes suficientes para desencorajar 
tentativas precipitadas de generalizar a ideia de empresário de si e aplicá-la a qualquer 
razão neoliberal.
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jeitos e subjetivações particulares nas governamentalidades neoliberais, 
são usadas como explicações perante as quais nosso único papel é reunir 
casos, material empírico e experiências a título de corroboração. Em 
outras palavras, e a partir das sugestivas críticas levantadas por autores 
como Isabelle Stengers (2014), preferimos nos afastar da posição de 
porta-vozes da teoria para que cada situação a ser investigada nada mais 
seja do que um novo caso para ilustrá-la.

É nesse ponto que retomamos o problema do sujeito e da verdade 
e o papel das aleturgias como possibilidades conceituais para matizar 
e complexificar o estudo de determinadas subjetividades neoliberais, 
particularmente quando queremos fazê-lo em relação aos saberes, prá-
ticas e espaços concretos do exercício do governo de si, como proposto 
atualmente pelo complexo psi. Na seção seguinte, trataremos então de 
um exemplo que, a nosso ver, nos permite pensar utilizando a noção de 
aleturgia e o problema do governo dos indivíduos pela verdade, a fim de 
enriquecer o exame de como os sujeitos são efeitos das artes do governo 
neoliberal, replicando suas diretrizes, mas, precisamente por causa das 
consequências não deliberadas do complexo psi, resultando ao mesmo 
tempo um tanto refratários e criativos relativamente a elas. 

O sujeito neoliberal entre imitação, 
oposição e invenção: efeitos da obrigação 
de ser livre e autônomo no sistema 
de saúde pública chileno 

Nesta seção, propomos examinar um extrato de material empí-
rico com potencial para mostrar que a subjetividade e os processos de 
subjetivação podem ser entendidos como devires heterogêneos, onde 
as artes de governo neoliberal conduzem, é claro, mas não determinam 
completamente os sujeitos. Assim, vamos propor que o problema do 
governo pela verdade e a participação dos indivíduos em procedimen-
tos aletúrgicos e práticas constitutivas de atos de verdade, proporciona 
a oportunidade de atentar a detalhes e sutilezas que de outra forma 
poderiam ser negligenciados. O material empírico a ser considerado foi 
coletado por um dos autores deste capítulo no âmbito de uma investi-
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gação sobre os usuários polipacientes de centros de atenção primária em 
uma das cinco comunas localizadas no chamado “cone de alta renda” ou 
bairro alto de Santiago do Chile (AGOSTINI; HOJMAN; ROMÁN; 
VALENZUELA, 2016).6

Este estudo envolveu entrevistas etnográficas, entrevistas aber-
tas e participação em instâncias de observação com usuários e usuá-
rias identificados pelos profissionais e/ou a equipe administrativa da 
comunidade como polipacientes na medida em que apresentaram pa-
drões de consulta e busca de atenção que foram considerados, por 
uma razão ou outra, inadequados, excessivos em termos de custo dos 
serviços, ou demasiadamente exigentes em relação às equipes de saúde 
(ROJAS, 2015).

Não é nosso objetivo discutir a condição de polipacientes desses 
usuários no contexto de um sistema de saúde pública que carrega os 
paradoxos de se apresentar como comunitário, sob o modelo da me-
dicina familiar, mas ao mesmo tempo ser articulado a partir de um 
governo neoliberal chileno cheio de excessos7. O que visamos é, antes, 
refletir a partir do caso de uma das usuárias que fez parte do trabalho 
de campo desta investigação e cujas circulações no sistema primário 
de saúde, as práticas e conhecimentos característicos do complexo psi, 
e a própria geografia da comuna, permitem complexificar o que po-
demos entender por uma subjetivação na governamentalidade neoli-
beral chilena. Vamos chamar a esta usuária “Adela”, um pseudônimo 
que ela mesma escolheu.

Adela é uma mulher de 51 anos, trabalhadora doméstica ou 
“nana”, como é chamada pelos seus chefes e como se identifica. Ela tra-
balha para dois idosos no modo “indoor”, ou seja, vivendo com eles e 
trabalhando de segunda a sábado. Adela passa a maior parte de seus dias 
cozinhando, passando roupa, encarregando-se da limpeza e cuidando 
de seus chefes e de seu animal de estimação em um grande apartamento 
em um bairro bem localizado, cuja varanda oferece uma ampla vista 

6 Este trabalho de campo foi realizado como parte de um projeto de pesquisa de 
doutorado no departamento de sociologia da Goldsmitths, Universidade de Londres, 
e endossou os alinhamentos e exigências éticas daquela universidade.
7 Sobre o assunto, é possível revisar as contribuições teóricas e estudos de caso com-
pilados em Lemm (2010).
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para a grama bem cuidada de uma praça situada em frente. Dado o 
seu estatuto de trabalhadora doméstica numa casa localizada numa das 
comunas de alto padrão de Santiago, as clínicas públicas de atenção pri-
mária apareceram-lhe como a alternativa óbvia no momento de buscar 
atenção em saúde. Na verdade, ela frequenta regularmente um centro 
de saúde familiar, que é o que lhe corresponde devido à localização 
territorial do local onde vive. Os motivos são vários, alguns reconhe-
cidos por ela mesma como mais relevantes que outros: asma, alergias, 
osteoporose em um joelho e controles ginecológicos. 

O trabalho de Adela requer uma presença permanente naquela 
casa, que é dela sem ser dela. As únicas vezes que ela sai de seu local de 
trabalho são aos domingos, quando ela acompanha seus patrões para 
fazer alguma atividade, ou quando ela passeia com o animal de esti-
mação da casa, um pequeno poodle chamado Chico. Seu relato dessas 
condições está impregnado de um bom senso de humor que, diz ela, 
sempre a acompanhou em todas as áreas de sua vida, incluindo o que 
ela chama de “cuidar do mais importante para a gente, que é a saúde”. 
Ao procurar cuidados de saúde, Adela aprendeu a planejar sua vida para 
poder responder às exigências de seu trabalho, por isso costuma pedir 
suas horas de atendimento com antecedência, fazendo com que elas 
coincidam o máximo possível com as manhãs em que não tem obriga-
ções importantes. A dificuldade surge quando as doenças, o mal estar 
ou a enfermidade irrompem, desorganizando a sua agenda: quando tem 
violentos ataques de asma, ou em momentos em que tem crises alérgicas 
de origem bastante misteriosa, difícil tratamento e consequências sin-
tomáticas importantes que, apesar de suas tentativas de minimização, 
a preocupam tanto quanto a seus empregadores. Nessas ocasiões, ela é 
obrigada a pedir licença de forma urgente, a acudir sem aviso prévio à 
clínica, ou a tentar conseguir atendimento de modo insistente. Mesmo 
quando consegue ser atendida por enfermeiras ou clínicos gerais, relata 
que é muito difícil para eles levarem a sério o que está acontecendo com 
ela. Adela diz ironicamente: “Há sempre problemas quando você vai ao 
médico por coisas inesperadas. Parece que hoje em dia você tem que se 
programar para ficar doente!”

Adela é, de acordo com as bases de dados da comuna, um usuá-
rio polipaciente. Ela pode ser catalogada como tal não pelo fato de ir 
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frequentemente aos centros de cuidados primários de saúde da sua co-
munidade – como, de fato, é explicitamente solicitado aos cidadãos 
responsáveis de Santiago do Chile que não o façam – mas pela suspei-
ta de que, como diz Leo, outro dos entrevistados nessa investigação e 
que trabalha como analista estatístico em saúde no município, é uma 
usuária que usa “serviços ou modos de atenção que não correspondem 
a sua patologia ou situação”. Adela é considerada uma polipaciente por 
razões que ela mesma intui: por sua busca recorrente de espaços de 
cuidado para suas condições agudas – asma e alergia -, e não pelo fato 
de frequentar regularmente os controles que a saúde pública chilena 
fomenta: aqueles relacionados à promoção, prevenção e controle da pa-
tologia crônica. A alergia e a asma são também a contingência que faz 
com que os profissionais que a atendem eventualmente a encaminhem 
para consultas sobre a sua saúde mental. A uma psiquiatra, e depois a 
uma psicóloga. “Pode ser por causa do estresse, me dizem”, explica ela, 
“ou porque eles não cachan [entendem] o que há de errado comigo, 
nada mais”, acrescenta ela com um sorriso.

Adela se viu, assim, incorporada ao emaranhado do complexo psi 
na saúde pública do Chile de hoje. Ela teve sessões com uma psiquiatra 
e foi rapidamente encaminhada a uma psicóloga. Não foram muitas 
sessões, “umas oito ou nove até agora, e outras duas ou três com a psi-
quiatra”, diz ela, mas sua agenda parece estar fixada de forma sagrada: a 
cada duas semanas, com a primeira, uma vez por mês, com a segunda.

Adela não se lembra muito do que lhe foi dito sobre as causas 
dos seus ataques alérgicos e asmáticos, mas se lembra que a psicóloga “é 
uma senhora muito gentil, que ouve e deixa as pessoas falarem. É disso 
que eu gosto”. Quando Adela se aprofunda sobre seu percurso pelas 
sessões de “consulta” e “terapia” com as profissionais de saúde mental, 
ela diz: “Eu falo de muitas coisas, e elas as comentam. Coisas pessoais. 
Ensinam-me que eu não sou uma vítima, que tenho de ser mais prota-
gonista nas coisas que me acontecem”. Mais tarde, na mesma conversa, 
dirá, no que diz respeito à sua saúde: “Já tenho muito que fazer, agora 
temos de saber até como adoecer!”. Isto não é necessariamente uma 
queixa: Adela está compartilhando o que entendeu no contexto de sua 
psicoterapia e consultas psiquiátricas. Há um saber fazer para consul-
tar-se e ser levada a sério, e ela não pode ser passiva a esse respeito. É 
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um trabalho que ela tem que fazer: se não, os profissionais da saúde 
continuarão a não examinar seriamente seus mal estares agudos.

O caso de Adela, sem dúvida, apresenta múltiplos elementos dig-
nos de análise, mas o que aqui nos interessa destacar destes breves extra-
tos é como podemos entendê-los evitando apressar-nos no que William 
James (2009, p. 108) chamou de “paixão pela simplificação”, ou seja, a 
tendência de poupar trabalho mediante a redução da heterogeneidade 
dos fatos do mundo à simplicidade. O que podemos pensar junto a 
Adela, suas palavras e suas práticas de busca de cuidados dentro e fora 
da saúde pública e do complexo psi? O que Adela nos diz nos permite 
explorar com ela um pouco da opacidade que temos que enfrentar ao 
pensar nos problemas da subjetividade e da subjetivação dos indivíduos 
e seus corpos no Chile neoliberal contemporâneo.

Se nos mantivéssemos no nível de simplesmente “aplicar” a teoria 
ou de tomar Adela como um caso ilustrativo das propostas habituais de 
subjetivação dos estudos da governamentalidade neoliberal, poderíamos 
pensar que estamos diante de uma “adequada” subjetividade-subjetiva-
ção neoliberal ao estilo da expressão: ao mau tempo, boa cara. “Temos 
que colocar o sorriso no rosto e apenas apechugar [suportar]” diante da 
doença e da adversidade, diz ela em uma das entrevistas. Trata-se de 
algo que ela coloca constantemente em prática: com autonomia exerce 
sua liberdade individual através do labirinto da infraestrutura da saúde 
comunitária, buscando ativamente seu bem-estar entre profissionais e 
administradores que a individualizam como um paciente-caso, e uma 
governamentalidade que a conduz em relação a como viver uma boa 
vida como parte dessa totalidade-população, corpo-espécie que, como 
Foucault (2006, p. 132) intuiu, se sente consciente do que quer mas 
não necessariamente da forma como seus interesses são conduzidos para 
moldar o possível alcance do que pode ou não querer. Adela constitui-
se, assim, como uma espécie de efeito colateral, “bom” sujeito da saúde 
neoliberal, paciente que exerce tão ativamente seu direito à saúde que 
acaba operando como uma espécie de negativo ou limite da mesma ra-
cionalidade que a coloca em movimento quando consulta demais. Por-
tanto, levam-na a trabalhar sobre si mesma junto a outros profissionais 
e espaços de cuidado: os da saúde mental, onde seu caminho encontra, 
explicitamente, os do complexo psi. 
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Mas também podemos tomar outro rumo que não é contrário, 
mas complementar e ater-nos ao que Adela diz e vive, atentando às 
complexidades da subjetividade e da subjetivação dos indivíduos, parti-
cularmente em sua relação com as tentativas de conduzi-los. Propomos 
levar em consideração, então, dois pontos, que orientam nossas refle-
xões: 1) pensar sobre o que Adela diz e faz sem nos restringirmos a uma 
noção de agência que equipara intencionalidade com ação ou capaci-
dade de agir. Assim, aproximamo-nos de autoras como Emilie Gomart 
(2002, 2004) ou Annemarie Mol (2008) que, através de um trabalho 
empírico – precisamente no campo da saúde –, enfatizaram que faría-
mos bem em abandonar a noção liberal de agência que se tornou uma 
espécie de senso comum de nossas análises. Para o liberalismo, a agência 
é uma propriedade humana, situada de alguma forma “dentro” de nós – 
nossas subjetividades e, muito secundariamente, nossos corpos coman-
dados pela “mente” ou “consciência”. Portanto, nossa ação é dirigida 
por esse humano “interior”. Sob esse prisma, o lugar dos objetos, das 
coisas, do não-humano e do mundo não pode ser outro senão o de alvos 
passivos de um determinismo humano ou, ao contrário, o de obstácu-
los, escravizadores, limites para uma liberdade negativa (porque se um 
objeto se torna necessário para agirmos, vemos a sombra da dependên-
cia, ou se ele nos constrange, vemos como ele subtrai essa capacidade 
mágica de ação livre supostamente depositada em nós e que é tão cara 
à governamentalidade neoliberal). 2) Levar a sério pelo menos duas das 
advertências do próprio Foucault. Em primeiro lugar, que todo exer-
cício de poder – e nisso incluímos as diferentes artes de governo – é 
produtivo (FOUCAULT, 2002), mas, além disso, que a constituição de 
um “eu” ou subjetividade necessita de “práticas reais” que vão além dos 
sistemas simbólicos de um dado momento histórico, embora se sirvam 
deles (2003a, p. 81). Em outras palavras, se as práticas psi têm algum 
papel na situação de Adela, é contribuir para a produção de uma subje-
tivação que pode sempre ultrapassá-las, tanto a elas quanto às diretrizes 
da governamentalidade neoliberal dentro da qual se articulam.

Voltemos, então, a Adela: ela não quer, não pode ou não está in-
teressada em falar sobre o que conversa nas consultas com a psiquiatra 
ou a psicóloga, mas salienta que são espaços razoavelmente regulares 
nos quais ela “trabalha” múltiplas temáticas. Mencionamos acima que 
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Adela diz que com a psicóloga e a psiquiatra aprendeu que tem que 
se consultar adequadamente, em particular, e como não “ser uma víti-
ma” – isto é, passiva, vencida – do que lhe acontece no sistema de saú-
de e na própria vida, em geral. Promoção de uma noção (neo)liberal 
de agência, pode-se dizer sem dúvida, mas o complexo psi encarnado 
em dois consultórios e no trabalho com duas profissionais da saúde 
mental rapidamente excede esse tipo de psicoeducação. Adela vai ela-
borando em maior detalhe suas experiências e relata como a possibi-
lidade de conversar é o que mais lhe é útil nas sessões de psicoterapia. 
Em uma breve entrevista após uma sessão com a psicóloga, ela diz: 
“Estou ficando sem coisas para dizer porque não vou ao consultório 
há algum tempo, então não tenho muito a dizer à senhorita [psicó-
loga]”. Ela se refere, naturalmente, ao fato de que, por não ter ido ao 
consultório, não foi capaz de ensaiar seu novo repertório e, portanto, 
não pode relatar seu sucesso ou falta de sucesso em relação ao saber-
consultar que acredita estar aprendendo com uma autoridade profis-
sional. Porém, mais tarde, na mesma conversa, acrescenta: “a verdade 
é que falamos sobre qualquer coisa, sobre como eu sou, sobre o meu 
trabalho, sobre os fins de semana; é só conversa, mas é bom porque 
você pode pensar em como você é, e você nunca tem tempo para 
pensar nisso poh [interjeição], se você está sempre fazendo coisas.” 
As práticas psi parecem permitir a Adela trabalhar sobre si mesma, 
participando da criação e recriação de um jogo específico de verdade 
que lhe permite fazer o exercício de se tomar como uma espécie de 
“substância ética” (FOUCAULT, 2003b, p. 27) que, coerente com a 
governamentalidade neoliberal do Chile contemporâneo, promove os 
polos “ativa/protagonista” versus “passiva/vítima” como parâmetros da 
conduta moral e da capacidade de cuidar de si mesma. O interessante 
é que esse primeiro exercício rapidamente se pluraliza, e os atos de 
verdade que Adela vai co-constituindo nesse espaço ampliam o escopo 
e o efeito desse trabalho. Adela não vai questionar explicitamente nada 
ou ninguém, as práticas psi não vão encorajar nenhuma emancipação 
per se, nem mobilizá-la a uma crítica da situação atual das coisas no 
Chile. Mas, para além do que Adela interpreta como instruções sobre 
como procurar adequadamente a atenção médica para ser levada a 
sério no consultório, ela se vê surpreendida por um complexo psi que, 
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neste caso particular, não parece lhe dar indicações claras ou propor 
uma agenda ou tema específico. Adela se incomoda, mas continua a 
ir àquelas sessões em que encontra algo apesar de não saber o que é, e 
sobre as quais, ao mesmo tempo, se queixa, porque lhe interrompem 
a rotina e a obrigam a pedir uma licença regular para ausentar-se por 
algumas horas do trabalho a cada duas ou três semanas.

Assim, vemos que o complexo psi desempenha seu papel sinistro, 
já denunciado, legitimando a nível de conteúdo (o mandato para ser 
ativo) e também performativo (“você é o protagonista aqui”, responde a 
psicóloga à Adela cada vez que pede orientação sobre o que falar quando 
fica sem assunto), diretriz neoliberal de autonomia e responsabilidade 
individual. Mas, ao mesmo tempo, ao propor a possibilidade de traba-
lhar em si o problema em torno da produção de uma verdade, ela abre 
a porta para outras consequências. Isso aparece mais claramente em 
uma das últimas conversas realizadas com Adela: em certo momento 
da sua história, sem ficar muito tempo nela, comenta que tem sofrido 
de graves crises de asma, e que foi ao consultório médico várias vezes. 
Lá, ela exerceu um modus operandi diferente daquele que costumava 
praticar (“eu sempre tentei me comportar bem e não incomodar”) mas 
que também não é aquele – parece acreditar – que lhe foi indicado nas 
sessões de psicoterapia e consulta psiquiátrica (“o médico quer que eu 
seja clara, clara, clara com o médico no consultório para que ele entenda 
bem o que eu preciso, mas você não pode poh [interjeição fática], se nem 
eu tenho claro o que passa comigo”). O que ela fez então? Ela exagerou 
os seus sintomas, sublinhando um aspecto que, ao passar, fez com que 
as pessoas a levassem mais a sério: “Eu só coloquei cor [exagero], que 
com tanto sufoco não posso trabalhar, que vou ter que pedir licença do 
trabalho, que vou ser uma carga para os meus patrões e para as minhas 
filhas, que o sufoco vem até mim todos os dias. Então de cara eles come-
çaram a tomar conta de mim e a me fazer mais perguntas”. Adela parece 
ter encontrado, então, a possibilidade de inventar algo diferente, não 
só para repetir o acima exposto ou imitar o que veio dos profissionais 
psi, mas para introduzir uma diferença: ser ativa/protagonista, sim, mas 
através de um exagero de uma virtual invalidez, repouso, não-trabalho, 
inclusive realocando seu sofrimento não como algo agudo, mas como 
algo crônico que a acompanha permanentemente. Todos estes elemen-
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tos foram confiados aos cuidados de saúde neoliberais para monitorizar, 
corrigir e evitar. Quando Adela tenta explicar como gerou esta nova for-
ma de consulta, ela diz com um sorriso: “Eu não sei a verdade, são coisas 
que me vêm à mente quando penso no que está acontecendo comigo, e 
então eu percebo que não sou muito astuta, se sempre ando colocando 
uma boa cara e tentando não incomodar. Até a senhora [psicóloga] do 
consultório me disse “você é tão paciente”, “você é tão calma”. Quando 
perguntada sobre o momento em que psicóloga disse essas coisas, Adela 
diz que era quando a recebe no consultório depois da Adela estar na sala 
de espera depois de um longo tempo. de espera. 

É em resposta a esse tipo de experiência e material empírico que 
assinalamos que o trabalho de produzir uma verdade sobre si mesmo, 
que revisamos junto a Adela, não é necessariamente dócil diante da 
governamentalidade neoliberal chilena. Para que isso aconteça, o com-
plexo psi ocupa um lugar fundamental, e Adela aponta isso ao resgatar 
aquele espaço de técnicas, saberes e práticas onde ela vai falar e realizar 
as coisas. Embora a consulta psiquiátrica e a psicoterapia se envolvam 
com o trabalho de Adela para gerar um saber-fazer sobre sua própria 
vida, estas instâncias não conseguem comandar completamente esse 
processo. As práticas psi não funcionam apenas como tecnologias nor-
malizadoras no sentido descrito pelos primeiros estudos de governa-
mentalidade (ROSE, 2010), nem são um mero ponto de amplificação 
e alívio dos movimentos do leme da nave neoliberal. 

Como funcionam, então? Nossa proposta é que fazem, precisa-
mente, da mesma forma que funcionava o céu estrelado pintado no 
trono de Sétimo Severo. Em outro tempo e lugar, e em um modo que 
não mais adere ao exercício soberano do poder, o complexo psi – seus 
vocabulários, suas práticas de trabalho sobre si mesmo e suas técnicas de 
gestão pastoral8 da produção e de uma “interioridade” subjetiva ligada 
ao autoexame e à confissão – opera no modo do céu abobadado, da 
pintura, do sujeito e dos materiais fascinantes sob os quais vários atores 
se reúnem na produção de uma nova forma de liturgia da verdade. 

No cenário desdobrado pelo complexo psi, sujeitos como Adela 
participam de novas cerimônias nas quais oscilam entre os lugares de 

8 No sentido proposto por FOUCAULT (1988, 1990).
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testemunha, cúmplice, acusado ou acusador, engajam-se em práticas 
de lembrança, reconstituição, memória e memorização, esquecimento 
e omissão, exame e confissão, formando e reformando com a produ-
ção de atos de verdade aquelas racionalidades, afetos, corpos e subje-
tividades que estabelecem e restabelecem relações consigo mesmos, 
dobrando e desdobrando a subjetividade sob –mas ao mesmo tempo 
para além – dos estratos do conhecimento e das relações de poder 
(DELEUZE, 2015).

Se o neoliberalismo é uma arte de governo no Chile atual e 
efetivamente produz sujeitos e subjetivações ad hoc, Adela nos mostra 
que nos pequenos detalhes pode ser o germe de como pensar sobre 
este problema não como um exercício dedutivo (independentemente 
do caso neoliberalismo = subjetividade neoliberal) nem homogenei-
zador (todas as subjetividades neoliberais são as mesmas, o papel do 
complexo psi é sempre mais ou menos o mesmo), mas nem como 
a busca impossível de subjetividades totalmente diferentes que não 
podemos sequer imaginar como a única possibilidade de pensar um 
além da governamentalidade neoliberal.

Talvez seja mais esclarecedor refletir sobre a dinâmica acima 
mencionada como um exercício que, seguindo Gabriel Tarde (2011), 
implica seguir o movimento de fluxos ideo-afetivos, de racionalidades 
situadas, mas também de afetos, de forças conscientes e inconscientes, 
de linhas de pensamento e ação que atravessam os indivíduos à maneira 
de uma cascata magnetizante e aglutinadora, que os convence a ser uma 
sociedade. Que os convence de que certas formas de ser, tanto do mun-
do como próprias, são as adequadas. Que alguns exemplos são os únicos 
válidos. E que uma certa razão para o governo é a única que existe e que 
o resto nem sequer pode ser imaginado.

Não esqueçamos, porém, que mesmo Tarde (2011) advertiu que 
qualquer fluxo imitativo é acompanhado de ações de resistência que, 
seja com a espetacularidade do choque violento das massas, seja com a 
flutuação íntima que introduz dúvida ou desorientação em um sujeito 
específico, atuam como oposição. O movimento se completa com a 
invenção, que para Tarde não tem a ver com criar algo do nada, ou com 
fazer emergir algo radicalmente novo – no nosso caso, uma subjetivida-
de ou verdade, por exemplo – mas com aquele gesto muito complexo, 
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criativo e humilde de introduzir diferenças no mundo, de tomar os 
“raios” imitativos e desviá-los um pouco em alguma direção, irradiando 
novas ações, pensamentos e afetos que podem, por sua vez, tornar-se 
(ou não) novos fluxos de imitação, resistência e invenção. 

Algumas reflexões finais

Ao longo deste capítulo, apresentamos uma revisão do conceito 
foucaultiano de aleturgia. O nosso esforço não foi o de fazer uma exe-
gese desta noção ou do trabalho do filósofo francês, mas de explorar 
como esse conceito nos permite introduzir na nossa análise o proble-
ma do sujeito e da verdade. Nossa proposta consistiu em sustentar 
que operar com a noção de aleturgia implica acompanhar Foucault 
em uma jornada produtiva para problematizar certos lugares comuns 
que se tornaram muito confortáveis ao analisar a subjetividade e os 
processos de subjetivação dentro do quadro das governamentalidades 
neoliberais ou de liberais avançadas. A ideia não é ir contra as análises 
convincentes e sugestivas elaboradas sobre este tema pelos estudos da 
governamentalidade, mas resistir a certa tendência que este empreen-
dimento crítico tem mostrado ao analisar as subjetivações neoliberais 
de forma homogeneizante, onde o protagonismo está mais do lado 
dos ditames da articulação entre os saberes e o exercício do poder das 
artes de governo, do que das práticas ou esforços concretos dos indi-
víduos que as experimentam.

Propusemos também que a inclusão do problema do sujeito e da 
verdade, por meio do problema da constituição dos atos de verdade, 
pode enriquecer nossa conceitualização e análise das práticas e saberes 
psi e do papel que desempenham no presente.

Para isso, tentamos pensar com Adela, usuária da atenção primá-
ria de saúde pública chilena, às vezes seguindo de perto suas palavras, 
às vezes tentando rastrear nelas o que é novo e não intencional, ou seja, 
aquilo que nem ela parecia ter explorado. Nossa ideia não foi falar por 
ela ou exercer a tentação duvidosa que as ciências sociais têm de dizer 
quanto ao que “realmente acontece” aos indivíduos que estudam, mas 
– mais uma vez seguindo o espírito de abertura de Foucault e o possível 
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nexo com estas ciências que nos permitiu introduzir Tarde considerá-la 
como um indivíduo cuja subjetividade implica algo muito diferente 
de uma interioridade, mas que também não pode ser reduzida a um 
receptáculo da governamentalidade neoliberal chilena. Pensar em e com 
Adela como zona de passagem e sedimentação (TONKONOFF, 2011, 
p. 17), com intencionalidade, mas onde nem tudo é intencional.

Um reflexo, mas também uma modulação e refração. E, claro, 
considerar o papel do complexo psi na saúde pública neoliberal e comu-
nitária chilena: tomá-lo como um problema aberto, examiná-lo, assim 
como seus atos de verdade e aleturgias que Adela constituiu com ele 
e, às vezes, apesar dele ou contra ele -– como espaços de ressonância e 
movimento. Como possibilidades, em suma, de sujeição e dessujeição, 
estratificação parcial e fuga no devir psicossociomaterial do mundo sob 
as artes do governo neoliberal que tomaram o Chile há décadas. 

Esperamos assim contribuir para essa vasta gama de estudos 
críticos que procuram interrogar a subjetivação e subjetividades hu-
manas não como uma espécie de natureza imutável ou interior, mas 
como esse “objeto raro” (FERREIRA, 2011a, p. 199) produzido entre 
“práticas, agenciamentos, dobras, amálgamas de termos heterogêneos 
em composição (mas também em conflito, com ruído, em fricção, 
muitas vezes), através de dispositivos sociotécnicos, discursos, práti-
cas de governo de si e dos outros, sem os quais nossa experiência de 
subjetividade poderia ser outra, ou mesmo não existir” (FERREIRA, 
2011b, p. 360). É claro que nem nossos argumentos nem nossa aná-
lise das trajetórias de Adela dentro e fora do complexo psi pretendem 
dar suporte a um otimismo ingênuo diante do que está acontecendo 
conosco sob as governamentalidades neoliberais, uma vez que sabe-
mos bem que, como assinalou Deleuze (2015, p. 122), “os modos de 
subjetivação são como as formas de poder e as relações de poder: há 
grotescos, há aterrorizantes, há sublimes, há belos etc.”. Pelo contrá-
rio, o que a nossa contribuição procura é chamar a atenção para a re-
levância de não reduzir as subjetividades contemporâneas aos valores 
e objetivos das artes de governo que as procuram produzir, conduzir 
e gerir. Ao fazê-lo, embarcamos numa tarefa difícil, que já gerou de-
bate e enriqueceu o estudo teórico e empírico crítico que as ciências 
sociais realizam em relação aos indivíduos, suas vidas, suas relações, 
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seus mundos, sua saúde, suas sujeições, mas também seu devir e cria-
tividade na busca de novas formas de viver e se relacionar sob o neoli-
beralismo. O próprio Nikolas Rose (2018), autor fundador dos estudos 
sobre a governamentalidade, e que há anos nos incentiva a explorar 
diferentes formas de análise e crítica, tem feito de forma exemplar no 
seu livro mais recente9. A ampliação tanto das nossas análises como 
da nossa caixa de ferramentas teórico-metodológicas não é certamente 
apenas um empreendimento académico: é a nossa forma de resistir ao 
que o presente nos mostra como necessário e de contribuir para o exer-
cício comum daquilo a que Alfred North Whitehead (1958) chamou “a 
função da razão”: ajudar-nos a viver, a viver bem, a viver melhor.
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Tecnologias de intervenção em 
adolescentes infratores da lei no Chile: 

seguindo um portfólio1

Jimena Carrasco Madariaga

Introdução

No Chile, a partir da década de 1990, a delinquência aparece 
como uma das principais preocupações na agenda política, pelo que 
os sucessivos governos pós-ditadura adotaram ações contra o delito, 
que se traduziram na implementação de múltiplos planos e programas 
(PINCHEIRA, 2014; TIJOUX, 2006). Em paralelo, órgãos interna-
cionais relacionados com os direitos humanos e da infância colocaram 
em questão o sistema legal chileno de proteção de menores por não 
ajustar-se às normas estabelecidas pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança, ratificada pelo Estado chileno2(BELOFF, 2012).

Em resposta à preocupação com a delinquência, por um lado, e 
aos sistemas de proteção à infância, por outro, o discurso político dará 
lugar à discussão a respeito do fenômeno da delinquência juvenil. Nesta 
discussão, se entrelaçam vários aspectos, tais como a impunidade dos 
menores de idade ante a lei, as causas do problema, a necessidade de in-
tervenção psiquiátrica e social, a inoperância dos centros de acolhimen-
to do Serviço Nacional de Menores (daqui em diante SENAME), entre 
outros. Finalmente, se coloca em questão o sistema legal dos menores 
de idade que infringem a lei.

O novo paradigma inaugurado pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança tornaria necessário acabar com as antigas instituições que com-

1 Tradução de Rafael Lima e revisão de Arthur L. Ferreira e Nruno Foureaux.
2 A Convenção sobre os Direitos da Criança foi aprovada pela Assembleia das Nações 
Unidas em novembro de 1989 e promulgada no Chile como marco legal em setembro 
de 1990.
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binavam, sem distinção, as ações do Estado sobre menores em perigo e 
perigosos, pelo que se propõe uma reestruturação completa do sistema 
(COUSO SALAS, 2009; TSUKAMESÁEZ, 2008).

Isso dará forma a um projeto de lei que, após várias discussões no 
Congresso, resultará na promulgação da Lei 20.0843 – Lei de Responsa-
bilidade Penal Adolescente (daqui em diante LRPA). A LRPA, em termos 
gerais, define a regulação da “responsabilidade penal dos adolescentes 
pelos delitos que cometam, o procedimento para a investigação e esta-
belecimento da referida responsabilidade, a determinação das sanções 
apropriadas e a forma de execução destas” (Lei 20.084, art. 1º). Desse 
modo, as penas consideradas no Código Penal chileno para a população 
adulta são substituídas por outros tipos de medidas, dependendo da 
falta e dos antecedentes. O tratamento de reabilitação obrigatório por 
consumo de álcool e drogas é uma sanção acessória que pode ser adicio-
nada às medidas e/ou sanções determinadas pelo juiz se a situação do/
da jovem assim o justificar.

O presente trabalho aborda os programas de tratamento por 
consumo problemático de substâncias direcionados a jovens que sofre-
ram sanção pela LRPA. Com base na Teoria Ator-Rede, reconstrói-se o 
processo de criação de um instrumento de intervenção elaborado pelo 
Serviço Nacional para a Prevenção e Reabilitação do Consumo de Drogas e 
Álcool (daqui em diante SENDA) para os programas de tratamento de 
jovens infratores da lei.

Após vários anos de vigência da lei, nos perguntamos o que acon-
teceu. Do ponto de vista da preocupação com a delinquência, os nú-
meros não permitem afirmar que o problema foi resolvido: a reinci-
dência juvenil dois anos após o término da sanção no ano de 2010 foi 
de 50,9%, e a população penal em geral aumentou exponencialmente 
desde o início dos anos 2000 (SALINERO ECHEVERRÍA, 2012). As 
medições quanto à reincidência de jovens realizadas por órgãos governa-
mentais mostram que ela não teve diminuição significativa nos últimos 
anos (SENAME UNIDAD DE ESTUDIOS, 2015). Por outro lado, 
do ponto de vista da preocupação com os direitos da criança, o quadro é 
ainda mais desanimador. Pesquisas no campo da sociologia e do direito 

3 Publicada no Diário Oficial de Santiago, 7 de dezembro de 2005. 
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mostram que a incorporação da Convenção sobre os Direitos da Criança 
na América Latina resultou quase exclusivamente na implementação 
de sistemas penais para menores de idade, deixando em segundo plano 
a proteção dos menores em situação de risco. Além disso, os sistemas 
penais para menores de idade não conseguiram acabar com a discrimi-
nação dos jovens, nem tiveram maiores efeitos em termos de proteção 
de seus direitos (BERRÍOS DÍAZ, 2011; CANO MENONI, 2014; 
DINECHIN, 2015; MALDONADO FUENTES, 2014). Apesar dis-
so, no Chile continua sendo implementada uma série de medidas que 
buscam intervir nos modos de vida de certos sujeitos, em teoria, com 
uma nova concepção dos direitos da criança. Entre estas medidas estão 
os programas de tratamento e reabilitação por consumo problemático 
de substâncias (daqui em diante, programas de tratamento) direciona-
dos a jovens que cometeram algum delito.

Cabe esclarecer que não é o objetivo deste trabalho fazer uma 
avaliação da política estabelecida a partir da promulgação da Lei 
20.084 em termos tradicionais. Pelo contrário, busca-se um distan-
ciamento de concepções denominadas racionais-instrumentais da po-
lítica (IVERSON, 2012), para em seu lugar propor uma compreensão 
dos processos que ocorreram a partir da promulgação da Lei 20.084, 
além de avaliar sua efetividade na resolução do problema que a mesma 
política definiu.

Para responder à pergunta acima formulada sobre o que aconte-
ceu após a promulgação da Lei 20.084, propõe-se compreender a polí-
tica como um processo que, ao estabelecer o fim que deseja alcançar, vai 
construindo um ideal de sociedade e de sujeito, ao mesmo tempo que 
implementa uma série de estratégias para alcançar esses ideais (BAC-
CHI, 1999). Como consequência, assume-se que a política deve ser 
analisada prestando-se atenção aos efeitos que produz e às lógicas que 
sustentam o raciocínio, os pressupostos e as premissas que lhe dão for-
ma, ou seja, a teia de práticas e discursos que moldam o problema a ser 
resolvido e o ideal a ser alcançado (MONTENEGRO; PUJOL; VAR-
GAS-MONROY, 2015; ROSE, 1998). Mais especificamente, busca-se 
conhecer e analisar os efeitos produzidos pela série de medidas tomadas 
para intervir nas formas de vida dos jovens, em especial nos programas 
que fazem parte da sanção acessória estabelecida pela Lei 20.084.
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Para contextualizar o campo do estudo é necessário esclarecer que 
as medidas e sanções antes assinaladas são executadas por distintos ato-
res públicos e privados, cada um com distinta atribuição. O Ministério 
da Justiça, através do SENAME, é responsável pela execução das san-
ções, contando com distintas modalidades: as medidas de privação de 
liberdade são administradas de forma direta, enquanto que as medidas 
que não implicam privação de liberdade se efetivam por meio de licita-
ções e, em seguida, são executadas por organizações não governamen-
tais (daqui em diante ONGs) sob a supervisão técnica e financeira do 
SENAME. Por outro lado, no que se refere às sanções de privação de 
liberdade, o Ministério da Justiça, através da Gendarmería do Chile4, é o 
responsável por proteger as instalações.

No entanto, a execução da sanção acessória não depende do Mi-
nistério da Justiça, e sim do Ministério do Interior e Segurança Pública, 
já que o SENDA depende deste último. Por sua parte, o Ministério da 
Saúde, fornece as diretrizes técnicas sobre os planos e a formação de 
equipes profissionais5. De acordo com estas diretrizes técnicas, foram 
definidos protocolos para tipos distintos de programas de tratamento, 
diferenciados segundo a gravidade do problema, em ambulatórios bási-
cos, intensivos e residenciais. Esses programas de tratamento financia-
dos pelo SENDA e executados por órgãos públicos e privados se inse-
rem nas distintas modalidades de sanção estabelecidas na Lei 20.084.

No meio desta rede que envolve técnicas, programas de governo, 
normas institucionais, saberes profissionais, entre outros, começa a 
configurar-se um novo sujeito de intervenção. Este corresponde a um 
menor de idade (14 a 18 anos) que cometeu atos delituosos e que, por 
sua vez, exigem medidas para a reabilitação e reinserção social, dentre 
as quais o tratamento da dependência se torna relevante. Este sujeito 
é objeto de ações definidas pelas diretrizes fornecidas pelos diferentes 
atores envolvidos em relação ao normal ou desejável, as quais, por 
sua vez, respondem a distintas lógicas governamentais (ROSE, 1997), 
relacionadas com diferentes âmbitos de governo, entre as quais cabe 

4 Instituição penitenciária de segurança pública. (N. T.)
5 A norma técnica 85, “Para o tratamento integral de adolescentes infratores da lei com 
consumo problemático de álcool-drogas e outros transtornos de saúde mental”, é do ano 
de 2009.
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mencionar o castigo e a privação de liberdade, o cuidado dos menores 
de idade e o controle do consumo de drogas (CARRASCO, 2015a).

Para a compreensão deste novo campo de intervenção e de go-
verno, propõe-se o conceito de governamentalidade, por se considerar 
que este fornece ferramentas conceituais e analíticas que foram fru-
tíferas para a compreensão crítica de campos relacionados, tais como 
os atuais sistemas de prevenção do delito (O’MALLEY, 2004), os 
sistemas de proteção da infância (DONZELOT, 1990), as políticas 
orientadas à juventude (BRENDÁNZEHNDER, 2014), o contro-
le do consumo de substâncias (SEPÚLVEDA GALEAS; ROMANÍ, 
2013), as reformas dos sistemas de saúde mental e psiquiatria no Chi-
le (CARRASCO, 2015b), entre outros.

O quadro dos estudos de governamentalidade surge do que foi 
proposto por Michel Foucault (2006) durante o curso Segurança, Ter-
ritório e População, ministrado no Collège de France em 1977 e 1978. 
Lembremos que o autor propõe uma ruptura com as concepções tra-
dicionais do poder, especialmente com aquelas que o entendem como 
algo exercido a partir de um único centro. Em vez disso, propõe enten-
der o poder como uma microfísica ou uma capilaridade que se dispersa 
no âmbito das relações sociais e seus dispositivos como agenciamentos 
ou conglomerados destas relações.

Os Estudos da Governamentalidade propostos inicialmente por 
Barry, Osborne e Rose (1996) fornecem um quadro conceitual para a 
análise da razão ou mentalidade política que, através de vários meca-
nismos, configurou nosso presente, nossas normas, nossos imperati-
vos éticos e nossa subjetividade. Este quadro conceitual não pretende 
ser uma teoria política ou uma proposta ideológica, mas sim uma 
abordagem para dar conta do conjunto de técnicas utilizadas para 
governar no presente, analisando como se exerce o poder, e através de 
quais meios ele se expressa.

A partir desta perspectiva, as ações de intervenção sobre deter-
minados sujeitos não se encontram separadas das formas de governo 
político e do Estado. A intervenção social é entendida como resultado 
da articulação entre tecnologias de governo e tecnologias do eu, isto é, 
como processos nos quais as tecnologias de governo, entendidas como 
mecanismos, estratégias e procedimentos, conectam as aspirações das 
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autoridades com as subjetividades e produzem efeitos na conduta de 
indivíduos e grupos. O conhecimento especializado desempenha um 
importante papel nestes processos (FOUCAULT, 1979), em especial 
a psicologia, na medida em que gera parâmetros sociais em relação ao 
normal e ao patológico, que orientam a tomada de decisões sobre as for-
mas de condução das condutas de indivíduos e grupos (ROSE, 1998).

 O presente trabalho tem por objetivo explicar como ocorreu 
uma reconfiguração nas práticas dos saberes psi a partir da análise das 
tecnologias de intervenção. Para isso, se reconstrói o processo de criação 
de um instrumento de intervenção para os programas de tratamento 
no âmbito da LRPA. Este instrumento é uma adaptação de outro, de-
senvolvido entre os anos de 2009 e 2011 para o tratamento de depen-
dências em adultos. Por meio da análise das distintas formas que o ins-
trumento foi adquirindo e dos relatórios elaborados nas etapas de sua 
construção e adaptação, pretende-se dar conta das transformações nas 
lógicas de governo implicadas nas práticas psi com esses sujeitos.

Estratégia metodológica

A estratégia de investigação baseia-se na proposta de Michelle 
Brady (2014) de compreender as atuais formas de governo como agen-
ciamentos que articulam lógicas heterogêneas, que se transformam no 
tempo e no espaço por meio das práticas que tentam alinhar os propó-
sitos do governo com as subjetividades. Esta proposta pretende evitar a 
tendência da pesquisa social atual, caracterizada por uma compreensão 
monolítica, determinista, linear e estática das atuais formas de governo 
denominadas neoliberais.

Desta maneira, o foco deste trabalho se volta para o modo como 
se exerce o governo no micro campo da intervenção nas subjetivida-
des, neste caso específico, no campo dos programas de tratamento 
voltados para jovens infratores da lei no Chile. Além disso, é incor-
porada a proposta de Rose (2007) sobre como encarar as práticas te-
rapêuticas. O autor propõe prestar atenção ao conhecimento e às téc-
nicas dos especialistas que intervém sobre a subjetividade. Para isso, 
propõe observar como são produzidos os fatos no momento mesmo 
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em que são produzidos, tal como foi feito nos últimos anos no cam-
po dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, mais especificamente a 
partir das contribuições da Teoria Ator-Rede (CALLON, 1986; LA-
TOUR; WOOLGAR, 1986; LATOUR, 1987). Esta teoria contribui 
com uma perspectiva materialista e pragmática para a compreensão 
da fabricação de fatos científicos, que busca substituir os pressupostos 
epistêmicos modernos, privilegiando uma descrição dos elementos que 
conformam e mantêm a realidade (JARABA BARRIOS, 2015). Nesta 
descrição, a agência é atribuída a sujeitos e objetos, a fim de romper 
com a distinção dicotômica da ciência moderna e, consequentemente, 
com a atribuição de subjetividade aos primeiros e de objetividade e neu-
tralidade aos segundos (LATOUR, 2001). Assim, os objetos deixam de 
ser vistos como neutros e sem agência e passam a ser entendidos como 
agenciamentos sociotécnicos6 que podem ser analisados em termos de 
suas construções e dos efeitos que produzem.

Assimilam-se então as práticas terapêuticas aos processos de pro-
dução de verdades científicas, entendendo estas últimas como objetos 
híbridos, que são sempre políticos, culturais e naturais, resultantes de 
redes relacionais de entidades humanas e não-humanas. Isso implica 
abandonar as abordagens tradicionais da Sociologia da Ciência e sua 
dicotomia entre o mundo social/humano e o mundo natural/não-hu-
mano. Em vez disso, propõe-se prestar atenção aos modos heterogêneos 
pelos quais os agentes humanos e não-humanos se conectam, definin-
do-se mutuamente, estabelecendo posições e produzindo ações. No 
caso dos programas de tratamento, se propõe prestar atenção às práticas 
de profissionais e técnicos, entendidas como o ponto onde se conectam 
os discursos, as subjetividades e as materialidades para tornar realidade 
certas verdades a respeito do normal e do patológico (ROSE, 2007).

Deste modo, o foco se dirige para as conexões que alinham su-
jeitos, artefatos e outros dispositivos, e para a maneira como eles se 
entrelaçam e se desdobram. Nesta mesma linha, Sisto y Zelaya (2013) 
desenvolvem o que denominaram Etnografia de Dispositivos, como 
uma proposta concreta e empírica de abordagem das tecnologias de 

6 Refere-se às associações entre humanos e não humanos que dão vida e mantém o 
social. Definem-se como instáveis, já que podem variar, gerando mudanças no social.
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gestão e sua análise como práticas de governo. A estratégia apresen-
tada pelos autores consiste em identificar um instrumento de gestão 
que atue sobre os modos de organização do trabalho e, em seguida, 
acompanhar sua evolução em termos de mecanismos estratégicos para 
organizar as coisas com o propósito de alcançar determinadas finali-
dades de governo.

No presente trabalho, aborda-se um instrumento de intervenção 
elaborado no ano de 2011 pelo SENDA para os programas de trata-
mento e posteriormente adaptado a jovens infratores da lei. Este ins-
trumento é entendido como uma tecnologia terapêutica, o que implica 
que: 1) a partir da perspectiva dos Estudos da Governamentalidade, a 
unidade de análise é entendida como um agenciamento que articula ló-
gicas de governo heterogêneas, que se transformam através das práticas 
terapêuticas; e 2) a partir da perspectiva da Teoria Ator-Rede, a unidade 
de análise é entendida como um sistema sociotécnico, onde não é pos-
sível fazer distinções entre o que corresponde ao tecnológico e o que 
corresponde ao social, e que adquire capacidade de ação (ou agência) 
quando atua como mediador.7

Depois, tomando elementos da etnografia do dispositivo, o pro-
pósito é seguir a evolução desta ferramenta de intervenção, com especial 
atenção aos processos de tradução envolvidos, entendendo por tradu-
ção o processo contínuo e nunca acabado de negociação de interesses, 
por meio do qual se consegue a adesão de distintos atores, ao mesmo 
tempo em que se organizam as entidades e, portanto, a rede de relações 
(CALLON, 1986; LATOUR, 1987).

Para atingir os objetivos mencionados, são examinados os dis-
tintos momentos de estabilização do instrumento de intervenção. 
São analisados os relatórios de organizações que participaram como 
consultoras na elaboração do instrumento de intervenção original. 
Em seguida, são analisados os procedimentos que foram seguidos 
para adaptá-lo aos programas de tratamento voltados para jovens 
infratores. Os documentos analisados foram: 1) instrumentos de 
intervenção; 2) relatórios de consultoria; 3) sistematizações das in-

7 Latour utiliza o termo mediador para se referir a duas coisas: de um lado, à pro-
priedade das tecnologias de modificar o conteúdo do que se expressa e, de outro, às 
modificações que experimentam as tecnologias em cada nova associação ou uso.
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tervenções profissionais; 4) transcrições de Grupos Focais com pro-
fissionais; e 5) relatórios de assessoria de especialistas.

Além disso, foram analisados documentos que estabelecem pro-
cedimentos e normas para os programas voltados para jovens infra-
tores de lei. Estes foram: 1) a Lei 20.084; 2) a norma técnica nº 85 
e as Orientações Técnicas para o Tratamento do consumo problemático 
de álcool e drogas e outros transtornos de saúde mental em adolescentes 
infratores da lei.

Descrição dos resultados

A rede do Modelo de Competências
No Chile, a partir da década de 1990, o tema do consumo de 

substâncias ilícitas deixa de ser um assunto eminentemente de saúde 
para constituir-se um tema de segurança. Os discursos das campanhas 
eleitorais pós-ditadura vão articular o discurso contra a delinquência 
com a problemática do consumo de substâncias (EMILIA TIJOUX, 
2006). Assim, durante os sucessivos governos pós-ditadura, são criadas 
políticas públicas específicas para a questão da segurança pública, den-
tro das quais estão os tratamentos e a reabilitação do abuso de drogas 
e/ou dos problemas de dependência. Finalmente, em 2011, foi criado 
o SENDA,8 dependente do Ministério do Interior, que será “responsá-
vel por elaborar políticas de prevenção ao consumo de drogas e álcool, 
assim como de tratamento, reabilitação e integração social das pessoas 
afetadas por estas substâncias” (SENDA, s.d.). 

Entre os anos 2009 e 2011 o SENDA adotou o “Modelo de Com-
petências para a Empregabilidade para as Transições Laborais” como uma 
estratégia de intervenção para os programas de tratamento. Deste modo, 
vemos como um assunto de segurança pública dá lugar a uma estratégia 
governamental, que consiste no tratamento, reabilitação e inclusão de 
pessoas que fazem uso problemático de substâncias; estes, por sua vez, 
começam a estar diretamente relacionados com a inclusão laboral.

Em seguida, em 2011, o SENDA se propôs a ampliar sua estra-
tégia, incorporando novos aspectos, além dos específicos para a em-

8 Criado em 21 de fevereiro de 2011 pela Lei nº 20.502.



21. Políticas Públicas e Modos de Governamentalidade

506 

pregabilidade, considerados relevantes para uma intervenção exito-
sa. Deste modo, encomendou a uma fundação desenvolver um novo 
instrumento, desta vez com base nas “Competências para a Integração 
Social das pessoas”. O objetivo era contar com um modelo conceitual 
e uma metodologia comum a todos os programas, o que possibilitaria 
padronizar e avaliar os resultados, desta vez em função do desenvol-
vimento de habilidades para uma integração social efetiva dos seus 
usuários. Para isso, foram realizadas entrevistas e grupos focais com 
profissionais e usuários de 11 programas de tratamento em quatro re-
giões (Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso y BioBio). Nos relatórios 
não são explicitados quais critérios foram utilizados para selecionar 
estes programas.

Desta forma, supõe-se que o modelo utilizado para a emprega-
bilidade também seria útil para alcançar algo mais amplo: a inclusão 
social. Isto é, pressupõe-se, primeiro, que a integração social depende 
da inserção laboral, e, em seguida, considera-se que, além das habilida-
des laborais, outras habilidades são necessárias para uma inclusão social 
exitosa. Segundo o relatório:

E mais, em sociedades como a chilena, onde os sistemas 
de integração social se constituem principalmente a partir 
das possibilidades das pessoas de terem acesso ou não a 
um emprego (ou seja, com base no poder inclusivo do 
trabalho), e a partir disso poderem aproximar-se dos be-
nefícios sociais derivados dele, estar desempregado pode 
ser representado e vivenciado como uma situação radical 
de exclusão e precarização da qualidade de vida (SENDA 
Y ACENTO CONSULTORES, 2013, p. 11). 

Como resultado deste projeto, foi elaborado o Portfólio Metodo-
lógico Competências para a Integração Social (em diante PMCIS), que 
buscou complementar o Modelo de Competências de Empregabilidade 
para as Transições Laborais, incorporando outros aspectos, considerados 
importantes para o alcance de uma integração social efetiva:

Com o objetivo de construir e possibilitar pontes reais 
para uma integração social, desenvolver habilidades no 
campo laboral é insuficiente. Portanto, é construída e 
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testada uma “Estratégia de avaliação e fortalecimento das 
competências pessoais, familiares e comunitárias, para favo-
recer a Integração Social das Pessoas Usuárias” (SENDA Y 
ACENTO CONSULTORES, 2013, p. 2).

Para explicar o que é o PMCIS, irei me referir aos objetos que re-
sultaram da consultoria e que alcançaram maior circulação entre os pro-
fissionais de intervenção. Estes correspondem a exemplares em papel 
e em CD de um manual para realizar 56 atividades de aprendizagem, 
agrupadas segundo categorias e parâmetros bem definidos.

O PMCIS apresentado pelo SENDA é um arquivo. Sua capa pos-
sui um desenho que evoca um software de computador e o seu interior 
possui vários livretos, cada um com simbologias distintas. O primeiro li-
vreto é intitulado Caderno do Facilitador e nele se explica a organização do 
restante do Portfólio. Por um lado, são definidas dimensões da vida (pes-
soa, família, comunidade e emprego) e, por outro, áreas de competências 
(conhecer, comunicar, resolver e aprender), de maneira que se configura 
uma tabela de 16 competências a serem desenvolvidas:

Figura 1: Tabela resumida do PMCIS. 
Fonte: SENDA, 2013.
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Além disso, cada uma das 16 competências se divide em 4 ele-
mentos-chave a serem alcançados por meio de atividades. Assim, por 
exemplo, “Construir minha identidade” se divide em: 1) Reconhece 
seus pontos fortes e fracos; 2) Define metas e projetos pessoais; 3) Ex-
plora sua autoimagem; e 4) Identifica conquistas e aprendizados de sua 
vida. Em seguida, cada folheto corresponde a uma das 16 competências 
a serem desenvolvidas e possui um gráfico que designa claramente a 
qual dimensão e a qual área corresponde. No interior de cada folheto há 
instruções e materiais para realizar as atividades, segundo o elemento-
chave para o qual a atividade aponta. 

Utilizando a ideia de simplificação (CALLON, 1986), podemos 
dizer que o conjunto de associações realizadas pelos profissionais, usuá-
rios, equipe de assessores do SENDA, entre outros, que dizem respei-
to aos processos que os usuários dos programas de tratamento devem 
seguir para alcançar a integração social e o emprego, é estabilizado por 
meio do PMCIS. Nesse sentido, se consegue reduzir a um quadro es-
quemático a complexidade dos processos em questão e se estabelecem 
parâmetros claros sobre o que fazer e como fazê-lo.

Aqui cabe aplicar a ideia de tradução de interesses (LATOUR, 
1987), no sentido de que o propósito do SENDA, isto é, elaborar 
políticas para o tratamento, reabilitação e integração social das pes-
soas afetadas pelo consumo problemático de substâncias, se dirige 
ao desenvolvimento de competências, primeiro para a empregabili-
dade e, em seguida, para a integração social. Neste processo o mo-
delo de Competências para a Empregabilidade foi capaz de estabili-
zar os processos dos programas de tratamento fornecendo-lhes uma 
linguagem para definir claramente o que deve ser alcançado e como 
avaliar seu êxito.

Logo, a pergunta que surge é: O que são as competências? Aqui 
se faz importante um breve parênteses para trazer alguns elementos para 
nos ajudar a abrir esta caixa-preta.

Em primeiro lugar é preciso mencionar que o discurso das com-
petências surge no âmbito da formação técnica, das mãos de teorias 
behavioristas da aprendizagem. Suas premissas remontam às ideias de 
Taylor (ESPINOZA, 2012) sobre a necessidade de separar o planeja-
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mento do trabalho de sua execução. Propõe-se que o desempenho espe-
rado de um determinado trabalhador deve ser definido por um grupo 
de especialistas que gerenciam todo o processo de produção.

Em seguida, no âmbito da educação superior, surge o chamado 
Modelo de Formação por Competências, que se torna relevante como re-
ferência para a Comunidade Econômica Europeia, a fim de tornar com-
paráveis os diplomas e títulos de todos os países membros e facilitar a 
circulação de estudantes e profissionais pelo espaço europeu. O prin-
cipal argumento para defender este modelo foi o de que ele permitiria 
estabelecer claramente os resultados dos processos de ensino em ter-
mos de desempenho, ou seja, do que os profissionais serão capazes de 
fazer. Além disso, estes desempenhos seriam facilmente transferíveis e 
cumulativos (ESPAÇO EUROPEU DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 
1999). Ao mesmo tempo, os países são instados pelas organizações in-
ternacionais a desenvolver o seu Capital Humano (OCDE; BANCO 
MUNDIAL, 2009), entendidos como os talentos, características e 
capacidades dos sujeitos que devem ser valorizados, gerenciados e in-
vestidos como todo capital (RODRIGUEZ, 2013). Isto é, o discurso 
das competências apropria-se de enunciados que têm sua origem nas 
análises econômicas e de processos, que logo transitam para o campo 
educacional (CASCANTE FERNÁNDEZ, 2009).

Voltando ao tema de nosso interesse, o SENDA adota a ideia 
de Capital Humano ao definir a Integração Social, ligada ao concei-
to de Capital de Recuperação (CLOUD; GRANFIELD, 2008), en-
tendido como o conjunto de recursos que aumentam a capacidade 
do indivíduo de alcançar a abstinência ou uma variação no padrão 
de consumo, melhorar sua saúde, seu bem-estar e sua qualidade de 
vida. O processo de recuperação consistiria, portanto, em “avaliar e 
planejar os tipos de capitais necessários para sua recuperação” (SEN-
DA Y ACENTO CONSULTORES, 2013, p. 10). Deste modo, o 
desenvolvimento de competências permitiria aos sujeitos “responder 
com êxito a uma demanda, problema ou tarefa complexa, mobili-
zando e combinando recursos pessoais (cognitivos e não-cogniti-
vos) e do entorno (OECD/World Bank, 2003 citado por SENDA Y 
ACENTO CONSULTORES, 2013, p. 12). 
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Podemos dizer que o Modelo de Competências, em suas múltiplas 
versões, conseguiu inscrever importantes atores, tais como o Espaço Eu-
ropeu de Educação Superior, e que atualmente ele amplia a sua rede, re-
definindo seus conceitos para a intervenção sobre pessoas que fazem uso 
problemático de substâncias. Ao mesmo tempo, o discurso do Capital 
Humano consegue capturar os interesses das ciências comportamentais, 
especificamente para o tratamento destas pessoas, por meio da noção de 
Capitais de Recuperação.

Modelar, modificar e ampliar a rede

Entre 2013 e 2014, o SENDA encomendou a uma universida-
de tradicional realizar um processo de adequação do PMCIS com o 
objetivo de aproximar a ferramenta ao contexto da intervenção sobre 
adolescentes infratores da lei. Recordemos que o SENDA gera planos e 
programas para toda a população em uso problemático de substâncias, 
e não apenas para jovens sancionados. No entanto, após a entrada em 
vigor da Lei 20.084, os usuários de programas de tratamento experi-
mentaram uma mudança: uma porcentagem crescente correspondia a 
jovens que cometeram um crime. Ao mesmo tempo, os profissionais 
que trabalhavam com esta população demandavam do SENDA um 
ajuste de seus instrumentos de intervenção a este novo tipo de usuários, 
devido às grandes diferenças existentes entre estes e a população para a 
qual foram projetados.

Para a adaptação do PMCIS aos jovens infratores da lei, for-
mou-se uma equipe de trabalho composta por acadêmicos da uni-
versidade e 8 profissionais de atenção direta de sete programas de 
tratamento da região de Los Ríos, destinados a jovens em violação 
da Lei 20.084. A seguir, é apresentado um quadro explicativo do 
funcionamento das sanções estabelecidas pela Lei 20.084. Nele, se 
mostra os diferentes tipos de dispositivos, segundo: 1) o tipo de san-
ção; e 2) o tipo de plano de tratamento. Em seguida, é apresentada 
uma tabela onde se detalha os programas de tratamento que parti-
ciparam do processo de adaptação do PMCIS. Cada programa será 
identificado com um número.
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Figura 2: Estrutura de aplicação de Sanção Acessória da Lei 20.084 
(elaboração própria)

PTyRCPS Clasificación del programa 
según SENDA

Tipo de sanción según Ley 
20.084

1 PAI CRC y CSC
2 PAI CRC
3 PR PLE y PLA
4 PR PLE y PLA
5 PR PLE y PLA
6 PR PLE y PLA
7 PAI PLE y PLA
8 PAI PLE y PLA

Tabela 1: Descrição de dispositivos que participaram do processo 
de adaptação do PMCIS a jovens em violação da Lei 20.084, 
segundo o tipo de sanção e tipo de programa de tratamento.

Os dispositivos 1 e 2 correspondem a programas de tratamen-
to em regime fechado ou semiaberto, dependentes do SENAME. 
Funcionam em um estabelecimento criado a partir da LRPA em 
2007, no mesmo lugar onde antes funcionava um Centro de Readap-
tação Comportamental. O complexo abriga um Centro de Internação 
Provisória (CIP) onde estão os menores cujos processos estão ain-
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da em andamento, e o Centro de Cumprimento de Regime Fechado 
(CRC), onde estão os menores com sentença definitiva para regime 
fechado. O complexo conta com duas seções, uma destinada ao CIP 
e a outra ao CRC, uma torre de vigilância central que cobre ambas as 
seções, além de torres de vigilância em cada esquina de seu perímetro 
e câmeras de vigilância remota em corredores e pátios.

Os dispositivos 3, 4, 5 e 6 correspondem a comunidades te-
rapêuticas dependentes de ONGs que executam programas de tra-
tamento segundo estabelece a Lei 20.084 para as sanções PLA e 
PLE.9 Funcionam em imóveis com fins habitacionais, isto é, casas 
que contam com vários quartos, sala de jantar, cozinha, banheiros e 
sala de estar, localizadas em bairros residenciais. Todas contam tam-
bém com salas de atendimento e espaços específicos destinados a ofi-
cinas grupais.

Por último, os dispositivos 7 e 8 correspondem a programas de 
tratamento ambulatorial executados por ONGs. Funcionam também 
em imóveis com fins habitacionais localizados em bairros residenciais, 
mas com uma distribuição modificada dos espaços: os quartos são uti-
lizados como oficinas e salas de atendimento enquanto que as cozinhas 
e salas de estar são usadas como oficinas para atividades grupais.

A primeira etapa do projeto foi definir com os profissionais 
quais eram as características específicas da população em questão, isto 
é, os jovens sancionados. Segundo consta no relatório final do projeto, 
estas eram: 1) o estágio evolutivo no qual se encontram os sujeitos 
(adolescência) não permite trabalhar a dimensão Pessoa tal como está 
proposta no PMCIS, já que não há uma personalidade acabada nem 
claramente definida; 2) o grupo familiar do qual provém os sujeitos 
não permite trabalhar a dimensão Família, já que na maioria dos ca-
sos, o grupo familiar é mais um fator de risco do que de proteção; 3) 
no caso dos sujeitos com privação de liberdade é impossível trabalhar 

9 Cabe assinalar que esta consiste na sujeição do adolescente ao controle de um dele-
gado, de acordo com um plano de desenvolvimento pessoal aprovado pelo tribunal. 
O artigo 14 da LRPA estabelece que estes programas devem ser orientados para que o 
adolescente consiga: 1) participar do processo de educação formal; 2) obter capacita-
ção profissional; 3) acessar os programas de tratamento ou reabilitação de drogas; e 4) 
fortalecer o vínculo familiar ou com o adulto responsável.
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a dimensão Comunidade, já que estão separados desta; e 4) a etapa da 
vida na qual se encontram os sujeitos não corresponde com a dimensão 
Emprego, já que por serem menores de idade não deveriam trabalhar.

Aqui se faz evidente o poder de inscrição do modelo: apesar de 
todo o sistema – isto é, todas as dimensões – apresentar problemas para 
o trabalho com jovens infratores da lei, em nenhum momento o SEN-
DA e nem os profissionais questionaram sua pertinência. As dificulda-
des para a sua aplicação nos programas de tratamento eram atribuídas 
às características específicas do tipo de população e em nenhum caso ao 
instrumento, portanto a solução proposta foi modificar as dimensões, 
competências e atividades, mas mantendo a estrutura do PMCIS. As-
sim, em um dos documentos consta:

O Portfólio Metodológico acabou sendo uma ferramenta 
útil para lidar com os processos de aprendizagem espera-
dos. Uma das contribuições mais significativas se relaciona 
com o estabelecimento de uma metodologia participati-
va, lúdica e não-invasiva, que favorece o reconhecimento 
e problematização (…). O portfólio de evidências per-
mite visualizar o desenvolvimento contínuo da aprendi-
zagem esperada no contexto cotidiano dos participantes 
(UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 2014, p. 8).

Para a adaptação do PMCIS, os profissionais deveriam aplicar as 
atividades propostas pelo referido instrumento aos jovens sancionados 
e anotar todas as adequações que fizeram em uma ficha de registro pre-
viamente projetada. As fichas de registro foram analisadas e discutidas 
em grupos focais. Nestas instâncias, foram compartilhadas ideias sobre 
como modificar as atividades para torná-las mais adequadas aos adoles-
centes. Todas essas discussões foram gravadas e posteriormente analisa-
das pela equipe da universidade.

Deste modo, o processo de adaptação foi orientado pelo modelo: 
as atividades propostas no PMCIS foram realizadas e em seguida foram 
modificadas tomando como orientação a dimensão e a área de compe-
tência à qual correspondia cada uma. Podemos dizer que o quadro com 
16 competências funcionou como um painel de comando. Depois, na 
medida em que as atividades iam se modificando, os elementos-chave 
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também foram modificados, e com isso, algumas competências tiveram 
que ser alteradas. Uma vez sistematizadas as adaptações, um especialista 
no Modelo de Competências realizou uma avaliação do produto final:

O objetivo da avaliação metodológica é avaliar, de acordo 
com critérios definidos, a pertinência e adequação das ati-
vidades de aprendizagem em relação ao modelo de com-
petências, à população-alvo a que serão direcionadas e a 
outras variáveis de interesse. Cada atividade foi analisada 
em profundidade de acordo com essas categorias (UNI-
VERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 2014, p. 3).

Finalmente, quatro das 16 competências mudaram de nome 
(duas da dimensão Pessoa e duas da dimensão Família) e a dimen-
são Emprego foi substituída pela dimensão Ocupacional. A mudança 
de nomes obedece ao que seria possível alcançar com as atividades, 
uma vez modificadas. Por sua vez, as modificações das atividades se 
devem ao que foi possível realizar nos programas, tendo em conta 
o tipo de usuários e os recursos. Embora a maioria das atividades 
tenha sido modificada, somente em alguns casos isso implicou uma 
mudança no nome das competências. A seguir, encontra-se uma 
tabela com as modificações sofridas pelo PMCIS desde sua versão 
original. Na tabela da versão adaptada, foram marcadas as compe-
tências que mudaram de nome.

Figura 3: Tabela resumida do PMCIS original e versão adaptada. Fonte: 
SENDA, 2013; 2014.
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Chama a atenção que, na dimensão Família, desaparece a ideia 
de “sujeito de direitos e deveres” e aparece “desenvolver dinâmicas de 
convivência saudáveis”. Ou seja, com as possíveis atividades a serem 
realizadas nos programas de tratamento não seria possível ao sujeito 
tomar consciência a respeito de direitos e deveres, que é, de acordo 
com os documentos analisados, um dos principais objetivos dos pro-
gramas de sanção. O que se conseguiria é que aprendesse a conviver de 
outra forma com o seu círculo mais próximo. Além disso, as “relações 
familiares” são substituídas por “relações significativas”, isto porque 
os vínculos familiares dos adolescentes infratores não seriam os mais 
adequados para alcançar a integração social e outros vínculos teriam 
que ser buscados.

Finalmente, a dimensão Emprego foi a que sofreu as maiores 
modificações, já que, além da mudança de nome da dimensão, se 
modificaram as quatro competências e com isso todos os elemen-
tos-chave e a maioria das atividades. Esta dimensão foi a mais pro-
blematizada pelos profissionais. Foram questionadas as reais possi-
bilidades dos jovens conseguirem um emprego nas condições atuais 
do mercado de trabalho, considerando que a maioria deles não tem 
ensino médio completo e possui antecedentes criminais. Assim, um 
profissional comenta:

Os meninos, a maioria não tem o quarto médio10, en-
tão por mais que sejam capacitados em um ofício, por 
exemplo, pedreiro, carpinteiro, padeiro, como são os 
cursos oferecidos no SENSE, não conseguirão um em-
prego nisso, ainda que tenham deixado de cometer cri-
mes, porque hoje até para lixeiro eles te pedem o quarto 
médio (trecho gravado de um grupo focal com profissio-
nais de intervenção em 27 de setembro de 2014).

Em outro grupo focal, outro profissional comenta: “Como eles 
vão querer trabalhar 12 horas por dia carregando sacolas e ganhan-
do menos do que o salário mínimo, se já sabem que daqui a pouco 
podem fazer o mesmo dinheiro roubando?” (trecho gravado de um 
grupo focal com profissionais de intervenção em 18 de outubro de 

10  O quarto médio corresponde ao terceiro ano do ensino médio brasileiro. (N. T.)
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2014). Em resposta a este questionamento, foi proposto vincular as 
atividades às histórias de vida e às pessoas significativas dos usuários, 
entre as quais os mesmos profissionais apareciam. Deste modo, vemos 
que o Portfólio atua como mediador: embora modifique as formas de 
atuação dos profissionais, ao mesmo tempo experimenta modificações 
no conteúdo do que expressa em cada novo uso.

Por fim, como resultado de todo o processo se gerou um PM-
CIS “Adaptado a População Adolescente em Situação de Vulnerabilidade 
Social”. Este também é um arquivo, com um novo design que po-
deríamos classificar como mais jovem. É entendido como uma rede 
que conecta as ações de profissionais no momento em que intervêm 
sobre as subjetividades com uma tecnologia de intervenção (PMCIS) 
previamente elaborada. Mesas, cadeiras, lápis, câmeras e torres de vi-
gilância, sentenças judiciais, documentos de registro, financiamento 
de programas, entre outros, participam dessa trama. Além disso, espe-
cialistas e a universidade compõem essa rede, com os quais são geradas 
novas conexões que darão maior estabilidade ao resultado. 

A modo de conclusão
Voltando à questão de como as formas de governo se expres-

sam no âmbito estudado, vemos que o tema da empregabilidade é 
um importante objetivo de governo. Como ocorre em outros países 
da região, o foco nas transições trabalhistas tem sido articulado com 
a questão da inclusão social dos jovens (BRENDÁN ZEHNDER, 
2014), de modo que os problemas e as formas de solução no âmbi-
to da juventude se definem em termos de inserção laboral juvenil. 
Logo, as políticas orientadas à integração trabalhista elencaram outros 
interesses, como as políticas orientadas ao tratamento do consumo 
problemático de substâncias, que no caso chileno respondem em pri-
meiro lugar a uma lógica de segurança, de modo que as práticas psi 
orientadas para a integração social seriam, de alguma forma, uma es-
tratégia de controle de riscos.

No caso deste estudo, o modelo de competências desempenhou 
um papel central na configuração de um novo conhecimento especia-
lizado em torno do sujeito adolescente, infrator e adicto: ele consegue 
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mover uma lógica própria da formação para o trabalho em direção ao 
tratamento de adicções de jovens infratores. Isto se associa à irrupção 
do referido modelo em outros múltiplos âmbitos da subjetividade, 
tais como a educação técnica e profissional.

Os processos de tradução ocorridos nos sistemas educacionais, 
onde o Modelo de Formação por Competências adquire maior estabili-
dade, se relacionam com a noção de Capital Humano, que consegue 
articular o discurso econômico com os processos de aprendizagem. 
Logo, a noção de Capitais de Recuperação se articula de uma forma 
similar aos processos de tratamento de adicções, de modo que as prá-
ticas psi devem orientar-se para o desenvolvimento do potencial de 
cada sujeito para superar sua condição.

Por fim, na área específica que nos interessa, o sujeito de inter-
venção é configurado no interior dos dispositivos, em primeiro lugar, 
por ter cometido algum delito. Neste sentido, ganham relevância al-
guns dos princípios sobre a prisão propostos por Foucault (1979), já 
que o instrumento de intervenção em questão apenas opera quando 
um sujeito, considerado perigoso, se encontra sob suspensão de direi-
tos ou sob ameaça de sofrê-la. Somente então o conhecimento espe-
cializado do psicólogo se torna relevante.

Em relação ao exposto, podemos dizer que o objetivo do go-
verno de alcançar uma maior empregabilidade dos jovens consegue 
envolver até os interesses da segurança pública por meio do modelo 
de competências. Neste processo, os profissionais que intervêm são 
atores-chave, na medida em que introduzem pequenas modificações 
para conectar a lógica do modelo com as características dos sujeitos 
de intervenção e com as distintas políticas de governo que participam 
do assunto. Ao mesmo tempo, o instrumento consegue reconfigurar 
seu sistema de simplificação e justaposição (CALLON, 1986) para 
adequar-se a novas conexões.

No entanto, da análise realizada, pode-se destacar que o ins-
trumento destinado a trabalhar com os jovens infratores da lei não 
considera o elemento central antes mencionado, isto é, a suspensão 
de direitos, ou a ameaça de sofrê-la. Inclusive, apesar de trabalhar 
com jovens que violam a lei, o instrumento final é designado como 
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adaptado a jovens em situação de vulnerabilidade social. Desta forma, 
o instrumento exclui as conexões com os elementos da prisão que 
participam da rede, como por exemplo, as torres e câmeras de vigilância 
ou as sentenças judiciais. Além disso, para apagar estas conexões, deve 
conectar-se à noção de vulnerabilidade social, com o que fica implícita 
uma conexão desta com a ideia de infração da lei.

Glossário de siglas 
SENAME – Servicio nacional de Menores.
ONGs – Organizaciones No Gubernamentales.
SENDA – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol.
MINSAL – Ministerios de Salud.
PMCIS – Portafolio Metodológico Competencias para la Integración Social.
CRC – Centros Cerrados de Privación de Libertad.
CSC – Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.
PLE  – Programa Libertad Asistida Especial.
PLA  – Programa de Libertad Asistida.
PAI  – Programa Ambulatorio Intensivo.
PR  – Programa Residencial.
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A reparação a despeito 
de si mesma: traições psicológicas 

na Colômbia pós-conflito1

Fredy Mora-Gámez 
 Steve D. Brown

Introdução

O processo de paz colombiano entre o Estado e os líderes das 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) aparentemente 
deu fim formal, em 2016, ao conflito armado. Contudo, durante esse 
processo, continuaram a ocorrer confrontos armados entre o exército, 
guerrilheiros, grupos paramilitares e novos grupos urbanos constituídos 
de guerrilheiros desmobilizados e militantes paramilitares (BACRIM). 
Em termos internacionais, a Colômbia agora aparece como uma nação 
“pós-conflito”. Isso significa que o Estado enfrenta a considerável tarefa 
de lidar com o legado de décadas de violência, que afetou a população 
rural de maneira desproporcional. Em 2017, os registros oficiais lis-
tavam 6.590.000 pessoas como deslocadas à força (IDMC, 2017, 31 
de dezembro). Desde 2011, com a aprovação da Lei das Vítimas (LV), 
o Estado tem a obrigação legal tanto de compensar as vítimas quanto 
de assistir na devolução da terra aos seus ocupantes deslocados. A pri-
meira dessas tarefas é supervisionada por um órgão estatal conhecido 
como Unidade de Atenção e Reparação de Vítimas (UARIV). Entre 2014 
e 2016, a UARIV desenvolveu uma série de ferramentas psicossociais 
para a avaliação das necessidades das vítimas e da magnitude de seu 
sofrimento e dano. Essas são associadas, através de uma série de métri-
cas, a uma escala móvel de compensações financeiras e de outros tipos, 
que são administradas mediante o cumprimento de diversas condições 
(FRANCO-GAMBOA, 2016; IBAÑEZ; VELÁSQUEZ, 2006).

1 Tradução de Filipe Carijó e revisão de Maria Clara de Almeida Carijó.
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Esse é o contexto no qual profissionais psicossociais, sobretudo 
psicólogos, ainda operam na Colômbia. A situação de “pós-conflito” 
e de reconciliação demanda a mobilização de conhecimento psicológi-
co para a identificação das necessidades das comunidades afetadas pelo 
conflito, muitas das quais migraram internamente para os centros urba-
nos do país após seu deslocamento das áreas rurais. Profissionais psicos-
sociais determinam conjuntamente como as experiências de violência 
incorporadas pelas pessoas podem ser diretamente ligadas a aspectos 
historicamente documentados do conflito, e, portanto, quais delas dão 
a um indivíduo direito à assistência estatal.

O que vemos aqui é uma versão aplicada do conhecimento psico-
lógico que é incorporado em um conjunto de ferramentas e dispositivos 
que têm o propósito declarado de assegurar a paridade no tratamento 
das vítimas e na administração da compensação. Contudo, uma força 
de trabalho psicologicamente informada de dimensões consideráveis é 
necessária para que se implementem e administrem essas ferramentas. 
A tentativa de criar uma medida comum por meio da qual se possa 
calcular, de maneira segura, a violência múltipla, variada e grotesca à 
qual as vítimas foram submetidas tem encontrado dificuldades. Uma 
delas, não a menor, é o fato de que as vítimas em busca de reparação 
têm necessidade de contar suas histórias e de serem ouvidas. Embora o 
processo de implementação da Lei das Vítimas possa parecer compro-
metido com essa necessidade, ele também está, em grande medida, sob 
o jugo do imperativo tecnocrático de conversão dessas histórias em pa-
drões (LAMPLAND; LEIGH STAR, 2009; LAWRANCE; RUFFER, 
2015) e da memória histórica que elas constituem em um conjunto de 
casos e decisões com que se pode lidar e que se pode conduzir a um 
fechamento (MORA-GÁMEZ, 2016). Nesse sentido, a reparação não 
é apenas uma questão de reconhecimento da memória histórica da vio-
lência, mas também um projeto de reestruturação social e econômica 
informado pelos valores neoliberais de empreendedorismo e autocon-
fiança. Como o conhecimento psicológico é de suma importância para 
a implementação da Lei das Vítimas, ele opera dentro desse projeto de 
Estado mais amplo.

Psicólogos, é claro, têm participado de bom grado de programas 
ideológicos. Exemplos são o uso da teoria e da prática psicoterápi-
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ca na Alemanha Oriental socialista antes da queda do Muro de Ber-
lim (LEUENBERGER, 2001) e as declarações de apoio, por figuras 
importantes da American Psychological Association, no contexto da 
primeira Guerra do Golfo (ver HOBFOLL et al., 1991). No Reino 
Unido, alguns psicólogos clínicos, notadamente David Clark, foram 
entusiastas do programa Acesso Expandido às Terapias Psicológicas (Im-
proved Access to Psychological Therapies – IAPT), que oferece interven-
ções de curto prazo em terapia cognitivo-comportamental. O IAPT 
foi explicitamente formulado como uma “medida de contenção de 
gastos”, projetado para aumentar a produtividade, diminuir o custo 
do bem-estar social através da redução do número de requerimentos 
de benefícios e para encorajar os clientes a comprometerem-se com 
formas de autogerenciamento de “baixa-intensidade”, como formas 
de autoajuda guiada (CLARK, 2018). Tal como notado por um gran-
de número de críticos, essa abordagem anda de mãos dadas com valo-
res neoliberais e com o propósito ideológico mais geral de encolher a 
escala do estado de bem-estar social (SCOTT, 2018).

Nosso propósito neste capítulo não é simplesmente desqualifi-
car o comprometimento da psicologia com a reforma neoliberal social 
e econômica como um juízo ideológico. Não apenas isso levantaria 
o problema um tanto desencorajador – e já bastante discutido – do 
ponto até o qual uma filosofia individualista é ainda central à gra-
mática conceitual básica da psicologia, como também simplificaria o 
que a nós parece um complexo conjunto de relações entre a produção 
do conhecimento psicológico, o desejo de lidar com o trauma e o 
sofrimento e o trabalho de servir de testemunha à memória histórica. 
Ao invés disso, nossa questão é a de como o projeto epistêmico da 
psicologia se entrelaça, de um lado, com uma grande maquinaria de 
Estado e, de outro, como uma proporção significativa da população, 
que leva suas histórias e seus corpos feridos para avaliação e assistência 
psicológicas, na esperança de constituir uma relação pessoal diferente 
com o Estado. Nesse caso, a psicologia é um intermediário, um espaço 
e uma prática de tradução em que duas ordens de existência muito 
diferentes – uma visão socioeconômica do Estado pós-conflito e as 
testemunhas de uma memória histórica não resolvida – vêm a encon-
trar-se. Como mostraremos, a tradução dessas ordens diferentes pelo 
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meio da psicologia produz consequências inesperadas, que têm como 
efeito, por vezes, uma reparação “a despeito de si mesma”.

O capítulo consiste em relatos etnográficos organizados, retirados 
de uma etnografia mais extensa dos Centros de Reparação de Vítimas2. 
Tais relatos percorrem uma série de localidades na Colômbia. Eles são 
precedidos de uma descrição muito breve da maneira como a assistên-
cia psicossocial se relaciona com outros procedimentos administrativos 
ditados pela Lei das Vítimas e são seguidos de uma discussão mais ampla 
do papel complexo que a assistência psicossocial tem nos “acordos” de 
um estado de pós-conflito.

Psicologia para avaliação administrativa

A Lei das Vítimas (LV) é o estatuto de acordo com o qual se realiza 
o registro, o gerenciamento e a compensação das pessoas afetadas pela 
violência e pelo deslocamento na história colombiana recente. A LV 
tem uma história complexa (ver MORA-GÁMEZ, 2016), fruto de de-
bates políticos ocorridos nos anos 90 entre uma gama de atores estatais, 
voluntários internacionais e de movimentos sociais. Houve bastante 
debate, e um número considerável de concessões precisou ser feito por 
esses atores para que ela se tornasse lei. Uma das questões centrais foi a 
relutância, por parte dos partidos no poder e da Câmara de Deputados, 
em aceitar um processo de compensação que colocasse ações sanciona-
das por militares e pelo Estado em pé de igualdade com ações realizadas 
por guerrilheiros e facções paramilitares. Outra questão dizia respeito 
ao período coberto pela lei. Por uma série de razões relacionadas à cro-
nologia dos eventos centrais do conflito, terminou-se elegendo o dia 
primeiro de janeiro de 1985.

No coração da implementação da LV está o Registro Único de 
Vítimas (RUV), que pretende listar todas as pessoas cujos Direitos Hu-

2 Centros de Atención a Víctimas, também conhecidos como Centros Dignificar, Unidades 
de Atención y Orientación ou Centros Regionales de Atención. Os nomes mudam de acor-
do com a localidade e com a administração pública. Esses centros são responsáveis por 
receber os requerimentos de registro no Registro Único de Víctimas e por encaminhá-los 
às agências da Unidade de Assistência às Vítimas, localizada em Bogotá, D.C.
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manos (definidos por padrões internacionais) foram violados ao longo 
do conflito. O registro é o primeiro passo para ser reconhecido como 
uma pessoa com direito legal à reparação – uma “vítima” oficialmente 
sancionada. A reparação pode assumir a forma de uma compensação 
monetária, juntamente com uma “assistência psicossocial”. Na práti-
ca, obter um registro no RUV é um processo complexo, que envolve 
um procedimento de avaliação realizado em centros regionais e que é 
supervisionado pela UARIV. O registro envolve o preenchimento de 
múltiplos formulários, além de entrevistas e outras formas de avaliação. 
Amplos conjuntos de evidências (como registros policiais e médicos) 
são exigidos para que as alegações sejam consideradas substanciadas. E 
absolutamente nada é possível na ausência de uma “cédula”, a carteira 
nacional de identificação colombiana, requisito de qualquer processo 
administrativo formal (RESTREPO et al., 2013).

O relato a seguir é oriundo de uma visita, feita pelo primeiro autor, 
que acompanhava Elias – que requeria assistência em um centro urbano 
de avaliação. Durante a visita, Elias, que realizava procedimentos para o 
requerimento, recebeu do promotor público uma notificação trágica, fa-
dada a alterar o status de seu registro. A carta oficial dizia que sua mulher 
fora encontrada morta. O promotor pediu-lhe que se dirigisse à agência em 
Bogotá para que obtivesse maiores detalhes e para que desse início a demais 
procedimentos administrativos. Elias explica a situação da seguinte forma:

Bem, de certa forma, isso não é novidade alguma, eu 
sempre soube, talvez agora sejamos alocados na divisão de 
Homicídios e tudo melhore, mas... mas... (Elias suspira). 
Mas agora preciso fazer outro requerimento, para um psi-
cólogo da Unidade que dá notícias ao meu filho, espero 
que não demore demais, vou investir esse dinheiro num 
negócio pequeno (…) Também vou guardar um pouco de 
dinheiro para pagar a escola do meu filho, claro.

Elias, que não se deixa abalar, solicita aconselhamento psicoló-
gico para contar a seu filho sobre a morte de sua mãe. Mas, quando 
descobre, junto à UARIV, que haverá um tempo de espera de ao menos 
dois meses, decide, ao invés disso, participar de uma prática realizada 
por uma universidade local, que lhe dará assistência gratuita.
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O que vemos aqui é a psicologia sendo usada primariamente 
como uma ferramenta para a “triagem” burocrática daqueles que reque-
rem registro no RUV. Constitui-se uma escala de valores, que organiza 
algumas das piores e mais terríveis formas de experiência humana. O 
conhecimento psicológico ajuda a organizar o caos do conflito, tradu-
zindo-o para os termos de um problema administrativo a ser gerido 
primariamente por meios econômicos. Mas ele também cria um tipo de 
pausa ou suspensão, um hiato entre o registro do requerente e sua ob-
tenção de status de “vítima”. A avaliação mantém os requerentes em um 
status de incerteza, no qual suas experiências são registradas, mas não 
propriamente reconhecidas. Como vemos ocorrer com Elias, isso torna 
impossível que se lide adequadamente com o sofrimento e a angústia, 
ao menos antes que o processo administrativo se complete. O conheci-
mento psicológico, portanto, tem por foco primário a categorização, ao 
invés da satisfação da necessidade das pessoas categorizadas.

Além de mediar o registro, o conhecimento psicológico participa 
do planejamento e da administração das compensações. Isso se dá na 
forma de um acordo entre o governo e as Vítimas reconhecidas, tal que 
a compensação tem por condição a anuência a termos específicos. Esse 
acordo é chamado de Plano de Assistência e Reparação (PAARI). Inde-
pendentemente de a reparação ajudar ou não as Vítimas a “encontrar 
uma vida digna” (PAARI, p. 29), o processo efetivo envolve a reconfi-
guração do trabalho de modo a torná-lo mais adaptado aos novos am-
bientes de trabalho urbanos. Ao invés de ajudar as pessoas a conceber 
o seu plano de reparação, o governo parece está-las encaixando em seus 
próprios projetos. Através de um recrutamento de profissionais de psi-
cologia, o PAARI legitima a noção que o governo tem de reparação e 
restituição de direitos. A reparação oferecida pelo Estado torna-se uma 
maneira de organizar as pessoas que ocupam o território nacional ao ge-
rir suas habilidades e alinhar sua força de trabalho a projetos de produ-
ção e a compensações condicionadas. Aqui, os requerentes registrados 
são implicitamente forçados a tornar-se produtivos, recrutados através 
da promessa de que se tornarão trabalhadores urbanos, empreendedores 
e investidores. A mesma promessa inevitavelmente os prende à cidade 
como força de trabalho desqualificada, enquanto supostamente se faz 
um investimento em sua qualificação. Assim, as compensações repara-
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tórias aparentemente incondicionais, oferecidas sob as narrativas da Lei 
Humanitária Internacional, são traduzidas para formas de governança e 
de investimentos que recrutam empregados já registrados para ativida-
des rentáveis e indicadores numéricos.

A captura bem-sucedida das informações das pessoas determina 
os limites e a extensão da reparação na Colômbia, e a psicologia partici-
pa da avaliação e da suspensão das narrativas dos requerentes, de modo 
a estabelecer seu acesso aos direitos e às compensações. Refletindo sobre 
a migração em uma escala global, Papadopoulos, Stephenson e Tsianos 
(2008) descrevem essa relação entre captura e direito como o duplo R 
(rights-representation3). As pessoas são incorporadas a sistemas formais 
que, em troca de direitos, garantem o controle de sua localização, de 
seus deslocamentos e formas de emprego, de modo que o equilíbrio en-
tre a representação e os direitos torna-se uma condição para a soberania 
dos Estados. Aqui, o conhecimento psicológico torna-se um artefato 
que “define a matriz dos direitos positivos e da representação no territó-
rio nacional, bem como a inexistência de direitos” (PAPADOPOULOS 
et al., 2008, p. 7) fora do registro oficial.

Psicologia para recuperação emocional 

Até aqui, tivemos por foco a maneira como o conhecimento psi-
cológico é mobilizado como parte de um processo de registro de Víti-
mas e de sua orientação para os usos “produtivos” da compensação. Mas 
há ainda outra mobilização do conhecimento psicológico, que assume 
a forma da “assistência psicossocial”. A Lei das Vítimas a define como 
uma estratégia de reparação paralela à compensação monetária. Des-
de 2012, a Equipe Psicológica da UARIV tem reunido profissionais 
de campos diversos, como as artes, a sociologia, a psicologia, o serviço 
social e a antropologia de modo a desenvolver estratégias que forne-
çam “ferramentas que permitam às Vítimas superar a sua dor” (UA-
RIV, 2013). Uma das estratégias é a Estratégia de Recuperação Emocional 
(ERE), usada em todo o território nacional em formato de grupo.

3 Direito-representação (Nota do Tradutor).
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Em visita a uma vila rural, Mariana, profissional psicossocial da 
UARIV, faz a seguinte pergunta durante a primeira sessão da ERE com 
uma comunidade de requerentes registrados:

Figura 1. Sessão da ERE (foto dos autores).

Mariana: O que os motivou a aceitar o convite e a vir hoje? (10 se-
gundos) Vamos lá, não sejam tímidos... Tudo bem, então, eu começo. 
Eu estou aqui porque eu quero contribuir e dar apoio a vocês. Quem 
continua?
Participante 1: Bem, eu estou aqui porque a moça do centro de assis-
tência me mandou... Ela disse que eu receberia a ajuda que eu quero, 
então eu vim.
P2: Pra mim é a mesma coisa, a moça disse que isso também poderia 
ajudar os meus filhos, depois, bom, depois do que aconteceu.
M: É por isso que estamos aqui, é claro, obrigada. Tudo bem, outra 
pergunta, então. O que vocês querem alcançar com esses encontros?
P3: Bom, talvez mostrar o meu interesse, eu quero fazer o máximo pos-
sível para melhorar minha situação.
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A sessão continua com a entrega de um caderno de respostas que 
contém os registros de cada sessão. 

Figura 2. Caderno de respostas da primeira sessão da ERE (UARIV, 2015b). 

Após a entrega do caderno de respostas, Mariana pergunta aos 
participantes: “Na minha região, quando você se sente mal, você diz 
que está angustiado. Na região de vocês, que palavra se usa para expres-
sar esse sentimento?” De início, a sala encheu-se de silêncio e de olhares 
confusos, mas, após alguns exemplos, os participantes começaram a ex-
perimentar algumas palavras. Essas incluíam “achilado”, “achicopala-
do”, “achantado” e “desparcha’o”4. Por fim, a maioria dos participantes 
registrou “achantado” em seus cadernos de respostas. Questão seguinte: 

4 Sinônimos de “triste”, “baqueado”, “melancólico”. 
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“De um a dez, quão “achantado” você se sente hoje”? A pergunta Liker-
t-diferencial semântico usa as expressões fornecidas pelos participantes 
de modo a estabelecer uma aproximação com o estado emocional dos 
participantes. A pergunta produz expressões de confusão nos presentes. 
Essas foram as sequências de tradução das experiências emocionais dos 
participantes para um dispositivo psicotécnico explicitamente projeta-
do para codificar experiências emocionais de maneira numérica. Há 
descontinuidades importantes na tradução. Por exemplo, muitos par-
ticipantes perguntaram repetidamente, a quem estivesse sentado a seu 
lado, sobre que número deveriam registrar, enquanto outros não liam 
nem escreviam, o que tornava limitada sua interação com o dispositivo, 
e outros, ainda, simplesmente não entendiam o propósito de marcar 
um número. Ao invés de facilitar a atividade planejada para a sessão, 
ou a confiança necessária para promover a recuperação emocional, uma 
porção significativa da sessão é usada para o treinamento dos partici-
pantes no registro de respostas adequadas nos documentos oficiais.

A sessão continua com uma afirmação e uma questão feitas por 
Mariana – “Para algumas das Vítimas do conflito armado, ‘recuperação 
emocional’ significa ‘ser capaz de encarar a vida’. Em uma frase, o que 
‘recuperação emocional’ significa para você?” Isso leva a uma enxurrada 
de palavras vindas dos participantes: “Simplesmente seguir em frente”, 
“me livrar desses sentimentos”, “parar de me sentir mal” e “superar essas 
emoções”. Em consonância com o roteiro traçado pelo manual, a per-
gunta seguinte foi feita por Elvira, outra profissional psicossocial. “Se 
estivéssemos em uma estrada e o objetivo final fosse livrar-se desses sen-
timentos, e tivéssemos que percorrer essa estrada em dez passos, onde 
estar a dez passos de distância significasse estar bem longe, mas estar a 
um passo de distância significasse estar muito perto do fim da estrada, 
a quantos passos do fim vocês estariam?”.

Novamente, uma grande parte da sessão é dedicada a ajudar os 
participantes a completar os registros. Após certificar-se de que cada 
participante anotou seus números, Mariana finaliza a sessão e lembra 
os participantes de que não podem ir sem assinar sua presença e as 
minutas. A rapidez com que os participantes formam uma fila para 
assinar os documentos, com suas cédulas em mãos, lembra os centros 
de assistência das cidades. Mariana anota seus nomes, o número de 
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suas cédulas, os números indicados nos cadernos de respostas e pede 
que assinem os formulários e registrem suas digitais.

Uma interação especial dá-se entre um participante que marcou 
dois números em seu caderno de respostas, ao invés de um, e Mariana, 
que lhe pergunta sobre suas razões para marcar tanto 3 quanto 7. Matias 
explica que não vê sentido em marcar apenas um número, já que sente 
emoções diferentes. “Sim, mas você tem que marcar um só, Matias”, diz 
Mariana, que tem pressa para preencher o formulário final. Matias res-
ponde que não entende por que deve marcar seus sentimentos com um 
número, mas, após a insistência de Mariana, apaga suas duas marcações e 
põe um novo círculo em torno do número 1. Quando Mariana pergunta 
pela razão do novo número, Matias diz, de maneira muito convincente: 
“Acho que estou só começando, e 10 é o objetivo, então estou marcando 
1, porque esse é o começo”. Mariana aceita as razões de Matias e registra 
o número 1 juntamente ao restante das informações. Matias fica com seu 
caderno de respostas, e os registros colhidos por Mariana serão então in-
cluídos nos relatórios oficiais da estratégia pela agência central em Bogotá.

As experiências de dor dos participantes, sua memória dos even-
tos violentos e mesmo sua percepção da inutilidade da quantificação 
são agora traduzidas para um número, um relatório oficial e um indi-
cador de gerenciamento5. Dessa forma, corpos são traduzidos para um 
projeto de Estado, onde formarão a base para um acerto com o passado 
(ver BROWN, 2016). Não se pode lidar com a dor diretamente, pode-
se apenas configurá-la nesse projeto, traduzindo-a para um movimento 
(de maior para menor, de mais distante para mais próximo), uma ten-
dência que é alinhada a fluxos de recursos.

A reparação a despeito de si mesma

Em visita a outra vila rural, durante a segunda sessão da ERE, o pro-
fissional psicossocial, José, distribui folhas de papel e diz: “Vamos pensar 
em um animal que vocês considerem bem perigoso e vamos desenhá-lo, 
qualquer animal que vocês consideram perigoso”. A ideia produz risadas 

5 Para uma extensa descrição dos usos desses números e indicadores, ver MORA-
GÁMEZ (2016b).
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e comentários – “Ele precisa ter pernas?” “Eu preciso tê-lo visto pessoal-
mente?” José ri e afirma que eles são livres para desenhar o animal que 
quiserem, e assim leões, tubarões, cobras, jacarés e imensos pássaros são 
desenhados nos papéis. Depois disso, José diz: “Vamos agora pensar na 
violência nas nossas vidas, vamos pensar nesse animal como a violência ou 
como aqueles que nos atacaram” e pergunta o que aquele animal fez a eles. 
José dirige-se a Regina, a primeira participante, repetindo a pergunta, mas 
ela fica em silêncio, e assim José aproxima-se dela e pede que fale, se assim 
quiser, deixando claro que ficar em silêncio também é uma opção.

Regina começa a chorar, e José ajoelha-se muito lentamente, to-
cando suas mãos enquanto espera, em silêncio, por suas palavras, pe-
dindo aos demais que se juntem a Regina em seu silêncio. Uma atmos-
fera de dor e pesar logo se espalha pela sala. José pergunta-lhe se ela quer 
falar e ela responde que sim com a cabeça. José pergunta novamente:

José: O que esse animal fez com você?
Regina: Essa cobra me picou e injetou veneno em mim, um tipo de 
veneno do qual não consigo me livrar, ela injetou um veneno no meu 
filho e ele vive doente por causa da lembrança de como eles machuca-
ram a sua mãe (…)

Regina continua sua narrativa, descrevendo os terrores da guerra 
sofridos especialmente pelos corpos das mulheres. Reina um longo mo-
mento de silêncio, até que outra mulher aponta para o seu filho, abra-
ça-o e diz que ele foi o que sobrou em sua vida após a violência. Após 
seguir as instruções do roteiro da ERE, José e os participantes enchem 
a sala de leões destruindo famílias, tubarões infectando jovens mulheres 
com HIV, grandes pássaros levando embora a infância de crianças e 
deixando-lhes esterilidade e ódio. Expressões como “ele me despedaçou 
e devorou mulheres” e “ele nos obrigou a fugir” tornam-se parte dos re-
latos da passagem da violência por suas vidas. Finalmente, José diz algo 
que os leva a concordar com a cabeça:

Nós usamos desenhos de animais que vivem na nature-
za, mas estejam cientes de que o que aconteceu a vocês 
não foi nada natural, não deveria ter acontecido, foi da 
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responsabilidade de atores que violaram seus direitos, 
daqueles grupos que usam mulheres como instrumentos 
de guerra, mas não deveria ter acontecido, foi culpa nos-
sa, culpa do governo colombiano, que não estava lá para 
impedir que isso acontecesse. Por isso, vocês não devem 
culpar a si mesmas por usarem camisas, saias, maquiagem 
ou simplesmente por serem mulheres, não!, ninguém tem 
o direito de atacar vocês por qualquer razão, menos ainda 
por essas razões (…).

Alguns minutos mais tarde, José lhes pede que citem 5 coisas 
que os eventos violentos trouxeram às suas vidas e 10 conquistas que 
eles alcançaram ou esperam alcançar em curto prazo. José auxilia os 
participantes que precisam de ajuda para escrever. O uso de um nú-
mero mais alto para as conquistas “torna as conquistas mais visíveis 
que o evento doloroso, justamente para que eles percebam que são 
especialistas em lidar com essas situações”. A sessão termina com abra-
ços entre todos os participantes, e encontros individuais com José são 
marcados. No entanto, os cadernos de respostas da ERE não aparece-
ram na sessão, e os números nunca foram coletados. O roteiro da ERE 
foi parcialmente seguido, mas o indicador de gerenciamento não foi 
registrado, de forma que os formulários, as minutas e as digitais não 
tiveram parte na organização da sessão.

José explica que o número foi projetado pelas diretivas da equipe 
psicossocial de Bogotá de maneira a satisfazer às exigências da UARIV. 
Considerando a “natureza intrusiva do número” e a importância que 
têm coisas como “acolhimento, contato visual e tempo de escuta”, José 
decidiu preencher os números em apenas três das nove sessões. Em vá-
rias sessões da ERE, em localidades diferentes, nas quais os números 
foram solicitados, os participantes entenderam o número como “algo 
para perceber como você está” ou “como a dor diminui”. Outros veem 
o número como um obstáculo para “colocar a dor em palavras”. Um 
comentário feito por um participante da ERE ajuda bem a ilustrar seu 
caráter performativo: “(…) ele os ajuda [aos profissionais psicossociais] 
a checar se o que eles estão fazendo funciona ou não”. 

O fato de as mediações feitas pela ERE tornarem-se eviden-
tes em várias sessões têm propósitos antagônicos. Por um lado, ele 
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pode ser entendido como um dispositivo que, de alguma forma, tem 
o potencial de organizar um espaço onde as pessoas compartilham 
suas experiências e se situam como especialistas na recuperação após 
a dor. De maneira semelhante, consideramos bastante inovadora a 
tentativa de encorajar o uso das palavras dos próprios participantes 
para lidar com seus sentimentos. É provável que o sucesso parcial da 
estratégia, expresso pelos participantes em diferentes visitas, não seja 
realmente capturado pelo indicador de gerenciamento ou pelo ín-
dice de recuperação emocional. Por outro lado, no entanto, é ainda 
inevitável que a ERE tome algo dos participantes e dos profissionais 
psicossociais, sob a forma de quantificações que venham a circular 
em relatórios oficiais.

Em sua maioria, os participantes comentaram uns com os outros 
a forma como o compartilhamento nas sessões os fez sentir “menos 
vergonha e culpa” em relação ao seu passado e que eles tinham poucos 
amigos dos quais não tivessem que esconder suas histórias. Talvez essa 
seja uma noção de reparação que excede os protocolos psicossociais e 
as políticas do Estado. Aqui, a reparação emerge dos desvios da ERE 
realizados pelos seus participantes, que encontram espaços não gover-
nados. Ela tem origem em suas experiências afetivas e cria algo impre-
visto pelo projeto inicial da ERE. A reparação torna-se significativa para 
pessoas que buscam recuperação após experiências violentas; além de 
fazer emergir espaços que excedem o projeto inicial, a reparação aparece 
como uma conquista relacional, possibilitada por uma traição da lógica 
de reparação do Estado.

As maneiras pelas quais alguns desses especialistas psicossociais em-
pregam as estratégias e as reflexões que eles encorajam nos participantes 
da ERE faz deles uma categoria heterogênea. Mais do que a lembrança 
de episódios que são tidos com possuindo significado pessoal, também 
chamados memórias autobiográficas (BERNSTEN; RUBIN, 2012), os 
eventos narrados pelas mulheres desse grupo assemelham-se ao que Rea-
vey e Brown (2014) chamam de memórias vitais. Essas são “(…) tipos de 
lembranças que são consideravelmente mais difíceis tanto de acomodar 
à vida cotidiana quanto de reconstruir de formas alternativas” (p. 329) 
e que são particularmente evidentes em grupos de pessoas geralmente 
consideradas vulneráveis. Como mostra a experiência de Regina, lem-
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branças desse tipo tornam-se aspectos recorrentes do passado que sempre 
serão pertinentes e que demandam gerenciamento presente.

A ERE parece facilitar espaços nos quais as pessoas produzem es-
timativas de seu estado emocional e agem sobre elas de maneira que sua 
consciência de seus sentimentos, junto com outras atividades, possa fa-
cilitar transformações em sua experiência. Considerando o afeto como 
uma dinâmica relacional (REAVEY; BROWN, 2016), na sessão condu-
zida por José, o tom das memórias evocadas foi um elemento recorrente 
na interação entre os participantes, o protocolo e o agente psicossocial. 
Mais do que consistir em respostas individuais às perguntas feitas por 
José, a experiência afetiva de lembrar-se de eventos violentos incluiu 
arranjos de relações entre os detalhes particulares das lembranças dos 
participantes, os ataques, as expressões, palavras, tempos, lugares e es-
pecificidades que se encontravam quando os participantes narravam e 
compartilhavam suas histórias de abuso sexual e representavam os au-
tores dessas ações em desenhos. Mas ao mesmo tempo a experiência de 
compartilhar essas lembranças com um grupo de pessoas em circuns-
tâncias semelhantes pode ter incorporado outros elementos ao arranjo 
afetivo, que podem transformar a própria evocação de maneiras que 
podem ser úteis para os participantes.

Em espaços como aqueles facilitados pela ERE, surgem seme-
lhanças e diferenças importantes em relação aos centros de assistên-
cia e aos procedimentos de registro. Lembranças vitais também são 
transformadas de maneira relacional pelas práticas institucionais que 
as evocam, de forma que, por exemplo, ambientes legais e terapêuticos 
perseguem objetivos diferentes quando evocam eventos difíceis (REA-
VEY; BROWN, 2016), já que os legais requerem evidência e precisão, 
ao passo que os terapêuticos estão interessados em significado e valor 
simbólico. Entretanto, a evocação de lembranças promovida por José, 
realizada na ausência de registros, números e assinaturas, parece produ-
zir uma transformação do significado da experiência da violência e da 
expansão da rede de suporte empático dos participantes.

No que tange à quantificação da recuperação emocional, o mero 
estabelecimento de uma meta subjetiva numérica pode ter implicações 
importantes para as experiências dos participantes. Parece que a ERE 
produz indivíduos mais conscientes de seus sentimentos pessoais, que 
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desenvolvem certas habilidades para superar esses sentimentos que eles 
consideram debilitantes. Assim, a ERE enreda formas de ação entre 
os participantes – que, ao lidar com seus sentimentos pessoais, desen-
volvem uma nova forma de expertise –, os profissionais psicossociais 
– enquanto extratores de estimativas e moduladores de novas formas 
de expertise nos participantes – e a ERE – enquanto dispositivo que 
produz certa estabilização das diretrizes para a promoção de novas for-
mas de expertise e fornece um indicador parcial do sucesso da estratégia 
enquanto forma de reparação. Contudo, essa forma de agenciamento é 
também uma reprodução de certos aspectos das formas mais comuns 
de relação entre leigos e experts. Na maioria desses casos, os experts já 
traçaram um conjunto de estratégias, baseadas em seus pressupostos e 
em seu conhecimento básico sobre as necessidades de determinadas po-
pulações, de forma que os leigos que se logra reconhecer como tais são 
aqueles que demonstram certo domínio das estratégias.

O que mais merece atenção é a forma como profissionais como 
José e os grupo de mulheres traduzem, recriam e desviam do design ge-
rencial parcialmente presente na ERE, bem como a forma como certos 
aspectos emergentes parecem substituir, recuperar, aliviar ou revivificar 
relações sociais entre os participantes. O que de fato “repara” é algo 
para além dos próprios dispositivos, o manual, o caderno de respostas 
ou o indicador de recuperação emocional. Pelo contrário, a reparação 
pode emergir das alterações e dos deslocamentos feitos pelas pessoas 
que usam a ERE e se apropriam dela no território nacional. A repara-
ção, entendida como a transformação experimentada e manifesta pelos 
participantes nas sessões como a conduzida por José, pode ser de fato 
alcançada por meio dessas apropriações e desses desvios. Portanto, o 
design gerencial das intervenções e a infraestrutura que o sustenta pre-
cisam ser traduzidas (CALLON, 2007) e rearranjados. Pode-se pensar 
que a intervenção governamental é insuficiente ou mesmo desneces-
sária, já que é ultrapassada pelo universo de experiências das pessoas 
afetadas pela violência que são reconhecidas como Vítimas. Mas, con-
trariamente ao que algumas abordagens críticas podem dizer a respeito 
da obsolescência do design, parece que o design gerencial pode às vezes 
constituir um ponto de partida para que a tradução seja possível nesses 
espaços. Por outras palavras, as pessoas afetadas pela violência pude-
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ram criar arranjos de reparação, puderam transformar sua configuração 
emocional e social, apesar da reparação governamental, mas, por vezes, 
com base na mobilização governamental.

A assistência psicológica como traição

Nós estabelecemos a lógica gerencial do sistema de reparação go-
vernamental para pessoas registradas como vítimas do conflito armado. 
O próprio sistema desloca as experiências emocionais daqueles que par-
ticipam dos procedimentos administrativos para ter acesso a benefícios. 
Não surpreende que essa lógica seja parcialmente expandida durante 
o emprego dos protocolos de assistência psicossocial, um conjunto de 
ferramentas técnicas de gerenciamento das experiências emocionais das 
pessoas. Contudo, estabelecemos também as configurações alternativas 
possíveis que emergem dentro do próprio sistema e que permitem ou-
tros arranjos para os participantes da ERE.

As reflexões acima levam a uma questão que é crucial para a com-
preensão das complexas potencialidades da assistência psicossocial en-
quanto projeto epistêmico na Colômbia pós-conflito. O que se pretende 
que a tradução de ferramentas psicológicas repare? Ou, questão ainda 
mais difícil, como pode um dispositivo psicossocial facilitar ou permi-
tir (ou, ao menos, não atrapalhar) a reparação? A reparação montada 
por tecnologias como a ERE inclui um “mundo social” (DERKSEN; 
VIKKELSØ; BEAULIEU, 2012) nutrido por uma lógica de justifica-
ção ainda parcialmente presente. Mas, no caso particular da ERE, como 
pode uma tecnologia social ser traduzida de um projeto administrativo 
para a produção de um mundo social que realmente faz diferença para 
as experiências afetivas e as vidas cotidianas de seus usuários?

John Law afirma que a tradução consiste em tornar duas palavras 
equivalentes, mas, “como não há duas palavras equivalentes, a tradução 
sempre implica em traição (…) de modo que a tradução é tanto uma 
questão de tornar equivalente quanto uma questão de deslocar. É uma 
questão de trocar termos de lugar, de ligá-los, de transformá-los” (LAW, 
2009, p. 144). Reconhecer a ligação entre os dispositivos de assistência 
psicossocial e as intervenções do governo não necessariamente significa 
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reproduzir a lógica das últimas. Pelo contrário, os dispositivos de repara-
ção e os seus usuários podem desviar a direção de uso, de forma a buscar 
mudanças significativas nas experiências de violência das pessoas. Em 
outros trabalhos (MORA-GAMEZ, 2016; ALLEN; BROWN, 2016), 
estabelecemos que os Estados padronizam as experiências das vítimas 
ao posicionar-se como “actante-voz”6 (ver o uso de “porta-voz” em 
CALLON, 1986, p. 215). Contudo, as sessões da ERE mostram que os 
usuários dos dispositivos também podem produzir arranjos nos quais as 
vozes dos participantes não são necessariamente enfraquecidas. Permitir 
que os participantes se tornem porta-vozes é algo a ser encorajado, bem 
como qualquer desvio em direção a isso. Assim, desviar a voz do Estado 
nas sessões dos protocolos é uma estratégia possível. Desenvolvendo a 
noção de tradução de Serres, pode-se dizer que a comunicação pode 
ser traída pelo meio através do qual ela passa. Mas, se olhamos para os 
efeitos, para o ponto de chegada, ao invés de para o ponto de partida 
da mensagem, podemos ver essa falha, esse fracasso, como um aspecto 
inerente do processo de invenção (BROWN, 2002).

Tomando os participantes das sessões de assistência psicossocial 
como o ponto de chegada da estratégia, podemos pensar na reparação a 
despeito de si mesma como um processo inventivo que não pode seguir 
um cronograma ou um plano, mas apenas ser acompanhado, apoiado e, 
em certas circunstâncias, facilitado. Em vez de uma fidelidade ao exato 
caminho traçado pelo projeto da ERE, algo diferente é necessário para 
que a criatividade possa surgir: uma traição do projeto estatal-institucio-
nal. Foi justamente isso que José e os participantes da sessão conseguiram 
fazer ao ignorar a exigência do número, levando o foco para sua expe-
riência afetiva da evocação dos eventos violentos e criando um arranjo de 
confiança empática que também transforma outros aspectos de sua vida. 
Essa última conquista não teria sido tão facilmente alcançada se a sessão 
tivesse sido dedicada à explicação do uso do caderno de respostas da ERE 
e da lógica da abordagem numérica ao estado emocional atual. Traições 
psicossociais que produzem reparação a despeito de si mesma não possuem 

6 “Spokesactants”, no original. Aqui, substitui-se “person” (pessoa) por “actant” (ac-
tante) em “spokesperson” (porta-voz), indicando que aquele que desempenha o papel 
de porta-voz pode não ser uma pessoa. (N. T.)
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fórmula ou direção definida, elas são, pelo contrário, algo que as pessoas 
permitem, autorizam ou decidem experimentar. Diferentemente do 
que o projeto original almeja e em oposição a protocolos de intervenção 
clínicos e de saúde mental, a assistência psicossocial não deveria fazer 
previsões sobre os resultados de sua implementação, mas, justamente, 
dar-lhes assistência e permitir que as pessoas os criem. Traições psicosso-
ciais criam arranjos que ultrapassam os projetos do Estado.

Nós dissemos que tecnologias sociais como a ERE têm o poten-
cial de traduzir e trair o projeto gerencial de modo a produzir uma reali-
dade social diferente para os seus usuários. Nossa avaliação não implica 
em que a presença da ERE garanta, por si só, a emergência de arranjos 
criativos. Para que traições psicossociais possam surgir, é preciso que 
alianças e cooperações específicas entre os profissionais psicossociais, os 
participantes e os usos da ERE coexistam.

Apropriando-nos das ideias de Serres (1982) sobre redes de comu-
nicação, podemos repensar o Estado como o emissor de uma mensagem, 
os requerentes registrados como os receptores e a assistência e os profis-
sionais psicossociais como as passagens ou os canais dessa relação. Aqui, a 
abertura de uma passagem deixa espaço para o ruído, a interrupção e a in-
terferência e, portanto, para a transformação potencial. Tal interferência 
inevitavelmente introduz variações nas trajetórias entre os emissores e os 
receptores, que representam um paradoxo, já que a comunicação efetiva 
também implica em um risco de falha. As injeções de diferença podem as-
sumir diferentes formas, que analisam (tomam algo, mas não retribuem), 
paralisam (interrompem o funcionamento usual) e catalisa (forçam a agir 
diferentemente). Aqui, os profissionais psicossociais tornam-se ruído, 
agentes de interferências que paralisam os aspectos gerenciais da repa-
ração e que, ao mesmo tempo, instigam os participantes a desviar-se em 
direção a interações que eles vêm a considerar significativas, importantes 
e revigorantes. O papel do agente de interferência e mediador envolve a 
realização de tarefas adicionais, que consistem na compreensão do que as 
pessoas esperam reconquistar, posicionando o conhecimento psicológico 
já existente sobre como lidar com experiências de dor. Tais tarefas fazem 
dos profissionais psicossociais agentes híbridos, já que são, em sua maio-
ria, representantes do Estado, agentes de interferência na reparação e trai-
dores criativos, capazes de promover a reparação a despeito de si mesma.
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Assistência psicossocial: um debate 
em andamento

Nós exploramos a maneira como, por um lado, o conhecimen-
to psicológico participa de avaliações administrativas que colocam 
em pausa as experiências de dor das pessoas sem as reconhecer pro-
priamente. Por outro lado, o conhecimento psicológico, na forma da 
ERE, também é capaz de interferir na lógica de reparação administra-
tiva. Dessa forma, a assistência psicossocial pode assumir a forma de 
quantificações que se tornam indicadores e números oficiais. Mas, ao 
mesmo tempo, a assistência psicossocial torna-se um espaço em que 
desvios da quantificação são possíveis. Os profissionais psicossociais 
reconhecem as limitações dos números e dos indicadores gerenciais 
como os produzidos pela ERE, entre outras estratégias. Entretan-
to, eles também estão cientes de que tais números “fazem o dinhei-
ro continuar vindo”. Assim, o aspecto gerencial da reparação estatal 
inevitavelmente estende-se até a assistência psicossocial. Os mesmos 
indicadores gerenciais sugerem que, entre 2013 e 2016, pelo menos 
oitenta mil pessoas participaram de sessões da ERE no país, um total 
que representa uma parte importante das 426.031 Vítimas registradas 
que receberam compensações até 2016.

A multiplicidade da assistência psicossocial fica evidente tam-
bém nos debates públicos em andamento sobre as políticas de repa-
ração. Ao final de 2017, o Ministério da Proteção Social ainda estava 
escolhendo a melhor estratégia para fornecer atenção psicológica aos 
requerentes registrados restantes através de um Plano Nacional de As-
sistência Psicossocial a Vítimas (PAPSIVI), implementado no sistema 
de saúde nacional. A equipe psicossocial da UARIV foi consultada 
a respeito desses planos, mas a associação profissional de psicologia 
(COLPSIC) também foi, o que produziu tensões em torno do tópi-
co. A ERE estava na lista de opções de protocolos potenciais a serem 
amplamente empregados no país. Contudo, associações acadêmicas e 
profissionais de psicólogos defenderam a implementação de protoco-
los baseados em evidências, tais como a Técnica de Exposição Narrati-
va e modelos de terapia breve para TEPT, depressão e ansiedade, bem 
como a implementação de instrumentos como o Inventário Multies-
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cala de Avaliação Psicossocial, testes de triagem, entre outros métodos 
de avaliação da eficácia das intervenções e das condições mentais e 
psicossociais das pessoas (COLPSIC, 2015).

Sobre as futuras direções do PAPSIVI, um primeiro fórum na-
cional foi realizado pela COLPSIC de 2014 a 2015 em diferentes 
cidades do país. Como base para a discussão feita pelos debatedores, a 
COLPSIC escreveu uma comunicação direcionada a cada um de seus 
membros, dizendo:

Há relatos de problemas na implementação de interven-
ções grupais e individuais que buscam fornecer uma res-
posta plena às necessidades particulares das pessoas (com 
deficiências, com transtornos psiquiátricos, de diferentes 
origens regionais etc.). Assim, alcançar uma caracteriza-
ção contribuirá para a compreensão dos problemas, das 
características, das necessidades, dos interesses e das inter-
pretações particulares dessas populações, o que melhorará 
a assistência (…) é importante reconhecer que o propó-
sito da intervenção não é a pesquisa, mas a contribuição 
para a qualidade de vida das pessoas e para o bem-estar 
da comunidade, de modo que as habilidades necessárias 
para o registro, a coleta, a organização e a transmissão 
da informação devem ser fortalecidas [nos psicólogos] 
(COLPSIC, 2015)

 A rota sugerida pela COLPSIC reproduz, precisamente, a ló-
gica administrativa da eficácia presente no sistema estatal de reparação 
e, talvez por isso, essa abordagem predominará fortemente no PAPSI-
VI resultante. Muito embora a tensão ainda esteja por se resolver e 
tenha mobilizado fóruns, colóquios e diferentes tipos de eventos aca-
dêmicos, organizados pela COLPSIC e pela Associação Colombiana 
de Faculdades de Psicologia (ASCOFAPSI), o futuro da assistência 
psicossocial na Colômbia ainda está em debate. Enquanto protocolos 
como a ERE e outros parecidos continuam a ser empregados, cres-
ce o número de relatórios favoráveis a estratégias quantitativas (ver 
MOYA, 2014), psicométricas e empiricamente validadas. Projetos 
epistêmicos psicológicos que buscam quantificação-administração 
coexistem, então, com projetos que deixam espaço para interferências 
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e para traições da lógica estatal-administrativa. No momento, a lógica 
do projeto administrativo parece continuar a existir. Essa coexistência 
de projetos epistêmicos psicológicos dá-se em um espectro de espa-
ços instituídos e não instituídos que merece maior atenção. Contudo, 
apesar de formas instituídas de psicologia priorizarem formas de co-
nhecimento bastante baseadas em mensurações quantitativas, outras 
formas de conhecimento psicológico, situados na experiência cotidia-
na, podem também surgir, redistribuindo o poder de ação. Enquanto 
houver quantificação e números a produzir, as traições psicossociais 
terão a oportunidade de participar da reparação; uma forma de repa-
ração que ocorre a despeito de si mesma.

Conclusão

O ponto até o qual a psicologia moderna constitui uma forma 
de governamentalidade, um meio de exercer a razão política no nível 
dos corpos e das subjetividades, é bem estabelecido (ROSE, 1996; 
PARKER, 2007; HOOK, 2007). Nesse sentido, o caso da “assistên-
cia psicossocial” é um exemplo particularmente vívido, mas nem um 
pouco excepcional. Mas isso é tratar a psicologia como estando a ser-
viço do Estado moderno, ao invés de olhar da perspectiva do projeto 
epistêmico específico que guia a disciplina como um todo. Ou, por 
outras palavras, se nos voltarmos daquilo que a psicologia faz para a 
lógica de como ela produz a si mesma como disciplina, a especificidade 
do caso colombiano se torna visível.

O envolvimento de ferramentas e da avaliação psicológicas ser-
ve como uma forma de “triagem” no processo de registro junto ao 
RUV. Ela estabelece ordens de magnitude em relação a experiências 
de conflito que são então mapeadas diretamente para valores econô-
micos. No entanto, ao assim fazer, ela cria também uma suspensão ou 
pausa no processo (JARAMILLO, 2012). Essa suspensão se estende, 
formando um longo processo em que se é “administrado”. A triagem é 
geralmente entendida como um processo de priorização dos recursos 
disponíveis em situações críticas. Nesse caso, ela é um ordenamento 
de extremos, preocupada com distinções entre categorias ao invés de 
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com a urgência das necessidades (que se pense em Elias). É mais im-
portante situar corretamente um requerente relativamente aos parâ-
metros gerais da população do que ordená-los quanto à urgência de 
suas necessidades.

Eis um processo interessante de tradução, em que o conflito e o 
sofrimento são transformados em indicadores, em utilidade e capaci-
dade econômicas. A reparação estatal torna-se então condicionada à 
obtenção de um lugar em um projeto sócio-político. Aqui, a psicolo-
gia passa da identificação do “dano” à identificação de “habilidades e 
capacidades” emergentes. Ela é o meio pelo qual uma transformação 
extraordinária se dá, em que Vítimas tornam-se Sujeitos Produtivos 
e a compensação torna-se investimento. Pode ser útil refletir, aqui, 
sobre a etimologia do termo “reparação”. Costuma-se enxergar o sig-
nificado desse termo como vindo de “reparar”, consertar ou corrigir 
algum dano. Contudo, a raiz está no termo reparare, que em latim 
significa “tornar apto outra vez”. Aqui, a psicologia permite aos cida-
dãos entrar em novo pacto com o Estado, no qual estão prontos para 
um novo futuro econômico.

A assistência psicossocial, em si, tal como a vimos ser adminis-
trada, ocupa-se mais das populações que dos casos individuais. As 
tendências gerais, tais como coletadas pelo centro que é a UARIV, 
parecem guiar o processo. As vítimas entram no processo na esperança 
de afirmar suas experiências, pela oportunidade de contar suas histó-
rias. Mas o direito de falar é condicionado à demanda de que se fale 
de uma forma particular – de que se aprenda a traduzir o sofrimento 
para uma forma numérica. Os dispositivos projetados para o processo 
criam um tipo de equivalência entre experiências traumáticas e extre-
mas, que devem ser distinguidas por diferenças de grau. Isso exclui a 
possibilidade de haver outras diferenças, morais, emocionais ou polí-
ticas em tornos delas.

Mas aqui, bem no meio do exercício de tradução do passado 
colombiano para uma visão de seu futuro psicossocial, há uma espé-
cie de rachadura no processo. Quando a conta não fecha, quando o 
exercício de coleta de dados em nível populacional cria um espaço 
onde existe a possibilidade de que algo diferente se dê. A reparação 
é, fundamentalmente, um processo temporal, o que a psicologia tem 
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dificuldade de aprender adequadamente, dada sua dificuldade de teo-
rizar adequadamente sobre o tempo irreversível. A reparação precisa 
emergir, ao invés de ser organizada como uma orientação. Quando 
José assume as rédeas da coleta de dados, surge um espaço onde se 
passa algo que pode ser um vislumbre de reparação. A reparação pa-
rece ocorrer quando o Estado entra na indeterminação de ao mesmo 
tempo traduzir e ser incapaz de traduzir as experiências das vítimas, 
quando a psicologia é forçada a fazer uma pausa e a dar sentido à 
experiência. No entanto, a reparação a despeito de si mesma é pro-
duzida quando traições psicossociais igualmente suspendem a lógica 
administrativa como parte do arranjo.

Referências bibliográficas

ALLEN, M.; BROWN, S. D. Undecided life: Standards, subjects, and sovereignty in 
compensating victims of the war on terror. Theory & Psychology, v. 26, n. 2, p. 
263-283, 2016.

BERNTSEN, D.; RUBIN, D. C. (Eds.). Understanding autobiographical memory: 
theories and approaches. Cambridge University Press, 2012.

BRITTAIN, J. J.; PETRAS, J. Revolutionary social change in Colombia: The origin and 
direction of the FARC-EP. Pluto Press, 2010.

BROWN, S. D. Michel Serres: Science, translation and the logic of the parasite. The-
ory, culture & society, v. 19, n. 3, p. 1-27, 2002. 

______. Violence and creation: The recovery of the body in the work of Elaine Scarry. 
Subjectivity, v. 9, n. 4, p. 439-458, 2016.

REAVEY, P.; BROWN, S. Vital memory and affect: Living with a difficult past. Rout-
ledge, 2015.

CALLON, M. Some elements of a sociology of translation. The Politics of Interven-
tions, p. 57-78, 2007.

CLARK, D.M. Realizing the Mass Public Benefit of Evidence-Based Psychological 
Therapies: The IAPT Program. Annu. Rev. Clin. Psychol., v. 14, p. 159-183, 
2018.

CODHES. Desplazamiento: hacia un fracaso en la Seguridad Democrática en Colombia. 
Congressional Human Rights Caucus on Displacement in Afrocolombian and Indig-
enous Communities, 8 de junho de 2005, Washington D.C.

COLPSIC. Informe de documentación, Conversatorios: El rol de intervención psico-
social, la psicología y la salud mental en los diferentes escenarios de conflicto 
armado en Colombia. Colombia: Colegio Colombiano de Psicólogos, 2015. 

CRISTO-BUSTOS, J. F. La Guerra por las Víctimas: lo que nunca se supo de la ley. 
Grupo Zeta, 2012.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 547 

DERKSEN, M.; VIKKELSØ, S.; BEAULIEU, A. Social technologies: Cross-disci-
plinary reflections on technologies in and from the social sciences. Theory & 
Psychology, v. 22, n.2, p. 139-147, 2012.

FRANCO-GAMBOA, A. Fronteras simbólicas entre expertos y víctimas de la guerra 
en Colombia. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, n. 24, 2016.

GMH. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Centro de Me-
moria Histórica, 2013.

HOBFOLL, S. E.; SPIELBERGER, C. D.; BREZNITZ, S.; FIGLEY, C.; FOLK-
MAN, S.; LEPPERGREEN, B.; MEICHENBAUM, D.; MILGRAM, N. A.; 
SANDLER, I.; SARASON, J.; VAN DER KOLK, B. War-related stress: Ad-
dressing the stress of war and other traumatic events. American Psychologist, v. 
46, n. 8, p. 848-55, 1991.

HOOK, D. Foucault, Psychology and the Analytics of Power. Basingstoke: Palgrave, 
2007.

IBÁÑEZ, A. M.; VELÁSQUEZ, A. El proceso de identificación de víctimas de los con-
flictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia. Bogotá, 
CEDE, 2006.

JARAMILLO, P. Deuda, desesperación y reparaciones inconclusas en la Guajira, 
Colombia. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, n. 14, p. 41-65, 
2012.

IDMC. Global IDP estimates by December 31, 2017. Disponível em: http://www.
internal-displacement.org/countries/colombia. Acesso em: 20 ago. 2018.

LAMPLAND, M.; STAR, S. L. (Eds.). Standards and their stories: How quantify-
ing, classifying, and formalizing practices shape everyday life. Cornell University 
Press, 2009.

LAW, J. Actor network theory and material semiotics. In: TURNER, B. S. (Ed.)The 
New Blackwell Companion to Social Theory. Blackwell, 2008, p. 141-158.

LAWRANCE, B. N.; RUFFER, G. (Eds.). Adjudicating Refugee and Asylum Status. 
Cambridge University Press, 2015.

LEUENBERGER, C. Socialist psychotherapy and its dissidents. Journal of the History 
of the Behavioral Sciences, v. 37, n. 3, p. 261-273, 2001.

MORA-GÁMEZ, F. Reconocimiento de víctimas del conflicto armado en Colombia: 
sobre tecnologías de representación y configuraciones de Estado. Universitas hu-
manística, n. 82, p. 75-101, 2016a. 

______. Reparation beyond Statehood: Assembling Rights Restitution in Post-Conflict 
Colombia. 2016. Tese (Doutorado em Filosofia) – College of Social Science, 
University of Leicester, Leicester, 2016b.

MOYA, A. ¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población 
desplazada a una situación de pobreza crónica? (No. 010998). Universidad de 
Los Andes-CEDE, 2014.

PAPADOPOULOS, D.; STEPHENSON, N.; TSIANOS, V. Escape routes: control 
and subversion in the 21st century. Londres; Ann Arbor: Pluto Press, 2008.

PARKER, I. Revolution in Psychology. London: Routledge, 2007.



22. Políticas Públicas e Modos de Governamentalidade

548 

RESTREPO, O.; GUERRA, S.; ASHMORE, M. La ciudadanía de papel: ensam-
blando la cédula y el Estado. In: RESTREPO, O. (ed.). Proyecto Ensamblado 
en Colombia. Tomo 1. Ensamblando estados. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2013. p. 277-329.

ROMERO, M. El desplazamiento en tiempos de “seguridad democrática”.In: Seminário 
“Territorio, patrimonio y desplazamiento”. Bogotá: Procuraduría General de la 
Nación y Consejo Noruego para los Refugiados, 2006, Bogotá.

ROSE, N. Inventing Our Selves: Psychology, power and personhood. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996.

UARIV. “Personería de Bogotá y Unidad para las Víctimas en ‘twitcam’” in Noticias, 
2013. Disponível em:http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sala-de-prensa/noti-
cias. Acesso em: 20 jun. 2017.

______. Informe al Congreso de la República de Colombia, 2014.
______. Registro Único de Víctimas Colombia, 2016. Disponível em:http://rni.uni-

dadvictimas.gov.co/?q=node/107. Acesso em: 01 abr. 2017

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107


 549 

23

Governamentalidade biomédica no 
Chile: os órgãos sem corpo1

Jorge Castillo-Sepúlveda

Introdução: uma nova capa de governo

Para diversos autores – entre eles Michel Foucault (1976, 2002), 
Nikolas Rose (2007), Paul Rabinow (1996) – a medicina consiste em 
um modo de saber que transformou a maneira de conceber o gover-
no e sua articulação com a subjetividade e a vida cotidiana. Para além 
da prática clínica tradicional, centrada no contato direto com o cor-
po enfermo, e sua exposição à visão direta e tangível do especialista, 
constituiu-se uma série de conhecimentos, instituições e estratégias que 
gerenciam temporalidades, espacialidades e modos adequados de vida 
da população em geral. Para Foucault (1976) e Rose (2007, 2010), nas 
últimas décadas a medicina logrou incidir em diversos espaços da vida 
política e social, ao ponto de dificultar pensar em um âmbito no qual 
não tenha influência. Para eles, a medicina tem importantes implica-
ções a nível de governamentalidade, ou seja, em termos do vínculo entre 
os diversos dispositivos estatais e privados na constituição e compreen-
são do próprio sujeito, e deste em termos da gestão da própria liberdade 
(FOUCAULT, 2006; ROSE, 2007).

Tais relações entre medicina e governo adquiriram uma nova 
especificidade nos últimos trinta anos. Esta se relaciona principalmen-
te com o realinhamento das relações entre medicina e investigação 
biológica, os processos de produção e validação de conhecimento re-

1 Uma versão ampliada deste trabalho foi publicada com o título “Gubernamentali-
dad y Somatocracia en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud en Chile” na Re-
vista de Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas. Agradecemos aos 
editores as facilidades brindadas para publicar uma versão deste trabalho neste livro. 
Traduzido por Bruno Foureaux e revisado por Arthur L. Ferreira.
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lativo aos processos biológicos e a articulação de suas lógicas ao de-
senho político. Sobre o primeiro, se trata da emergência de um novo 
campo disciplinar que acabou por redefinir a medicina, estabelecendo 
novos saberes sobre a vida e como intervir nela, a partir do trabalho 
desenvolvido em laboratórios. Se trata da biomedicina (CAMBRO-
SIO; KEATING; BOURRET, 2006). O segundo se relaciona com o 
estabelecimento de novos cânones baseados em evidência pelos quais 
avaliar a qualidade tanto do conhecimento relativo aos processos bio-
lógicos como das intervenções biomédicas, assim como também das 
relações econômicas de custo/eficácia para argumentar por seu finan-
ciamento. E o terceiro se refere ao emprego do anterior em campos 
inicialmente alheios à medicina, tais como o desenho político de âm-
bitos econômicos e sociais, assim como os relativos à saúde (OLIVER; 
LORENC; INNVÆR, 2014; OLIVER; PEARCE, 2017).

Este texto se aproxima dos vínculos contemporâneos entre medi-
cina e governamentalidade, analisando a formulação e desenvolvimento 
da última reforma chilena na saúde: o Regime de Garantias Explícitas 
em Saúde (GES)2. Esta política destina-se a potencializar a longevidade 
populacional através da priorização de eventos biológicos e os servi-
ços de saúde associados, intervindo diretamente nos mercados de saúde 
(PERDOMO, 2007), alinhando-se a uma série de orientações emitidas 
na década de 90 para a configuração de tais serviços na região latino-a-
mericana (HEREDIA et al., 2015; VEGA; FRENZ, 2015), particular-
mente, pelo Banco Mundial:

Se os governos financiarem um conjunto de medidas de 
saúde pública e serviços clínicos essenciais, o resto dos ser-
viços desta índole poderiam ser cobertos mediante finan-
ciamento privado, (…) A regulamentação governamental 
pode fortalecer os mercados de seguros privados, melho-

2 O regime é também conhecido como AUGE ou de Acesso Universal de Garantias 
Explícitas. Esta denominação foi substituída por GES ao não cumprir o caráter de 
“acessibilidade universal”: participam afiliados ao Fundo Nacional de Saúde (FONA-
SA, de caráter público) e as Instituições de Saúde Previdenciária (ISAPRE, privadas); 
não têm acesso ao sistema os usuários filiados a instituições de seguridade social das 
Forças Armadas. Do mesmo modo, limita o acesso segundo a coincidência com de-
terminados critérios (Economía y Negocios, 2015)
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rando os incentivos para ampliar a cobertura e controlar 
os custos. Inclusive no caso dos serviços clínicos financia-
dos com fundos públicos, os governos podem fomentar a 
competência e a participação do setor privado na presta-
ção de serviços, e ajudar a melhorar a eficiência do setor 
privado mediante a geração e divulgação de informação 
importante (BANCO MUNDIAL, 1993, p. iii).

Com a noção de governamentalidade biomédica – ou biogoverna-
mentalidade – fazemos referência a três processos expostos na base do 
GES: (a) para sua articulação, o GES teve de constituir um complexo 
sistema de relações entre entidades estatais, privadas e civis, que esbate 
e redefine seus limites; (b) foram estabelecidos novos regimes de as-
sociação entre evidência científica biomédica e tomada de decisões a 
nível político, econômico e clínico, que incidiriam na compreensão e 
performance de processos governamentais e assim também em even-
tos de índole biológica; e (c) estes processos incidem nos modos pelos 
quais a cidadania compreende-se diante do emaranhado público, e nas 
formas nas quais a experiência de enfermidade se configura social e ma-
terialmente. Neste esquema, a biomedicina se constitui como um novo 
cânone para compreender os processos vinculados com a saúde-enfer-
midade, a investigação médica e a prática clínica, estabelecendo parâ-
metros que são empregados como recurso para a formação de operações 
governamentais. Através destes, o sujeito não opera somente como ob-
jeto de governo, senão também “pode fazer de sua própria vida uma 
prática de subjetivação” (CASTRO, 2011, p. 34), incidindo na concep-
ção do sujeito – subjetiva e corporalmente – e em seu engendramento 
nos tecidos institucionais e sociais.

Neste sentido, a biogovernamentalidade assinala a composição 
progressiva de uma tecnologia de governo que articula conhecimentos, 
instituições e estratégias materiais que gerenciam e produzem tempora-
lidades, espacialidades e cânones sobre a vida. Consiste em uma racio-
nalidade que formula as condições de possibilidade para pensar a vida e 
o eu, constituindo contextos normativos, técnicos e econômicos para o 
exercício da autonomia (FOUCAULT, 2006; ROSE, 2012). O termo 
faz referência à formulação de certos dispositivos de governo nos quais 
o conhecimento biomédico sobre a vida se faz fundamental.
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Expusemos as principais qualidades detectadas desta modalidade 
governamental a partir de um estudo de caso dos processos de elabora-
ção e implementação da GES. De modo específico, analisamos entre-
vistas de seis especialistas que participaram na elaboração e execução da 
priorização de eventos biológicos e serviços de saúde, um assessor es-
pecialista no âmbito da economia da saúde, e 29 profissionais atuando 
em âmbitos públicos e privados. Além disso, levamos a cabo etnografias 
focalizadas (KNOBLAUCH, 2005) durante reuniões de coordenação 
e atualização de dois guias de prática clínica a que nos foi permitido o 
acesso como observadores. As descrições das práticas em tais reuniões 
foram complementadas com entrevistas com especialistas sobre tais ins-
tâncias e a revisão de documentos técnicos sobre sua organização. Final-
mente, realizamos uma revisão documental do total de guias de prática 
clínica postas à disposição pelo regime (atualmente 80) (MINISTERIO 
DE SALUD, 2016).

Para a análise, nos orientamos desde uma perspectiva semióti-
co-material (LAW, 2008), considerando principalmente a noção de 
enactment3, proposta por Annemarie Mol (2002, 2004). Com esta, 
faz-se referência à qualidade geradora das práticas e a contingência 
dos objetos, ou seja, como através da ação composta por diversos 
agentes (humanos e não-humanos), algo se constitui como real para 
determinado cenário. Neste sentido, a ideia tradicional de ontologia 
se redefine, enquanto deixa de ser contemplada como um a priori e 
começa a ser considerada como um produto de relações heterogêneas. 
Em cada cenário de relações é possível o enactment de uma ontologia 
relativa às práticas que as constituem, justapondo-se, contrapondo-
se ou desagregando-se (MOL, 1999). As entidades são constituídas 
em redes de relações complexas de actantes, tais como pacientes, en-
fermeiras, familiares, ventiladores, registros, monitores, entre outros. 
Ou seja, o objeto enacted não existe sem a rede de atores e actantes. 
Esta diferenciação não se refere a uma distinção de perspectivas sobre 
um mesmo objeto, senão a realidades com um valor em si mesmo 
diferencial e auto constituinte.

3 Como o texto opta por manter o termo em sua língua original, esta tradução man-
terá esta escolha (N. T.).
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Organizamos a exposição em três seções. O primeiro apresenta as 
qualidades de um tipo de prática médica que caracterizou sua articula-
ção ao desenho político nos últimos trinta anos. Nos referimos à Medi-
cina Baseada em Evidência e sua inscrição nas dinâmicas de governo. O 
segundo expõe a relação entre a política analisada e processos de índole 
governamental, em específico, no relativo ao significado que adquire o 
corpo a propósito das práticas epistêmicas do regime. O terceiro integra 
as análises anteriores em torno da noção de somatocracia proposta ini-
cialmente por Michel Foucault (1976). Finalmente, são expostas algu-
mas relações entre nossa concepção da somatocracia e sua relação com 
as condições de subjetivação da saúde.

Evidência e governamentalidade

Uma das transformações mais importantes das atividades con-
temporâneas em torno do tratamento da saúde remete-se à emer-
gência da denominada “Medicina Baseada em Evidência” (Eviden-
ce-Based Medicine ou EBM) (TIMMERMANS; KOLKER, 2004; 
KNAAPEN; CAZENEUVE; CAMBROSIO; CASTEL; FERVERS, 
2010). Ainda que o termo possa significar distintas coisas, no discur-
so médico comum denota principalmente o uso de guias de prática 
clínica para difundir os conhecimentos e diagnósticos que foram tes-
tados (TIMMERMANS; BERG, 2003; SACKETT; ROSENBERG, 
2005; CLARIDGE; FABIAN, 2005). A EBM foi comumente as-
sociada novos critérios para definir a adequação de diagnósticos e 
tratamentos em função do emprego sistemático de procedimentos 
coletivos de produção de ensaios e a introdução de convenções no 
âmbito de práticas reflexivas que definem a objetividade de um juízo 
clínico: uma objetividade regulatória (MOREIRA; MAY; BOND, 
2009; CAMBROSIO; KEATING; SCHILICH; WEISZ, 2009; 
BOURRET, 2006, 2005). De acordo com essa nova objetividade, 
a tensão saúde-patologia se reconfigura em função do estabelecido 
por uma série de proposições inscritas nestas guias clínicas, que ins-
talam sistemas de tecnologias que recriam – enactam – contextos de 
normalidade ou anormalidade e que se entende por corporeidade 
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(TIRADO; GÁLVEZ; CASTILLO, 2012). E não somente, pois tal 
tipo de racionalidade relativa à objetivação de processos de índole 
biológica ou social, impregna âmbitos antes alheios à lógica.

O GES iniciou sua implementação em 2005 e cristaliza vários 
destes processos. Surge como um dos eixos principais que articularam 
um plano de reforma iniciado no ano 2000, estabelecida sobre a retó-
rica baseada em: (a) o tratamento da longevidade populacional; (b) a 
consideração da saúde como benefícios brindados de maneira deter-
minada por serviços de saúde coordenados por FONASA e Isapres, e 
tecnologias particulares; (c) o foco na pessoa responsável pelo consumo 
de tais benefícios. Estabelece-se, assim, quatro garantias, relativas ao 
acesso (critérios associados à configuração de um problema de saúde 
habilitado para receber benefícios), qualidade (prestadores registrados 
e avaliados para tal fim), proteção financeira (limites estabelecidos para 
serem pagos pelos benefícios) e oportunidade (regulação das tempora-
lidades ou prazos máximos para exercício de benefícios) (SUPERIN-
TENDENCIA DE SALUD, 2015). Os benefícios se encontram asso-
ciados a uma lista de enfermidades, devendo descartar-se todos aqueles 
dos quais não haja fundamentos de que significam uma melhora para a 
sobrevivência ou a qualidade de vida dos afetados (MINISTERIO DE 
SALUD DE CHILE, 2004).

Na prática, tal lista é produto de uma série de análises que ar-
ticulam processos de índole política, ética, mercantil e a menciona-
da Medicina Baseada em Evidência (CASTILLO-SEPÚLVEDA, no 
prelo; CASTILLO-SEPÚLVEDA et al., 2017). De acordo com a lei 
que regula o regime, tal lista deve ser elaborada considerando emi-
nentemente “a experiência e a evidência científica nacional e estran-
geira (…) estudos epidemiológicos, entre outros de carga de doença, 
revisões sistemáticas sobre a eficácia, avaliações econômicas, demanda 
potencial e capacidade de oferta do sistema de saúde chileno” (MI-
NISTERIO DE SALUD DE CHILE, 2004, Art. 13). Tal evidên-
cia orienta os modos pelos quais se definem temporalidades, práticas 
e técnicas clínicas as quais terão acesso pessoas que cumprem com 
uma série de sintomas ou indicadores que possam ser verificados se-
gundo os critérios estipulados pelas guias clínicas (FERRER, 2004; 
CUNILL; FERNÁNDEZ; VARGAS, 2011). Ainda que pudesse ser 
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concebido como um sistema compensatório perante a crise de direi-
tos instalada pelo neoliberalismo (GIDEON, 2006), na prática, ao 
menos tal e como expressou o GES, este esquema não termina por 
reconfigurar o Estado como uma entidade normativo-protetora, mas 
reificaria sua função reguladora na lógica neoliberal, enquanto os di-
reitos sociais são designados como garantias individuais que atualizam 
uma relação de demanda direta sem mediação de pactos coletivos na 
base (RAMOS ZINCKE, 2012), ao passo que potencializa os mer-
cados privados a partir do financiamento direto outorgado por sua 
participação nas GES.

De modo específico, concebemos três consequências governa-
mentais que incidiriam na formação destas identidades individuais 
ou coletivas. Em primeiro lugar, o GES redefine a relação entre o 
Estado e o sujeito: a rede de saúde garante a atenção para qualquer 
pessoa que padeça um conjunto de sintomas, ou que a expressão de 
certas disposições biológicas habilitem a inscrição em um protocolo 
predefinido; neste sentido, o Estado já não somente vela pelo ade-
quado exercício da oferta e a demanda de saúde, senão também os 
garante para um número específico de patologias individualizadas. 
Isto implicaria a formação de um regime de compromissos no qual o 
Estado garante e o sujeito que recorre ao GES traduz sua experiência 
nestes termos.

Em segundo lugar, reconfigura os limites entre o público e o pri-
vado: o GES estabelece garantias de índole econômica para a cidadania, 
financiando a totalidade ou grande parte do processo médico na base 
(INFANTE; PARAJE, 2010). Neste sentido, o Estado já não só vigia 
o mercado de saúde (mediante a Superintendência de Isapres), como 
também constitui um próprio, ao passo que o potencializa em relação à 
alocação de certos direitos ao cidadão.

Terceiro, estabelece cânones de atenção, um certo regime de ativi-
dades e materiais que devem participar de qualquer relação de cuidado, 
independentemente da fonte dos serviços, seja esta prestada por hos-
pitais públicos, clínicas ou centros especializados privados: configura 
uma trajetória que não só é explícita, como também é demandada pe-
los diversos atores (MÉNDEZ; VANEGAS, 2010). Tanto a Garantia 
Explícita de Qualidade como a Garantia Explícita de Oportunidade 



23. Políticas Públicas e Modos de Governamentalidade

556 

(BASTÍAS; VALDIVIA, 2007) implicam a validação e asseguração de 
certos procedimentos e condições elementares que devem participar de 
qualquer instância diagnóstica e de tratamento. Isto não só supõe a pro-
mulgação de uma coletividade de ações, atores e materiais, mas também 
o controle da variabilidade própria de fenômenos humanos e bioló-
gicos: uma padronização da enfermidade (TIMMERMANS; BERG, 
2003) e, consequentemente, uma gestão do rendimento específico de 
subjetivação cidadã (RAMOS ZINCKE, 2012).

A biologia valorizada

Como mencionamos, o Regime de Garantias Explícitas em Saúde 
no Chile consiste em um complexo esquema epistêmico, tecnológico, 
sociopolítico e econômico para fundamentar a seletividade de funções 
biológicas consideradas prioritárias para a promoção da longevidade 
e qualidade de vida populacional. Neste sentido, a seletividade bioló-
gica é um processo base da formulação de garantias, e o componente 
base da priorização. 

A priorização opera em um contexto de recursos reduzidos. Tal 
situação supõe a necessidade de argumentar pela seleção de alguns pro-
cessos biológicos em detrimento de outros. A racionalidade econômica 
impregna a gestão da saúde, e implica que os componentes biológicos 
dos sujeitos de atenção sejam compreendidos em termos de eficácia 
e eficiência monetária. Acreditamos que uma citação extraída de uma 
entrevista realizada representa tal processo. Nela, especifica-se que a 
priorização implica um cálculo baseado no custo-eficácia associado à 
produtividade de saúde populacional:

(…) desde a perspectiva de um sistema de saúde efi-
ciente que quer lograr o máximo de saúde da popu-
lação, porque o que a análise de custo-eficácia que te 
dá é um marco analítico que te permite dizer se pagar 
por isso é melhor que deixar de dá-lo ao sistema de 
saúde, com o que está sendo produzido atualmente. 
Então, um sistema de saúde que é coerente com a lógi-
ca de querer dar o máximo de saúde à população deve 
ir avançando na nova inclusão somente das novas in-
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tervenções que sejam custo-efetiva [rentáveis] para o 
sistema… (Íñigo,4 especialista em economia da saúde, 
17 de agosto, 2015).

O processo de gestão econômica no regime implica a necessidade 
de priorizar práticas que, por sua vez, serão financiadas e estabelecerão 
quais eventos biológicos serão mais recorrentes em sistemas de atenção 
e registro. O movimento essencial consiste na constituição de uma lista-
gem positiva de diagnósticos, atividades, temporalidades e tecnologias, 
que configuram um espaço distintivo no conjunto de eventos biológi-
cos populacionais:

Agora, se você olha comparado ao que fazem outros paí-
ses (…) os países desenvolvidos não possuem planos de 
benefícios em saúde em geral. O AUGE é um plano de 
benefício em saúde, é uma lista positiva, ou seja, te diz o 
que estará coberto. No caso inglês, o que eles têm é uma 
lista mais num sentido negativo, não? Tudo isso está co-
berto exceto estas outras coisas que consideramos que 
são muito caras para o benefício que produzem. Então, 
são dois marcos conceituais bem diferentes (Íñigo, 17 de 
agosto, 2015).

A condição governamental do GES implica a produção de um 
espaço conduzível, que é produto de um complexo e heterogêneo pro-
cesso de elaboração de certezas relativas à eficiência de integrar eventos 
de saúde administráveis. Tal certeza emerge em uma rede de elemen-
tos variáveis, articulados pelo propósito da elaboração de listagens de 
enfermidades e ações. Tal organização é uma conquista coletiva entre 
entidades humanas (especialistas, políticos, pacientes e profissionais) e 
não-humanas (índices, sistemas de cálculo, evidência disponível), um 
agenciamento formado heterogeneamente. Como resultado, certos seg-
mentos e sistemas corporais adquirem um status de valoração a nível 
populacional, sendo enactados como unidades epistêmicas relativamen-
te autônomas entre si, cada uma associada a uma rede sociotécnica es-
pecífica de atenção.

4 Foram empregados pseudônimos para individualizar os entrevistados.
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O acima citado se configura como um componente chave da 
governamentalização da saúde. A distribuição de problemas de saúde 
entre diversas redes sociotécnicas estabiliza uma concepção da cor-
poralidade como segmentos e processos diferenciados, aos quais se 
assigna valores segundo como se articulam a trajetórias de atenção, 
monetariamente calculáveis e comercializáveis segundo as benefícios 
ativados. Os problemas de saúde adquirem um peso econômico reco-
nhecível, registrável e administrável nos sistemas de salubridade e nos 
mercados privados, promovendo transações econômicas que mobili-
zam a economia biomédica.

Os órgãos sem corpo

A eficiência econômica que suporta o regime só é possível a 
partir de um intenso trabalho de pesquisa, análise, seleção e argumen-
tação a partir de evidências. Neste sentido, o corpo é governamenta-
lizado desde seus componentes epistêmicos. O regime estabelece um 
novo ordenamento discursivo e técnico que condiciona tanto quais 
corpos podem participar de seu sistema de atenção, como quais ór-
gãos, atividades fisiológicas ou psicológicas existem para as redes de 
financiamento e atividade clínica. Em tal esquema, é possível afirmar 
que os problemas que enfrenta o regime de saúde são redefinidos a 
partir de tal regime discursivo: a enfermidade deixa de ser assim uma 
questão de um tipo específico de normatividade biológica e começa a 
ser compreendida como os aparatos, técnicas e recursos com os quais 
contam os cenários de saúde para articular seu significado:

Mas novamente segue havendo essa dissociação entre… 
O AUGE não está dando tudo que deveria proporcionar 
a um paciente. O AUGE em infarto agudo do miocár-
dio não garante que o paciente vá à hemodinâmica, à 
angioplastia coronária quando se requer etc. (Íñigo, 17 
de agosto, 2015).

As trajetórias de atenção que compõem o significado da en-
fermidade, no sentido das atividades, máquinas e proposições que 
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configuram progressivamente a experiência da patologia para cada 
paciente, são constituídas por uma rede de condições que tornam 
factíveis e legítimas certas posições sobre outras. Desse modo, o 
GES constitui uma episteme que define novos repertórios com os 
quais pode-se compreender e argumentar posições sobre a relevância 
política das enfermidades. Junto a isso, estabelece as plataformas 
técnicas e temporais pelas quais se sustenta no tempo tal relevância. 
Com isso, formula uma nova ordem pela qual compreender e prati-
car a importância de um grupo definido de funções biológicas, di-
ferenciando e coordenando as operações e plataformas técnicas que 
enactam os órgãos ou funções biológicas articuláveis, por sua vez, 
ao regime. Como talvez se aprecie no seguinte extrato em que uma 
especialista relata um caso difundido pelos meios de comunicação 
no qual se estabeleceram diferenças para a atendimento da mesma 
patologia no corpo de uma pessoa:

Garantido… ou seja, não cabe a menor dúvida que ele vai 
receber. Mas existem situações estranhas… Vi um caso 
na televisão e comecei a chorar com a (Andrea) [outra 
especialista]. Depois cheguei e comentei com a doutora: 
“Sabe, doutora? Mostravam uma senhora maior de 65 
anos em que um lado do quadril era GES e o outro não 
era GES” (…) Você vê lógica nisso? (…) Mas aí o pro-
blema não é nem a guia clínica nem o critério do porquê 
se decidiu por endoprótese total de quadril, ou não, ao 
GES, não é esse o problema (…) O problema é o opera-
dor [profissional ou espaço clínico no qual se gera aten-
ção clínica] que o interpreta, porque lamentavelmente as 
pessoas ainda não são vistas de maneira integral e seguem 
sendo um pedaço de perna, um pedaço de quadril, um 
pedaço de joelho, um pedaço de coração, de acordo com 
o que o tem afetado (Pamela, entrevista individual, 3 de 
agosto de 2015).

A priorização de problemas de saúde constituídos como rele-
vantes a nível populacional reformula a concepção de individualida-
de a ser governada. Não se trata, assim, de estabelecer condições pelas 
quais será conduzido o comportamento individual ou de estabelecer 
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um significado geral sobre o corpo a partir do qual se configurará um 
sujeito ou uma subjetividade; de modo distinto, se trata de um modo 
de individualização sem indivíduo e sem uma unidade estável. Neste 
regime, as redes sociotécnicas sustentam as medidas pelas quais há de 
se considerar cada função corporal, sua valorização de acordo com 
as relações de serviço e eficiência, e os incentivos para sua atenção 
nos mercados de saúde. Neste esquema político, a escala de inter-
venção deixa de ser o indivíduo e os aspectos normativos começam 
a ser situados em uma escala diferente, dinâmica, variável, relativa 
aos sistemas de cálculo e às regulações e convenções desenvolvidas e 
implementadas.

Desta perspectiva, o regime configura uma nova objetivação: já 
não do corpo, mas de suas zonas. Entidades epistêmica e tecnicamente 
configuradas, perfiladas, definidas e sustentadas em um cenário híbri-
do de relações econômicas e médicas. Se trata de um novo regime de 
estratificação que obedece a uma fixação não organísmica, ou figurada 
por uma entidade prévia às ações que a configuram e a definem em um 
processo de conectividade sociotécnica. A perspectiva do enactment per-
mite estabelecer como os órgãos ou o corpo não constituem entidades 
autônomas, ou alheias, às práticas e redes técnicas que os reconhecem, 
significam e configuram.

Por exemplo, chamando atenção ao seguinte extrato de uma nota 
de campo relativa a uma sessão de atualização do “Guia de Prática Clí-
nica para Endoprótese Total de Quadril em pessoas de 65 anos ou mais 
com Artrose de Quadril com Limitação Funcional Severa”, é possível 
apreciar como, a partir do uso de evidências e o relato de mediações 
técnicas (o emprego ou recomendação do uso de um teste), são formu-
lados diferentes corpos para um mesmo diagnóstico associado a uma 
função esquelética:

A seguinte recomendação toma mais tempo que as an-
teriores. Isto implica definir como abordar casos nos 
quais se cumprem os critérios GES de idade, mas apre-
sentam como comorbidade deterioração cognitiva. A 
síntese de evidência que apresenta a assessora meto-
dológica aponta que, ainda que uma pessoa cumpra 
com os critérios fisiológicos para acessar a garantia, a 
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deterioração cognitiva é um elemento que incide na 
eficácia a longo prazo da intervenção.
O profissional do setor público assinala que, para ele, o 
curso de ação é rápido: aplica o Mini Mental5 para to-
mar a decisão. O profissional do setor privado concorda. 
Sugerem que, se a pessoa apresenta sinais de demência, 
que ela não entre em cirurgia.
A recomendação (outcome) é não oferecer cirurgia à pes-
soas com deterioração cognitiva severa. Tratar-se-ia de 
“outro tipo de paciente”. Sugere-se também a exclusão 
de pacientes com quadros associados: o “contexto do pa-
ciente é distinto”. A evidência sugeriria a elaboração de 
um guia distinto para tais casos (Nota de campo, Sessão 
de Atualização 1, 20 de maio, 2015).

O trecho anterior permite expor dois aspectos que conectam o 
que foi suscitado até o momento. O primeiro deles se refere ao enact-
ment de corpos diferenciados a partir de critérios constituídos desde 
evidências relativas à relação entre técnica biomédica e órgão ou função 
corporal. Neste caso, a evidência existente sobre a relação entre a dete-
rioração cognitiva e a eficiência da endoprótese de quadril exclui um 
conjunto de corpos do regime. Aquilo que condiciona a participação 
dos corpos é uma função; e sua eficiência econômica avaliada a partir de 
evidências. O segundo aspecto refere-se à preponderância que adquire 
tal função biológica na avaliação do “contexto do paciente”. Tal função 
constitui a unidade de medida pela qual se configura o sujeito.

Levando em conta o que foi dito anteriormente, realizamos uma 
revisão dos aspectos práticos e técnicos envolvidos no acesso ao sistema 
de garantias, considerando os 80 guias de prática clínica colocados à 
disposição. Isto nos permitiu elaborar a seguinte tabela que dá conta 
das funções fisiológicas ou órgãos garantidos ou assegurados pelo regime. 
Considerando a extensão de tal tabela e os propósitos deste capítulo, 
expusemos da Tabela 1 somente uma amostra, abarcando só sete pro-
blemas de saúde:

5 Mini Mental State Examination (MMSE). Se trata de um set de perguntas e provas 
práticas simples, orientadas a detectar ou avaliar a deterioração cognitiva (LLAMAS-
VELASCO; LLORENTE-AYUSO; CONTADOR, 2015).
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Contemplando o esquema simples de variáveis integradas no 
total dos guias, pode-se apreciar como o GES configura espaços de 
regulação biológica delimitados por dimensões específicas. Aquilo 
que se governa e organiza são órgãos, funções e serviços (considerados 
como atividades concretas de diagnóstico, tratamento ou acompanha-
mento). Neste sentido, a escala de ação e intervenção da política é 
somática, compreendendo tal soma como um produto semiótico e 
material, ou seja, emergente de redes heterogêneas. A governamenta-
lização no GES implica a compreensão de uma entidade corporal e 
do self como um composto de múltiplos produtos epistémicos articu-
láveis a mercados de benefícios.

A partir de um exercício de projeção dos elementos contem-
plados na Tabela 1, sobre figuras corporais que consideram os cri-
térios etários e de sexo dispostos pelo regime, geramos os seguintes 
esquemas que mapeiam as ênfases atuais dos processos de priorização 
(figuras 1 e 2):

Figura 1.

Projeção de sexo, idade e órgão ou função cobertos 
pelo Regime de Garantias Explícitas em Saúde 

em setembro de 2016.6

6 Os ícones foram extraídos da página web de informação sobre as Garantias Explíci-
tas em Saúde (Ministério da Saúde, 2016b).
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Figura 2.  
Projeção de órgãos ou funções cobertas pelo Regime de Garantias Explícitas 

em Saúde em setembro de 2016, que não consideram sexo ou idade.

Cada problema de saúde assegurado é conformado como um 
território, isto é, uma representação que desemboca, pragmatica-
mente, em comportamentos, investimentos econômicos, tempos e 
espaços sociais e discursivos (HAESBAERT, 2004). As figuras 1 e 2 
dão conta da territorialização sociotécnica que implica o regime. O 
corpo adquire uma espacialidade epistêmica através de indicadores 
ativados em redes técnicas e econômicos sobre determinadas fun-
ções corporais.

O acima exposto não só visibiliza processos corporais, lhes con-
ferindo a possibilidade de serem reconhecidos, significados e articu-
lados a discursos técnicos e políticos, senão também implicam des-
dobrar práticas de saúde ao seu redor que participam dos cenários 
de atenção. Nestes termos, a articulação entre episteme, práticas e 
tecnologias disposta pelo regime enactam localmente certos órgãos, 
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funções ou patologias como as entidades diferenciais que definem as 
trajetórias de atenção. Como talvez fique expresso no seguinte trecho, 
relativo ao reconhecimento clínico de um quadril a ser operado:

(…) uma vez que um paciente entra em nossa policlí-
nica e é reconhecido como tendo osteoartrite, cumpre 
com os critérios, nós o indicamos ao GES, preenchemos 
uma folha na qual isto é registrado (…) quando você es-
tabelece que é uma patologia GES e é uma enfermidade 
nossa. Está registrado em SIGGES7 e aí já não há como, 
entre parêntesis, tirá-lo (…) os problemas que limitam a 
cirurgia são geralmente problemas médicos: insuficiência 
cardíaca, diabetes descompensada; então você não pode 
operar e esses casos são isentos, porque há pacientes que 
o quadril precisa ser operado e há pacientes que não po-
dem ser operados (Carlos, PR, comunicação pessoal, 2 de 
setembro, 2015).

Em termos governamentais, os órgãos se organizam em coreogra-
fias de seletividade operadas por redes sociotécnicas. O sujeito é subme-
tido a um novo ordenamento que impele o desenvolvimento de novos 
modos de subjetivação sustentados pela compreensão do self como um 
agrupamento de órgãos ou funções organizadas epistemicamente. O 
sujeito é parametrizado, estabelecendo novas dinâmicas de agência de 
acordo com os critérios formulados pelo regime. 

Somatocracia: a gestão governamental 
da fisiologia corporal

Acreditamos que o que foi apresentado anteriormente con-
figura um novo cenário governamental que promove uma capa de 
subjetivação articulada pela preponderância dos esquemas de va-
lorização dos órgãos e suas funções. Consideramos três aspectos 
relacionados.

7 Plataforma informática para o registro e gestão temporal e econômica de garantias 
na saúde. Sua sigla significa Sistema de Informação para a Gestão de Garantias em Saúde.
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Em primeiro lugar, é produto de um fluxo constante de ativida-
des deslocalizadas (ou situadas em múltiplas localidades conectadas), 
que se situam em diversos âmbitos da rede: por exemplo, espaços de 
tomada de decisão, mesas de trabalho entre especialistas e profissionais, 
práticas clínicas, interpretação de guias de prática clínica. Neste senti-
do, a ação clínica direta é somente um componente de tal rede e, em 
certo sentido, depende do mesmo, instalando uma versão somática do 
sujeito nessa rede. Distintos espaços clínicos podem, assim, colocar em 
prática versões similares sobre o corpo.

Em segundo lugar, os ordenamentos corporais vão mais além da 
anatomia concreta de cada corpo individual (uma leitura anatômica 
do corpo), e se situam também em um estrato governamental: cada 
corpo discreto é posto em relação a uma população para ser inter-
pretado (em razão dos recursos empregados para gerar ordenamentos 
biológicos); cada corpo existe, ao mesmo tempo, em uma escala indi-
vidual e uma populacional.

Finalmente, cada fisiologia ou órgão priorizado é enactado pelo 
regime em termos epistêmicos e tecnológicos. Os materiais e tempo-
ralidades inscritos na rede são coordenados por diversas regulações que 
atendem a processos biológicos que foram priorizados. O corpo total, 
por sua vez, é posto em relação a múltiplos objetos técnicos que o fa-
zem visível na rede em termos de suas próprias gramáticas e linguagens, 
interpretados por profissionais. Isto permite que forme parte de redes 
normativas e econômicos específicos que permitem que cada tratamen-
to siga seu curso, envolvendo distintos atores, com diversos programas. 
O corpo é constituído como territórios epistêmicos, apropriados e or-
denados como domínios tecnológicos (e econômicos), cada um formu-
lado por um programa distintivo.

No entanto, consideramos que o caso exposto transcende a ques-
tão da atividade clínica e a gestão imposta por regimes disciplinares 
(que, recordemos, atua predominantemente sobre o corpo concreto, 
e organiza-o a partir do olhar direto), para se centrar antes na produ-
ção de um entorno de regulações distribuídas que estabilizam o corpo 
como um conjunto de composições somáticas diferenciadas, perfiladas 
epistêmica e tecnologicamente. Não se trata tanto de como se inter-
vém na corporalidade discreta, senão de como se desenha um corpo 
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governável em suas eventualidades. Neste caso, as versões do corpo se 
instalam em uma rede sociotécnica, superam os corpos individuais, mas 
os constituem por tal rede. Isto é, em vez de se produzir uma anatomia 
composta por órgãos visíveis através da atividade médica particular, o 
regime produz entidades somáticas que são compostas em níveis suces-
sivos, porém articulados, de ordenamento de evidências, gestão política 
e ética, produção de regulações, interpretação de normativas e perfor-
mance tecnológica. Se trata do enactment de uma porção corporal em 
um fluxo de relações sociotécnicas que habilitam seu reconhecimento e 
as práticas associadas a ele.

Consideramos que o expressado anteriormente pode ser integra-
do em um conceito mencionado muito brevemente pelo mesmo Fou-
cault (1976) em conferências ditadas no Rio de Janeiro no ano de 1974. 
Nos referimos à noção de somatocracia. Michel Foucault a emprega para 
assinalar a relação que emerge entre o Estado e a cidadania ao prestar 
atenção aos seus processos vitais. Como estabelece: “uma das finalidades 
da intervenção estatal é o cuidado do corpo, a saúde corporal, a relação 
entre as enfermidades e a saúde” (p. 155).

É precisamente a noção de soma inscrita no termo que nos pa-
rece interessante. Esta palavra, derivada do grego, era empregada na-
quele momento para fazer referência indistintamente a qualquer corpo, 
fosse humano ou não, vivo ou não (TOCCI, 2011). Um soma con-
siste em uma unidade composta por massa, uma delimitação espacial 
com conteúdo ou uma entidade diferenciada de outras. Deste modo, 
a palavra soma não possui escala nem identidade, permitindo seu uso 
para qualquer unidade material que possa ser perfilada e diferenciada, 
constituída como um corpo (humano ou não).

Diante disso, consideramos que é possível justapor ao signifi-
cado do soma como corpo humano, o de soma como uma entidade 
diferenciada e situada em um espaço, território ou zona do corpo, 
enfatizando que sua natureza ou composição é um produto das rela-
ções epistêmicas e tecnológicas pelas quais se estabelece. Por isso, em-
pregamos a noção de somatocracia em um sentido similar ao descrito 
por Foucault (1976) em 1974, mas ressaltando a produção social e 
material de espaços e funções corporais que são enactados, geridos e 
governados por uma rede sociotécnica. A somatocracia faz parte da 
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constituição de um governo das zonas do corpo, da articulação de 
modos de ação técnica fundamentadas em um saber especializado que 
define como compreender, operar e agir sobre os órgãos do corpo, 
associado a transações epistêmicas, técnicas e econômicas.

Consideramos a somatocracia como a gestão governamental dos 
espaços do corpo, da fisiologia corporal. De modo mais específico, é o 
processo governamental associado à produção de modos de compreen-
são e enactment do corpo como uma composição diferenciada de enti-
dades epistêmicas, articuladas a uma rede tecnológica e econômica que 
gera inteligibilidade e projeta formas de ação.

A modo de conclusão: a saúde sem sujeito

 Michel Foucault associou a emergência das estratégias discipli-
nares a partir do ordenamento espacial de almas humanas, corpos hu-
manos, e as relações sociais nas quais estes se inseriam (FOUCAULT, 
2008). Em uma lógica de articulação posterior, as tecnologias governa-
mentais prescindiriam de tais relações espaciais, para alcançar e regular 
qualquer corpo, em qualquer espaço, a partir da produção de suas dife-
renças (FOUCAULT, 2006). Em décadas recentes, no Chile, foi possí-
vel apreciar como se produziu um novo modo de governo da saúde que 
recorre novamente à espacialização, não das condições ambientais ou 
as cenografias sociais, mas das relações internas do corpo, e destas com 
os mercados econômicos, tecnológicos e epistémicos contemporâneos.

Desta vez, as coordenadas espaciais não estabelecem limites fi-
xos e suas relações não são inamovíveis. Pelo contrário, suas dinâmicas 
são negociáveis e se definem nas relações epistêmicas, políticas, éticas e 
econômicas (de custo-benefício). Estas configuram os cenários de prio-
rização de problemas que hão de ser tratados a nível populacional e 
definem também os problemas biomédicos que se articularão à práticas 
clínicas, técnicas biomédicas e, em definitiva, aos benefícios que confi-
gurarão as trajetórias de saúde.

Esta, a saúde, deixa de ser compreendida como uma propriedade 
do organismo e é enactada como o acesso a benefícios para determina-
das funções fisiológicas priorizadas e os vínculos epistémicos, técnicos 
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e econômicos que se organizam em torno aos órgãos que as sustentam. 
Tanto os discursos como as infraestruturas tecnológicas que são insta-
ladas por este esquema de saúde, se orientam por definir os cânones de 
acesso, atenção e regulação das trajetórias de atenção a partir das pro-
priedades dos órgãos que são assegurados. Nesta modalidade governa-
mental, o corpo deixa de ser uma totalidade com a qual o indivíduo se 
identifica. Pelo contrário, para ser reconhecido pelas redes técnicas do 
regime, o indivíduo deve tornar-se diversas intensidades e se apresentar 
a si mesmo de acordo com os cânones que configuram seus modos de 
legitimidade. O indivíduo se torna um órgão, compreendendo que tal 
órgão emerge das relações epistêmicas e regulatórias da saúde.

Em um regime somatocrático, as entidades somáticas emergem 
de transações epistêmicas (baseadas na evidência) e econômicas, e se 
constituem nos focos do governo e na definição dos mercados biomédi-
cos. Neste esquema, o sujeito deixa de ser o objeto de regulação direta e 
é sometido a um cenário de avaliações de conhecimentos e relações de 
mercados biomédicos de acordo com o qual o sujeito deve compreender 
a si mesmo. Em tais transações, a saúde – como regimes de benefícios 
– adquire seus próprios fluxos e intercâmbios e o sujeito emerge como 
um acontecimento da ativação de suas atividades biomédicas. O regime 
formula um mercado de saúde e registros somáticos, sem sujeito.
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Práticas psi, entre as racionalidades 
e as subjetivações

Adriana Molas 
Arthur Arruda Leal Ferreira

Introdução

Neste trabalho tentaremos abordar o problema da relação entre 
as práticas psi, produção de subjetividades e os processos de governa-
mentalidade a partir de um diálogo com trabalhos de pesquisa e de 
intervenção realizados anteriormente, especialmente tomando como 
cenários o primeiro e o segundo governo de esquerda no Uruguai. 
Após vinte anos de governos liberais pós-ditadura, o novo governo de 
esquerda enfrentou os graves problemas de distribuição e os efeitos 
que estes tinham gerado na população, intervindo e transformando os 
problemas citados através da implementação de políticas econômicas 
e fiscais herdadas destes próprios governos liberais. Este registro polí-
tico tem certa ressonância com as lógicas socialistas em vários países 
latino-americanos daquela época na partilha das lógicas governamen-
tais dos governos anteriores. 

Jorge Lanzaro (2010), no seu artigo sobre governos social-de-
mocratas na América Latina, argumenta que os governos de esquer-
da iniciaram o seu processo de criação em 1999, no que é chamado a 
“terceira onda” da esquerda. Do seu ponto de vista, estas são formas 
sem precedentes na região, com características típicas da sua condição 
periférica e do ciclo histórico em que vivem, e que são comparáveis 
às referências europeias, tais como as últimas democracias sociais que 
surgiram nos anos setenta e oitenta. Segundo o autor, a nova esquerda 
que se instala na América Latina está a fazê-lo no quadro de uma “dupla 
transição: a democrática (a saída das ditaduras militares) e a liberal em 
que a “economia (está) em vias de se abrir e enfrentar um novo impulso 
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da globalização” (LANZARO, 2010, p. 47). Esta ideia de uma “terceira 
onda” ou “nova esquerda”, contextualizada na região latino-americana 
e considerada em termos da sua condição periférica, alude a uma rede 
de processos políticos que tiveram um caráter regional e que, portanto, 
partilham alguns aspectos que envolvem, entre outras coisas, as raciona-
lidades governamentais das quais emergem as políticas públicas, como 
é o caso do Uruguai.

Lanzaro caracteriza, ainda, estes governos, que define como so-
cial-democratas, por serem formados por partidos de esquerda insti-
tucionalizados, por terem laços estreitos com o movimento sindical e 
pelos seus processos de mudança política; substituindo, como ele diz, as 
suas “ideologias revolucionárias ou radicais por um reformismo mode-
rado mais eficaz, como resultado das orientações políticas e estratégias 
eleitorais que adotam, atuando em democracias competitivas, no qua-
dro de sistemas partidários pluralistas, mais ou menos institucionaliza-
dos” (LANZARO, 2010, p. 48). 

No caso uruguaio, no ano de 2005 o governo de Tabaré Váz-
quez iniciou a sua administração criando um Ministério do Desenvol-
vimento Social (MIDES) e um Plano de Emergência, a partir do qual 
foi lançada uma multiplicidade de programas transversais para identi-
ficar a situação da população, ao mesmo tempo em que se abordavam 
as exigências mais urgentes (saúde, educação, alimentação, trabalho). 
No ano de 2007, o Plano de Emergência foi substituído pelo Plano de 
Equidade, a partir do qual os programas e projetos transversais foram 
orientados para a construção coletiva e participativa de propostas para 
a reconstrução social.

Estas transformações nas políticas públicas foram realizadas com 
base na incorporação de um contingente de peritos técnicos, prove-
nientes de ONG, o que resultou num esvaziamento de recursos nesta 
área, que tinha desempenhado um papel fundamental de influência nas 
políticas públicas e no diálogo com o Estado. Muitos dos programas 
sociais criados durante esse período emergiram de experiências não go-
vernamentais que foram desenvolvidas até o ano de 2005, especialmen-
te no campo das políticas para infância. As direções destas instituições 
começaram a exercer funções no Estado. A sustentabilidade das suas 
organizações tornou-se financeiramente dependente dos acordos com 
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o Estado, através das licitações públicas, que eram uma característica 
diferenciadora em comparação com governos anteriores, e de uma de-
terminação definida dos objetivos, metodologias, conceitos e constitui-
ção das equipes para cada campo. Embora seja possível observar que os 
termos de referência para estas licitações foram construídos a partir de 
um levantamento das práticas bem sucedidas das ONG, estas práticas 
foram generalizadas e homogeneizadas, produzindo assim modelos de 
ação que esbateram as heterogeneidades que estavam a ser produzidas 
através de múltiplas experiências localizadas, com diferentes tipos de 
problemas sociais. A dependência econômico-financeira e técnica das 
ONG em relação às políticas públicas tornou-se absoluta. 

Por outro lado, na Universidade, foi observada uma expansão de 
recursos destinados à pesquisa e extensão. Houve um impulso na ar-
ticulação das funções de extensão, ensino e pesquisa que promoveu o 
encontro da academia com os problemas sociais que o país tinha que 
enfrentar. Ao mesmo tempo, a universidade tinha os seus próprios pro-
cessos de transformação como resultado de uma bifurcação de forças. 
Esta bifurcação foi abordada no seminário internacional organizado 
pela Associação de Universidades Latino-americanas do Grupo Montevi-
deo (AUGM) no ano de 2011, no qual participaram acadêmicos de vá-
rios países latino-americanos como a Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Paraguai e Uruguai. No documento final do seminário, afirma-se que:

Em tempos de mercantilização do conhecimento e pro-
moção da apropriação privada dos seus benefícios, o 
Seminário registrou uma confluência renovada da Uni-
versidade pública com a transformação da sociedade, 
orientada para o confronto da desigualdade (GRUPO 
MONTEVIDEO, 2011).

Os fluxos de ligação entre as políticas públicas da esquerda e as 
políticas universitárias são uma teia emaranhada de linhas de força que 
estão em movimento e que passam entre estes dois extremos. Por exem-
plo, no caso da psicologia, por um lado há um avanço importante na 
investigação científica nas áreas cognitivas, que funciona como referên-
cia para a padronização de outras linhas de desenvolvimento no campo 
psi, afetando assim a avaliação de projetos, publicações, admissão em 
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cursos de pós-graduação, carreiras docentes etc. Por outro lado, no ou-
tro extremo, é possível observar um desenvolvimento da extensão de 
projetos destinados à população vulnerável através de referências teóri-
cas e metodológicas muito próximas daquelas desenvolvidas pelas polí-
ticas públicas nesse momento. 

Estes dois polos de tensão, que são expressos na ideia de “acadê-
micos científicos” e “acadêmicos sociais”, são apresentados como uma 
dinâmica dicotômica enquadrada no mesmo processo de relaciona-
mento com processos governamentais. Os conhecimentos produzidos a 
partir de um ou outro extremo contribuem para a construção das bases 
de práticas que estão relacionadas com as racionalidades expressas nos 
contratos públicos, tanto através da produção de referências para abor-
dagens destinadas à normalização, como para a avaliação normativa dos 
dispositivos. 

Neste marco, Adriana Molas participou de dois trabalhos: uma 
pesquisa, “A baixada da política”, e um projeto de pesquisa e inter-
venção, “Clínica, território e trama social”, que tentaremos descrever 
em diálogo com ferramentas teóricas, para continuar aprofundando as 
perguntas que ainda nos movimentam: É possível desenvolver modos 
de subjetivação singulares nas práticas psicológicas? De que modos po-
deríamos promover novas formas de subjetivação que possam resistir e 
recusar as individualidades impostas historicamente? 

Essas interrogações são produto de um trajeto errante, que vai 
percorrendo interrogações que foram formuladas em trabalhos anterio-
res e estão sendo atualizadas nos trabalhos de pesquisa que estamos rea-
lizando agora. Em concordância com Gonçalo Tavares (2013), pode-
mos conceber a investigação como um trajeto hesitante. Tavares toma 
esta ideia a partir do estudo que Steiner faz sobre Heidegger, no qual 
aborda sua contralógica, definida como “o projeto singular de substi-
tuir o discurso agressivo, inquisitorial da investigação aristotélica, ba-
coniana e positivista por uma dialética hesitante, mesmo circular, não 
obstante dinâmica” (TAVARES, 2013, p. 26). Refere-se a uma forma 
de seguir enquanto se investiga que é vacilante e que se realiza em tor-
no do efeito da ação de descobrir, uma forma de seguir que é movida 
pelo questionamento. Segundo o autor, e seguindo o estudo de Steiner 
sobre Heidegger, questionar implica o desenvolvimento da tradução do 
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espanto em ação. Parte da ideia de que as técnicas de argumentação e 
sistematização nos impedem o registro vital da interrogação. Considera 
a interrogação essencial, pois esta impõe afirmações que nos colocam 
questões. Questionar é tomado aqui não como uma forma programá-
tica de obtenção de respostas, mas como um modo de entrar em con-
cordância harmoniosa com o que está sendo questionado através da 
interrogação. A partir de sua perspectiva, o que nunca termina de ser 
respondido é aquilo que é essencial. A resposta ao questionamento é, 
mais que uma resposta, uma ação de correspondência. Correspondên-
cia que se estabelece em tensão, em luta, que, mesmo sendo amigável, 
é de caráter inesgotável. Esta forma de relação com o questionado nos 
apresenta uma ideia de movimento diferente da que se poderia supor 
desde outras lógicas investigativas, a partir das quais o objeto-problema 
se torna algo exterior, a decifrar e representar. Trata-se na verdade de 
uma relação de errância, uma peregrinação para o que é digno de ser 
questionado, na qual se avança em trajetos que não são retos, mas in-
tensivos. Nestes trajetos, pode-se produzir conceitos, embora estes não 
sejam estanques nem fixos, não fiquem presos em gavetas pré-definidas 
e sim em tipos de gavetas suaves, porosas, intercomunicantes; “gavetas 
que segurem não materiais sólidos mas líquidos, materiais cuja essência 
seja o movimento, materiais que não estão num sítio; circulam entre 
sítios” (TAVARES, 2013, p. 29). Neste trabalho, circularemos, dialo-
gando com estas experiências e algumas referências conceituais que nos 
são caras, a começar pelo tema da governamentalidade.

Práticas psi e tecnologias governamentais

 Nas aulas sobre Segurança, Território e População no Collège de 
France, no ano de 1978, Michel Foucault (2009) explica a governa-
mentalidade articulando três eixos: 1) as instituições, procedimentos, 
análise, cálculos e táticas que possibilitam o exercício do poder que tem 
por alvo a população, por forma específica do saber a economia polí-
tica e por instrumento técnico essencial o dispositivo de poder; 2) O 
desenvolvimento de aparatos de governo e um conjunto de saberes para 
o governo dos outros e, finalmente 3) o processo através do qual o Es-
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tado é governamentalizado. A partir desta perspectiva, são as táticas de 
governo as que permitem definir o que compete ao Estado e o que é pú-
blico ou privado, e, como ele sustenta: “em consequência o Estado, na 
sua sobrevivência e em seus limites, não pode se entender senão a partir 
de táticas gerais de governamentalidade” (FOUCAULT, 2009, p. 26). 

Os estudos sobre a governamentalidade contribuem para uma 
reflexão acerca das racionalidades políticas colocadas em jogo com o 
surgimento do Estado moderno, que é definido por Foucault como 
um espaço instável no qual se cruzam diferentes tecnologias de poder 
(p. 141). Desta perspectiva, as práticas possuem um funcionamento 
histórico inscrito em relações de poder e governo. A racionalidade das 
práticas não é total, mas formas particulares que se dão em contextos 
históricos específicos e heterogêneos, constituem tecnologias: meios 
orientados a alcançar fins com uma dimensão estratégica e um modo de 
operar nos tecidos de poder. As formas de abordagem se inscrevem em 
práticas que emergem de um dispositivo que opera de acordo com uma 
racionalidade. A psicologia toma aqui um papel relevante. 

 Neste sentido, embora em outra linha de trabalho, Rose (2011) 
traz aportes com seu estudo histórico e crítico do surgimento da psicolo-
gia. Em outro trabalho em parceria (GRANESE; MOLAS; REY, 2015), 
destacamos que Rose propõe que a disciplinarização deste saber está liga-
da a processos de psicologização dos espaços e práticas diversas “nas quais 
a psicologia chegou a impregnar, e inclusive a dominar, outras maneiras 
de formar, organizar, disseminar e implementar verdades acerca das pes-
soas” (ROSE, 2011, p. 19). Do seu ponto de vista, a disseminação referi-
da ocorreu em diferentes momentos históricos e em relação a diferentes 
problemas, como por exemplo as práticas de autocondução dos sujeitos, 
que recorreram a aspectos do conhecimento psi e seus procedimentos téc-
nicos, assim como às pessoas com autoridade. Como ele diz: 

Neste caso, a psicologia não seria vista em termos de cren-
ças e significados culturais, senão que ocuparia um lugar 
dentro de uma genealogia das “tecnologias de subjetiva-
ção”, ou seja, as racionalidades práticas que os seres hu-
manos se aplicaram a si mesmos e a outros em nome da 
autodisciplina, o autodomínio, a beleza, a graça, a virtude 
ou a felicidade (ROSE, 2011, p. 6).
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Da perspectiva sugerida por Rose, podemos pensar em que a 
psicologia contribui para os problemas preexistentes, para que se tor-
nem compreensíveis e calculáveis em termos psicológicos. Este processo 
modifica o estado original destes problemas. As práticas psicológicas 
transformam os espaços destes problemas, “simplificando a gama de ati-
vidades que realizam as autoridades quando se ocupam da condução da 
conduta” (ROSE, 2011, p. 22). Seguindo este pensamento, a psicologia 
se constitui uma tecnologia que pode gerar consentimento e condições 
de aceitabilidade, sendo sua linguagem constitutiva de técnicas inte-
lectuais que classificam, ordenam e segmentam, estabelecendo relações 
entre os elementos e tornando pensável a realidade. Deste modo, pode 
ser concebida como formando parte da racionalidade prática de agrega-
dos, como o sistema jurídico, a saúde, a educação etc. Este autor pro-
põe a persuasão e a violência como modos pelos quais um ator alcança 
autoridade atribuída para falar ou atuar em nome de outro ator. Estas 
são formas de pensamento que se expandem e que se apresentam como 
soluções a problemas que os atores enfrentam. A persuasão, a negocia-
ção e a disputa foram algumas das táticas de “tradução” utilizadas pela 
psicologia. É levando em consideração estas perspectivas apresentadas 
que concebemos o valor da psicologia como tecnologia de poder que 
pode produzir condições de aceitabilidade e docilidade aos processos de 
formação subjetiva. 

A focalização da política como dispositivo 
de segurança

A partir de trabalhos anteriores, foi possível identificar uma mul-
tiplicidade de situações nas quais estas práticas dos técnicos das políticas 
de proteção às crianças em situações de violência no Uruguai provoca-
vam efeitos de violência ou revitimização sobre os mesmos sujeitos que 
procuravam serviços públicos em busca de proteção. No intento de vi-
sibilizar que elementos e de que maneiras estes eram postos em relação 
nos modos de ação das equipes encarregadas da proteção e promoção 
dos direitos de crianças e jovens no país, entre os anos de 2007 e 2012 
se realizou a pesquisa: A baixada da política: Direitos Humanos de crian-
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ças e adolescentes afetados pela violência (MOLAS, 2012). Uma pesquisa 
de caráter descritivo sobre o funcionamento do Sistema de Proteção da 
Infância e Adolescência afetada pela Violência (SIPIAV), instalado no ano 
de 2007 no Uruguai, dois anos depois de iniciado o primeiro governo 
de esquerda no país. Com a criação do SIPIAV, iniciou-se a incorpora-
ção argumentativa da concepção de direitos humanos (DDHH) que a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (CIDC) expres-
sava, cumprindo assim com os requerimentos dos acordos internacio-
nais gerados. Nesse estudo, foram tomados como fortes referências os 
critérios de corresponsabilidade do Estado, as instituições e a família 
na proteção dos direitos, para se aprofundar nas formas pelas quais este 
instrumento jurídico foi permeando (ou não), as instituições de infân-
cia no país, através do que se denominou um processo “de alto a bai-
xo” dos estratos hierárquicos governamentais. Dentre as conclusões 
da pesquisa, destaca-se que o SIPIAV não apresentava condições que 
tornassem efetivas as transformações pretendidas em sua formulação. 
As instituições encarregadas da infância não foram transformadas em 
suas funções e funcionamentos, observando-se não somente incapa-
cidades para sua ação efetiva, como elementos que fazem pensar em 
uma reprodução das formas tutelares próprias dos Estados de Bem
-estar, que colocam a infância como objeto de tutela, a partir de uma 
perspectiva de irregularidade: a infância em perigo e a infância perigo-
sa, em vez de concebê-los como sujeitos de direitos, como a normativa 
internacional sugere. 

O sistema judicial, o sistema educativo, o sistema de saúde, as ins-
tituições de proteção social, reproduziam em suas ações as lógicas que 
supostamente se haviam superado a partir do paradigma de direitos. Isto 
implica a concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 
e orienta as instituições em função da promoção e proteção destes. A he-
terogeneidade de fundamentos e programas de ação nas equipes técnicas 
estudadas com relação à assunção do novo paradigma na atuação junto a 
crianças e adolescentes era evidente. Almejou-se um mapeamento de seu 
funcionamento a fim de dar visibilidade a algumas dimensões que pode-
riam estar em jogo, operando em processos de revitimização. 

Ficou visível que o desenho dessa política pública específica foi 
realizado por técnicos, especialistas e altos funcionários estatais e im-
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plantado como norma externa, perdendo assim a riqueza heterogênea 
que as práticas concretas estavam gerando através das equipes técni-
cas e dos profissionais da infância. A pregnância técnica na construção 
institucional, especificamente a vinculada à sociologia, se sustenta em 
critérios avaliativos orientados pela produtividade e pelo rendimento, 
em contraposição aos aspectos processuais das abordagens. A produção 
de categorias, como é o caso da denominação “crianças vulneráveis” ou 
“vítimas de violência” que sustenta as práticas focalizadas no âmbito 
familiar, produzem um sujeito-vítima que manifesta, assim, determina-
das formas de conduta que são capturadas e tomadas como objeto de 
intervenção pelas instituições em função de uma normalização. 

Diego Gonzalez (2015) sugere que a focalização na política, ou 
a “focopolítica”, permite-nos visualizar a materialização das formas de 
governo neoliberal na América Latina. A partir do foco na política, ana-
lisa a forma como as políticas neoliberais latino-americanas têm pro-
posto como objetivo, mais do que a totalidade da população, uma parte 
da população que é percebida como uma ameaça ou que é necessário 
integrar, incluir. Com base nestas propostas, González assinala que as 
políticas focalizadas contêm um importante nível de tutela e contro-
le baseado no discurso internacional do desenvolvimento humano, o 
qual, por sua vez, pode ser relacionado com a ideia de capital humano, 
conceito desenvolvido a partir das políticas liberais em que o sujeito faz 
parte dos fluxos de produção de capital.

Seguindo esta linha de pensamento, o autor sugere que o fato de 
nomear um setor da população como “população vulnerável” ou em 
“risco social” implica uma categorização a partir de certa forma de co-
nhecimento que interage com os indivíduos através das instituições de 
assistência “modelando-os e determinando um certo campo de possi-
bilidades” (GONZALEZ, 2015, p. 49). E acrescenta que este processo 
de classificação da população implica novas possibilidades em relação 
à forma como os sujeitos experimentam a si próprios, novas formas de 
sentir e ser que, por sua vez, afetam as próprias classificações.

Ao mesmo tempo, sob certas condições, parece possível um proces-
so inverso que implica um impacto na própria categoria a partir das expe-
riências emergentes do sujeito categorizado. Este fluxo de transformação 
para a própria categoria é trabalhado na investigação de González a partir 
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das contribuições de Butler (2002). Nessa perspectiva, a mesma força 
com que uma série subjetiva é criada, produz simultaneamente um abjeto 
(BUTLER, 2002), uma exterioridade constitutiva para essa matriz. Estas 
forças de abjeção operam continuamente, classificando através do meca-
nismo de seleção para a exclusão, através de procedimentos de nomeação 
de comportamentos que escapam aos processos de normalização: “um 
sujeito por um lado, com uma seriação institucional; e um não sujeito, o 
expulso, o não compatível” (GONZALEZ, 2015, p. 49).

Este processo objetiva crianças e jovens em um mecanismo que 
acaba gerando efeitos de exclusão, lançando-os fora, como não compa-
tíveis. O sujeito-criança se converte, assim, naquilo que não deveria ser: 
uma criança problema, uma criança em perigo, uma criança perigosa, 
uma criança vítima etc. Neste processo, produz-se outro encarceramen-
to, a negação das múltiplas linhas de produção das formas de violência 
que operam nas instituições e que estabelecem relações de continuidade 
com relação às violências no âmbito da família. A focalização no pro-
blema da violência familiar, visível na política estudada, leva a pensar 
as práticas em direção ao controle da família. Controle que poderia ser 
analisado em relação à mutação da função da família durante o processo 
de governamentalização do Estado.

Michel Foucault (2009) analisa a importância da mutação na 
função da família durante o processo de transformação de formas de 
governo monárquico para formas de governo estatal. O que Foucault 
sugere é que o desenvolvimento da ciência do governo foi possível na 
medida em que foi possível isolar os problemas específicos da popula-
ção, graças à constituição de um modo governamental que é a econo-
mia. Isto permitiu que este problema de governo fosse refletido fora do 
quadro de soberania, que é característico dos governos monárquicos. 
Neste sentido, para Foucault, o problema da população tornou possível 
desbloquear a arte do governo, eliminando o modelo familiar como um 
enclave econômico, que é uma componente do governo monárquico. 
Em suma, da perspectiva da análise da governabilidade, a eliminação do 
modelo de família permitiu passar da arte do governo para uma ciência 
política dominada pelas técnicas de governo em torno da população e o 
nascimento da economia política. No século XVIII, a família mudou o 
seu nível de modelo econômico para instrumento de governo. 
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Na mesma linha, Jacques Donzelot (1990), define a família como 
um mecanismo de governamentalidade: “uma instância na qual a he-
terogeneidade das exigências sociais pode ser reduzida, estabelecendo 
uma prática que coloque em flutuação as normas sociais e os valores 
familiares, criando uma circularidade funcional entre o social e o eco-
nômico” (DONZELOT, 1990, p. 89). Donzelot sugere que, em finais 
do século XIX, a família deixa de ser o campo de uma rede complexa 
de relações de pertencimentos e dependências para se converter em um 
nexo de terminações nervosas de aparatos exteriores a ela, em uma vira-
da de governo: do governo das famílias ao governo através delas: “Neste 
sentido, a família moderna não é tanto uma instituição, mas um meca-
nismo” (DONZELOT, 1990, p. 93). 

A focalização, que foi visualizada na investigação sobre a política 
pública, retoma dos Estados tutelares da modernidade um de seus me-
canismos mais efetivos: a família. Além do problema da normalização 
em si mesmo, o que se observa também é um efeito de violência sobre 
o corpo da criança a partir de intervenções técnicas normalizadoras e 
disciplinantes que são emergentes das racionalidades operantes nas po-
líticas públicas. Mas, que entendemos então por políticas públicas?

Luis Aguilar (1992) propõe o seguinte: uma política é um curso 
de ação em um duplo sentido. Um deles se refere ao curso de ação que 
foi deliberadamente desenhado e o outro se refere ao curso de ação 
efetivamente seguido. A partir desta perspectiva, para pensar em uma 
política pública se faz necessário levar em conta “não somente o que o 
governo diz e quer fazer. Também o que realmente faz e logra, por si 
mesmo, ou em interação com atores políticos e sociais, para além de 
suas intenções” (AGUILAR, 1992, p. 25). 

Essa distância (entre o que a política formula e o que produz) é 
concebida como inerente à própria política, mas também como algo 
que acontece para além das intenções do governo. No caso da inves-
tigação sobre o SIPIAV, algum traço disso se fez visível ao analisarmos 
essa política levando em conta a forma como foi desenhada. Ali nos en-
contramos com uma maneira de fazer política que, desde a sua própria 
concepção, coloca os atores como sua exterioridade, como operadores 
ou usuários na implementação, e não como atores em sua construção 
heterogênea e coletiva. 
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Por esta perspectiva, ao observar que o desenho da política foi 
realizado a partir de uma forma centralizada e hierárquica, sem levar em 
consideração os aportes dos outros atores implicados (sociedade civil 
organizada, meninos, meninas e adolescentes, equipes técnicas encarre-
gadas das abordagens etc.), os processos de revitimização são entendidos 
como produto da desarticulação entre o que a política diz que pretende 
realizar e o que efetivamente realiza, e essa desarticulação é engendrada 
no próprio desenho dela, na forma como foi feita e nas articulações que 
não foram realizadas durante seu planejamento. 

Nessa investigação aparecem dois aspectos que, do nosso ponto de 
vista, possuem relação com esta perspectiva: por um lado a ideia de que a 
política SIPIAV não resulta nas transformações institucionais que se pro-
punha (leia-se descentralização, inversão econômica estrutural, participa-
ção, articulação intersetorial e abordagens a partir da lógica da promoção 
e proteção de direitos), e não estabelece transformações nas instituições 
encarregadas da infância, como havia proposto. Aqui nos encontramos 
com o primeiro sentido indicado por Aguilar, o que a política pretende 
em sua formulação. No caso do SIPIAV este aspecto parecia claro, mas, 
como destacamos anteriormente, foi na análise das formas pelas quais 
essas formulações foram feitas que se encontrou o germe dessa distância. 

A distinção entre Estado e sociedade civil pode ser considerada, 
em termos foucaultianos, como “uma forma de esquematização própria 
de uma tecnologia específica de governo” (FOUCAULT, 2012, p. 361). 
O que Foucault nos diz, tal como o entendemos aqui, é que o liberalis-
mo não está interessado nas transformações no campo jurídico, “porque 
o mecanismo parlamentar constitui o modo mais eficiente de economia 
governamental” (p. 363). Não foi a ideia de uma sociedade política 
que lhe deu origem, mas a percepção de que a regulamentação através 
da forma jurídica era mais eficaz do que o que se podia extrair dos 
governantes. A criação de um sistema parlamentar é uma componente 
do liberalismo, diz Foucault. Mas, a economia política não era liberal. 
A democracia e o Estado de direito não eram necessariamente liberais, 
nem o liberalismo é democrático ou cumpridor da lei. 

O que Foucault vê no liberalismo é uma forma de reflexão crítica 
sobre a prática governamental e não uma doutrina ou política. Falando 
de liberalismo, diz ele, 
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(…) um instrumento crítico da realidade: de uma ante-
rior governabilidade, da qual tenta dissociar-se; de uma 
atual governabilidade que tenta reformar e racionalizar 
diminuindo as suas pretensões; e de uma governabilidade 
a que se opõe e cujos abusos quer limitar (FOUCAULT, 
2012, p. 362).

Estabelece uma bifurcação da racionalidade: a do exercício do go-
verno que visa maximizar os seus efeitos com o menor custo possível e a 
racionalização liberal, que parte do postulado de que o governo não po-
deria ser por si só o seu próprio fim. Governo é aqui definido como “a 
atividade que consiste em governar a conduta dos homens num quadro 
e com instrumentos estatais” (FOUCAULT, 2012, p. 360), rompendo 
assim com a Razão de Estado, que desde finais do século XVI procurou 
a sua existência e reforço para justificar um governo e regulamentação 
crescentes do seu desenvolvimento. Sugere a razão governamental como 
um possível plano de análise, como um tipo de racionalidade que é 
posto em prática nos procedimentos através dos quais orienta a conduta 
dos homens através de uma administração estatal. 

Tomando estas referências e voltando à investigação referida, po-
deríamos dizer que a partir dela foi possível visualizar algumas dessas 
práticas no percurso que a política governamental estava a levar a cabo. 
Foi possível perceber esta composição liberal misturada com o estado de 
bem-estar, esta mistura, como um emaranhado de contradições. 

A partir destas considerações, abre-se também uma linha de aná-
lise em termos de governabilidade. Os autores do artigo Governamen-
talidade Neoliberal e Dispositivos de Segurança (LEMOS, et al., 2015) 
contribuem com a ideia de que esta linha de análise permite deslocar o 
governo da relação entre duas entidades supostamente estáveis, o Esta-
do e a sociedade civil, e pensar numa multiplicidade de relações entre 
segmentos populacionais que não são limitados pelas ações da gestão do 
Estado ou referidos a grupos militantes que se colocam em oposição ao 
Estado como se fossem delimitados por lógicas diferentes. 

Nesta perspectiva, um dos limites do estudo apresentado pode ser 
localizado: a relação das racionalidades estatais com as ONGs não foi 
analisada em termos de governabilidade. Neste sentido, o estudo limitou-
se a uma descrição dos pontos de articulação, com base nos termos de re-
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ferência e na lógica da avaliação estatal das práticas das ONG e, portanto, 
das suas equipes e da absorção dos recursos das ONG pelo Estado. 

A partir destas linhas de análise é agora possível reconsiderar a 
importância da corresponsabilidade no estudo anterior e a partir daí 
fazer uma contorção na formulação deste problema: a exigência da cor-
responsabilidade das instituições do Estado e da família na promoção 
e proteção dos direitos das crianças e dos jovens, em vez de garantir a 
construção da infância, poderia ser entendida como formas de exercer 
mecanismos de segurança que, como os autores mencionaram, são ins-
trumentos essenciais dos processos governamentais. Estes dispositivos 
de segurança, segundo Lemos et al (2015), são compostos por agrega-
dos sociais e técnicos a partir das quais trabalhadores e gestores técni-
cos, a diferentes níveis do Estado, utilizam o termo risco para assinalar 
desvios às normas sociais. 

Da perspectiva da soberania legal, disciplina, medicalização, 
psicologização e psiquiatria da vida interagem com a preocupação 
pela segurança. As táticas atualmente utilizadas baseiam-se em análi-
ses de gestão de risco e perigo e são utilizadas para calcular estatísticas 
sobre saúde, crime e violência, tornando-se estratégias de gestão de 
comportamento.

Constituem práticas que entram em alianças e tensões nos me-
canismos. É no espaço dos mecanismos onde, entre linhas heterogê-
neas e em permanente variação, a partir do imprevisível, este tipo de 
cálculo e avaliação do risco deixa de estar garantido, e abre-se um lu-
gar para as preocupações e atitudes críticas que poderiam abrir outras 
possibilidades de existência. Com base nestas perguntas, os autores 
perguntam a si próprios:

Diante desse diagrama, como tensionar e criar interferên-
cias? Como problematizar com perguntas fora do cam-
po moral, utilitarista e vingativo? Como fazer funcionar 
outras maneiras de viver e de romper com o ethos desse 
presente que vivemos e que nos inquieta e nos toca tão de 
perto e com tamanha intensidade que nos deixa em estra-
nhamento e em certo lugar de anestesia e paralisação em 
face do que é apresentado como posto e fatalmente im-
possível de transformar? Há brechas? Há caminhos outros 
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e formas de se conduzir fora do campo da racionalidade 
securitária e judicializante? Como fugir dos pragmatis-
mos econômicos do neoliberalismo e de suas injunções 
empreendedoras? (LEMOS, et al., 2015, p. 339). 

Tomamos essa contribuição sobre as racionalidades políticas em 
sua articulação com outro conceito forte que é importante para a dis-
cussão do problema das equipes e suas práticas. Trata-se da ideia que 
os autores desenvolvem no relatório sobre Sistematização e construção 
de estratégias e ferramentas para a inclusão social de pessoas em situação 
de rua (CHAVEZ et al., 2013) a respeito dos fundamentos da prática. 
Como eles falam, referem-se às “ideias e noções que dão conta de um 
sistema ou racionalidade, com as quais as equipes contam e das quais 
se utilizam para discutir sobre o modo como operam e intervêm (…)” 
(p. 32). Estes fundamentos se apresentam como um viés que distingue 
uma equipe de outras em função de posicionamentos e ideias que não 
aparecem nem operam como uma racionalidade absoluta ou totalizan-
te. Os autores referem-se à presença de componentes que não estão re-
ferenciados nos documentos base para os editais e que contribuem para 
a composição do programa de ação das próprias equipes.

O que a investigação sobre a política pública não havia explora-
do, que é retomado agora, o problema que dá origem a esse trabalho, 
é o território fronteiriço entre as práticas como tecnologias governa-
mentais e as possibilidades que as equipes e seus dispositivos concretos 
podem produzir, a partir da construção de seus próprios fundamentos. 
É a partir dessa fronteira que se reafirmam as perguntas iniciais sobre as 
possibilidades de invenção de outros modos de abordagem que possam 
escapar às razões de governo.

Para além das racionalidades: as subjetivações 

Para aprofundar estas questões, daremos um passo em direção aos 
embasamentos realizados por Maurizzio Lazarato (2014), que aborda o 
problema da produção de subjetividade a partir da análise das obras de 
Felix Guattari, Gilles Deleuze e Michel Foucault. Este autor afirma a ne-
cessidade de contribuir com processos de subjetivação independentes e 
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autônomos da subjetividade gerada pelo capitalismo. Ele sugere que, para 
Guattari, a produção de subjetividade do capitalismo opera através dos 
dispositivos de sujeição social e dos dispositivos de servidão maquínica. 

Lazzarato concorda com Guattari que a crise contemporânea 
alude a uma crise de subjetividade, mais do que somente a uma crise 
econômica ou política. Se o projeto do capitalismo articula os fluxos 
econômicos, tecnológicos e sociais com a produção de subjetividade, de 
tal forma que a economia política e a economia subjetiva se mostram 
equivalentes, do ponto de vista de Guattari esta articulação faliu no 
neoliberalismo. Ambos os autores partem da ideia de que do neoli-
beralismo não surge uma nova subjetividade, embora este tenha des-
truído formas de subjetivação anteriores (como a operária, comunista, 
burguesa, etc.). E embora, de acordo com Lazzarato, o capital sempre 
tenha necessitado da empresa e do mercado, ele necessita também de 
uma subjetividade que não é a do empresário, dado que “apesar do 
empresário, a empresa e o mercado fazerem a economia, eles desfazem 
a sociedade”. O percurso por antigos territórios, como os valores pré-
capitalistas (as religiões, a moral, o racismo etc.) mantêm os laços sociais 
que o capitalismo destrói de modo contínuo. A análise que Lazzarato 
realiza dá visibilidade ao fracasso do sujeito empreendedor em termos 
de subjetividade, dada a depressão gerada pelo sucesso individual deste 
modelo, difundida como um mal do século. Deste modo, a produção 
de subjetividade está associada ao homem endividado. A este processo, 
o autor denomina uma “subjetividade negativa”, repressiva e regressiva, 
a qual os partidos de esquerda e os sindicatos não foram capazes de dar 
respostas, dado que, como diz Foucault, não possuem subjetividades 
alternativas para oferecer.

A sujeição social produz sujeitos individuados em resposta à divi-
são social do trabalho. Mas, nos diz Lazzarato, esta produção do sujeito 
individuado anda de mãos dadas com um processo de dessubjetiva-
ção, denominado servidão maquínica, que desmantela a consciência, 
as representações e atua em níveis que são pré-individuais e supraindi-
viduais. Isto responde à natureza maquínica do capitalismo. Segundo 
este autor, as teorias críticas tratam amplamente das subjetividades e da 
distribuição do sensível, mas não levam devidamente em conta a espe-
cificidade do funcionamento do capitalismo: 
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Máquinas técnicas e máquinas sociais, nas quais “huma-
nos” e “não humanos” funcionam juntos como partes 
componentes no agenciamento corporativo, no agencia-
mento do Estado de bem-estar social e no agenciamento 
midiático, não são vistas em lugar algum das análises des-
ses autores (LAZZARATO, 2014, p. 18).

Do ponto de vista deste autor, tanto Foucault como Guattari, 
de formas diferentes, chegaram à conclusão de que a produção de 
subjetividade e a relação consigo mesmo são as questões políticas 
capazes de nos guiar para fora das relações de poder e saber. A partir 
de seu ponto de vista, a ideia do cuidado de si, de que fala Foucault, 
nos leva a aproximar a ideia de uma estética da existência a uma po-
lítica que lhe corresponda, investigar os problemas de um “mundo 
outro” e uma “vida outra” que implicam, juntos, uma vida engajada 
politicamente e que têm como condição o rompimento com as con-
venções preestabelecidas, com os hábitos e os valores, com práticas 
coercitivas e morais. 

Em contraposição a este tipo de práticas coercitivas, tomamos 
o conceito de Foucault (1987) de práticas ascéticas, que possuem o 
sentido, como diz o autor: do “exercício sobre si mesmo, por meio 
do qual se tenta elaborar, transformar, aceder a um certo modo de 
ser” (FOUCAULT, 1987, p. 107). Vamos apresentar esta distinção 
a partir dos aportes de Ravel (2002), quem sugere o seguinte: Fou-
cault distingue uma moral greco-romana, inclinada em direção à 
ética, na qual se trata de “fazer da vida uma obra de arte”, e uma 
moral cristã, na qual a questão é obedecer a um código. Segundo 
esta autora, a ligação entre a estética da existência e a ideia de mo-
ral antiga, marca o retorno de Foucault ao tema da invenção de si, 
que significa: fazer da própria vida uma obra de arte. Esta ideia, do 
ponto de vista de Ravel, implica uma ética e uma política. Em que 
sentido? De que o tema da estética da existência, como produtora 
inventiva de si, é uma prática ética de produção de subjetividade, ao 
mesmo tempo em que uma prática política, dado que esta prática é, 
ao mesmo tempo que submetida, resistente. 

A ideia de paradigma estético de Guattari reivindica, segundo La-
zzarato, a produção de subjetividade como prática e preocupação de um 
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novo modelo de ação e organização política. Neste sentido, as dimen-
sões micropolíticas e microfísicas do poder nos levam a reconfigurar as 
dimensões macropolíticas. É partindo desta ideia que afirma que:

A mutação subjetiva é fundamentalmente uma afirmação 
existencial e uma apreensão de si, dos outros e do mundo. 
E é sobre a base dessa cristalização não discursiva, exis-
tencial e afetiva, que novas linguagens, novos discursos, 
novo conhecimento e uma nova política podem proliferar 
(LAZZARATO, 2014, p. 20).

Com base nestas ideias é que o autor propõe examinar a relação 
entre o discursivo e o não discursivo, dado que coloca esta relação como 
ponto nodal na autoprodução e afirmação existencial. Para explicar isto, 
retoma as críticas realizadas por Foucault, Deleuze e Guattari, na dé-
cada de 1960, a partir das quais destituem a linguagem de seu papel 
central (ali colocada a partir da virada linguística da filosofia analítica 
e da psicanálise Lacaniana) e estabelecem uma nova teoria semiótica e 
de enunciação, que permite traçar cartografias de funcionamento dos 
signos nos processos de subjetivação, assim como na economia. Por 
exemplo, a teoria de Guattari afirma que as operações semióticas são 
mistas: significantes simbólicas e a-significantes. As a-significantes se-
riam específicas do capitalismo, por funcionar na economia, na ciência, 
na arte e nas máquinas.

Segundo Lazzarato, tanto Foucault como Guattari, além de 
destituir o imperialismo da língua sobre os outros modos de ex-
pressão e de formação de subjetividade, enfatizam a importância 
estratégica de semióticas diferentes na produção e controle dos flu-
xos capitalistas e na produção de subjetividade, afirmando: “eles 
demonstram que, para congregar as condições de ruptura e recon-
versão subjetiva, devemos ir além tanto da linguagem quanto da 
semiótica” (LAZZARATO, 2014, p. 21).

O que este autor insinua é uma proposta de divórcio radical en-
tre a lógica semiótica, que produz sentido, e a pragmática, que produz 
existência e ruptura política. Neste panorama, para Lazzarato, a força 
de autoafirmação desafia os poderes e saberes em curso, fortalece as con-
dições de ruptura e as condições de processos de subjetivação política. 
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Seguindo esta proposta, o autor propõe que as regras que governam a 
produção de si são as processuais, inventadas pela “construção de terri-
tórios sensíveis” (Guattari) e pela singularização da subjetividade, pela 
criação de alteridade, de uma “vida outra” e de um “mundo outro”. É 
por esta perspectiva que propõe abordagens e paradigmas ético-políti-
cos, ou estéticos, ou a estética da existência.

Finalmente, seguindo Lazzarato, para que possa ocorrer a subje-
tivação política, deve-se atravessar momentos nos quais as significações 
dominantes são suspendidas e a servidão maquínica é cancelada. 

Entre o macro e o micropolítico: dispositivos 
em movimento

Tentaremos aqui aprofundar as reflexões sobre as práticas a par-
tir da descrição de outro trabalho de pesquisa e intervenção realizado, 
também no Uruguai, entre os anos 2009 e 2012: Clínica, Territó-
rio e Trama Social, na construção de um serviço universitário (CTES). 
Tratou-se de um projeto realizado com o fim de aprofundarmos os 
estudos dos processos de criação e invenção de abordagens orientadas 
em sentidos distintos aos governamentais. Tomando como referências 
iniciais a concepção maquínica e rizomática de Deleuze e Guattari 
(1995; 2002) e as perspectivas sobre biopolítica propostas por Michel 
Foucault (2012), desenhou-se uma espécie de método1 de entrada no 
campo e de conexão com os problemas que eram formulados como 
demanda no território. 

Esse método implicava, em termos gerais, partir do ponto em que 
se havia produzido a demanda e se deixar conduzir pelas linhas que o 
próprio campo estava formulando para, a partir desse encontro, ir com-
pondo modos de fazer, criados junto aos atores que iam participando. 
Foi assim que, em coordenação com o Programa Integral Metropolitano 

1 Convidamos ao leitor a realizar uma visita ao documentário criado durante o perío-
do de finalização do projeto CTES no seguinte link: https://youtu.be/EZrberFfv7E. 
Cartografías de Punta de Rieles (Ponta do Carril); entre La Universidad e el territorio, 
dirigida por Pablo Rodríguez e Diego González.

https://youtu.be/EZrberFfv7E
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da Comissão Central de Extensão Universitária, fomos recebidos dentro 
de uma das duas escolas públicas do bairro Punta de Rieles. Os estudan-
tes de graduação organizaram-se de modo a cobrir diferentes horários 
e instalaram-se dentro da escola, que apresentava “casos” de crianças 
com problemas de violência familiar ou de conduta com suspeita de 
violência familiar. As professoras, em concordância com a direção da 
escola, identificavam casos e os encaminhavam à equipe de estudantes 
da CTES, que recebiam as crianças e começavam um trabalho de rela-
cionamento que lhes permitisse mapear a situação. 

O primeiro movimento que realizamos, a passagem da lógica de 
“caso” à de “situação”, implicava um processo de des-objetivação e ma-
peamento coletivo dos elementos que estavam operando na produção 
dessa situação. Este esforço de saída da lógica de caso para a proble-
matização da situação emergente na escola implicou que, ademais da 
realização de atividades clínicas pela equipe universitária do projeto a 
partir das derivações iniciais de meninos e meninas, se estabeleceram 
novas vias de diálogo com os atores institucionais, fundamentalmente 
com as professoras e a direção da escola, o que também compunha, em 
nosso entendimento, um modo de fazer clínica. Ao longo do primeiro 
ano foram criados diferentes espaços de coordenação do trabalho, em 
função de cada derivação que aparecia, a partir dos quais se pôde ir tra-
balhando neste processo de desconstrução do objeto-criança-problema 
e de inclusão de uma visão crítica sobre as próprias práticas educativas. 

Não sem dificuldades, foi se estabelecendo uma modalidade que 
passou a ser absorvida pela dinâmica escolar, a partir da qual “os rapazes 
do serviço”, como eram chamados os/as estudantes de extensão, foram 
ganhando uma presença no cotidiano da escola, buscando construir es-
paço-tempo de diálogo para pensar com os atores da instituição educa-
tiva cada situação e a inter-relação que poderia ser produzida entre elas. 
A heterogeneidade de processos era evidente: cada abordagem implica-
va uma multiplicidade de atores, relações, ações, que eram trabalhadas 
e discutidas em múltiplas instâncias, na tentativa de coordenar abor-
dagens que continuassem as linhas de questionamento que as próprias 
crianças fossem introduzindo nos encontros clínicos.

Conhecemos assim as famílias, as problemáticas que emergiam 
no encontro com elas, a relação que as professoras comunitárias po-
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diam estabelecer com o território e a família, ao mesmo tempo em que 
conhecemos também as potencialidades de nossas ações e as incapaci-
dades que estas situações nos faziam enfrentar. Nessas redes, e a partir 
delas, foi que se montou o trabalho mais interessante: a inclusão de 
nosso serviço como parte das redes dessas crianças e suas famílias, em 
vários aspectos de sua vida cotidiana. O serviço foi construindo, assim, 
uma presença ativa e viva no bairro. 

Aproveitando a existência de um trabalho de sistematização desta 
experiência, vamos prosseguir a apresentação dela tomando as questões 
que os autores da sistematização priorizaram. Em primeiro lugar, na 
sistematização se assinala a característica territorial que os dispositivos 
adquiriram no projeto de extensão CTES, aludindo assim à ideia de 
“dispositivos em movimento”. Parte-se da ideia de território como um 
processo espaço-temporal no qual se desdobram práticas que são huma-
nas e não humanas. Do ponto de vista desta experiência, o dispositivo 
não é estático, mas responde às vicissitudes do território, como falam os 
autores; “o dispositivo se nutre deste, ao tempo que ambos, [território 
e dispositivo] vão se compondo em seu devir” (BURGES et al., 2014). 
Aqui se reafirma a ideia de que nessa experiência o dispositivo foi pensa-
do como um conceito-ferramenta que serve para operar e para montar 
cenários de intervenção, como transformador da realidade. Desde seu 
ponto de vista, os movimentos nos dispositivos de intervenção geraram 
uma ressonância nas formas de organização coletiva para a abordagem 
da tarefa. O conceito de território que sustentou as práticas de CTES 
aparece marcado por ideias de construção social, de agenciamento, de 
acesso a direitos, como domínio de organização coletiva, também como 
âmbito no qual o Estado desenvolve suas políticas, moldando o cenário: 
“o território constitui um fato e um espaço social, portanto um campo 
de batalhas físicas e simbólicas que são travadas por sua apropriação, 
um espaço no qual circula o poder (…)” (BURGES et al., 2014, p. 22). 

Nesse trabalho, é importante reconhecer os a priori com os 
quais se chega ao território e o modo pelo qual é composto um novo 
território a partir dessa contaminação. Por este ponto de vista, se ob-
serva um diálogo território-dispositivo que habilitou a problematiza-
ção da existência de múltiplas formas de habitar e construir hábitat. 
O movimento e a mutação seriam parte desta inter-relação dialógica, 
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como encontramos na sistematização da experiência: “Assim, nesta 
inter-relação, nesta territorialização dos dispositivos e nesta transfor-
mação do território por estes surgiram novas formas de estar e ser em 
território” (BURGES et al., 2014, p. 23).

O agenciamento aparece aqui como o conceito mais apropriado 
para entender os processos de construção e de movimento dos dispo-
sitivos em relação ao território, em função da supremacia do desejo 
sobre o poder, que Gilles Deleuze (1995) ressalta quando fala sobre o 
dispositivo. A partir desta perspectiva, o agenciamento alude a estados 
de coisas e formas de enunciação, ao mesmo tempo que a territórios, 
reterritorialidades e movimentos de desterritorialização (como fluxos 
do desejo que dispõem produção de diferenciais, saindo da ordem do 
estabelecido) ou linhas de fuga. Os dispositivos ficariam situados como 
formalizações em uma organização regrada. É em função dessas concei-
tualizações que os autores situam a migração de dispositivos como um 
processo de agenciamento no qual a metodologia, como estrato formal 
e organizativo, vai se adequando às transformações produzidas pelas 
linhas desejantes, de desterritorialização “nos modos organizados de fa-
zer, em um processo que nunca deixa de produzir efeitos, mesmo depois 
do encerramento do projeto” (BURGES et al., 2014, p. 24). 

O que acontece quando os movimentos do dispositivo seguem em 
direção à desterritorialização, quando um acontecimento transborda suas 
condições, e que se dá lugar a algo novo? O estudo de sistematização 
referido nos traz, nesse sentido, uma possível forma de olhar esse proces-
so, incorporando alguns dos elementos operantes nessa construção. Por 
exemplo, a ideia de integralidade de funções universitárias que alude às 
formas pelas quais a CTES pôde estabelecer certas relações entre a pes-
quisa, a extensão e a intervenção. Nesse sentido, os aportes de Despret 
(2011) nos ajudam a pensar que as práticas que interrogam os vivos, “os 
saberes dela derivados, as alterações propostas tomam o seu significado 
e valor no interior de um dispositivo, elas estão ligadas às condições de 
sua emergência (…)” (DESPRET, 2011, p. 51). As condições de conhe-
cimento, afirma, são inextricavelmente condições de existência. O que 
muitos experimentadores que querem fazer ciência produzem, diz, é uma 
indiferença a isto. Perante esta ideia, sugere a necessidade de interrogar-
mos sobre outros modos de abordagem que não impliquem a ignorância 
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da relação entre as condições do conhecimento e as condições de exis-
tência. Encontramos aqui uma concordância no interesse por produzir 
novos modos de subjetivação, baseados em uma estética da existência, 
movidos por processos de conhecimento de si, a partir de dispositivos de 
abordagem que permitam processos contrários à docilidade do sujeito 
investigado: processos éticos, estéticos e políticos. 

Para abordar estas questões trazemos agora outro texto: Por 
uma psicologia não moderna: o PesquisarCOM como prática mesopolí-
tica (ARENDT, R; MORAES; TSALLIS, 2015), que é trabalhado a 
partir da análise da noção de mesopolítica desenvolvida por Stengers 
em vários dos seus textos. Neste artigo, sugere-se que Stengers propõe 
uma noção que se situa para além do micro-macro da díade política: 
a mesopolítica. É uma questão que começa numa política de ligações 
em que o importante é a confiança num acontecimento pelo qual 
uma situação pode fazer com que os interessados pensem que ela lhes 
diz respeito e assim escapar de ser definida por termos pré-existentes. 
Desta forma, “adquirindo o poder de situar o que reúne e isto sem que 
haja uma conversa para um consenso unânime” (citação dos autores 
de uma entrevista conduzida por Stengers em 2009; History through 
the Middle: Between Macro and Mesopolitics, p. 5). Para esta autora, 
as ciências poderiam ser um exemplo, porque são um exemplo da 
produção da subjetividade quando uma situação nos obriga a pensar, 
imaginar e criar aqueles que ela reúne. 

A questão política das ligações é trabalhada em função de um ní-
vel químico e biológico a partir da comparação com o nível molecular, 
de uma molécula de água, por exemplo, e o nível molar do que seria 
uma molécula biológica. Seguindo com Stengers, a molécula biológica 
(nível molar), ao contrário da molecular, está envolvida em interações 
que tornam possível a percepção das necessidades de uma eto-ecologia, 
sendo que a molécula é capaz de ser dissociada do seu ethos, o seu oikos. 
Do ponto de vista da física, ao nível micro são os corpos que podem ser 
caracterizados por propriedades gerais que são mensuráveis (tais como 
cristais, líquidos). A meso não se refere à matéria, mas ao material. Há a 
microfísica, que se refere a átomos e moléculas, e há a macrofísica, que 
se refere à temperatura e outras coisas mensuráveis, mas, afirma Sten-
gers, a escala dos materiais é sempre meso. Algo como plasticidade ou 
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elasticidade, não podem ser entendidos em termos de micro ou macro, 
requerem a escala meso, que não é fixa e permite caracterizar interstí-
cios, defeitos, erros e consequências. A meso na política, segundo Sten-
gers, implica que não se pode comandar tensões micropolíticas, mas 
pode-se saber que as consequências destas tensões dependerão da forma 
como se irá lidar com elas. Continuamos no meio, naquele espaço que 
requer outra forma de pensar que não é orientada no micro ou macro 
corpo, mas na forma como as relações, os laços, as ligações entre esses 
corpos são produzidos. Neste espaço, são produzidas práticas hetero-
gêneas e processuais que obrigam os atores a agir e os levam a inventar 
novos modos de fazer. 

Tendo trazido isto aos coletivos e grupos, o que parece ser impor-
tante é perceber como algum novo ingrediente está a afetar as relações 
e preocupações. Uma intervenção como essa implicaria o envolvimento 
dos membros de um determinado coletivo na forma como as suas per-
cepções e compreensões produzem determinados modos de resposta, 
em qualquer situação. “Este interesse criará um nível meso que tornará 
possíveis novas relações entre eles, produzindo novos graus de liber-
dade; ‘Meso é fazer novas possibilidades de pensamento’” (ARENDT, 
R; MORAES; TSALLIS, 2015, p. 1151). É uma questão de cuidar da 
forma como os microeventos se dobram com as suas consequências. 
Segundo os autores “A mesopolítica baseia-se na experiência de um pro-
cesso de aprendizagem coletiva em que todos hesitam juntos”, pelo que 
é um nível de agência. A partir desta noção, descobrem que o pesquisar-
COM é uma prática mesopolítica, no sentido que implica:

(…) uma forma de fazer psicologia que coloca a hesita-
ção e o mal-entendido promissor como vetores de apren-
dizagem coletiva que envolve todos os participantes do 
dispositivo de investigação, sejam eles investigadores ou 
inquiridos (ARENDT, R; MORAES; TSALLIS, 2015, 
p. 1145).

Propõem, com base nas declarações de Stengers, que os acon-
tecimentos de produção da subjetividade possam referir-se ao que foi 
silenciado nas práticas sociais, a quando estas encontram a sua própria 
voz, produzem o seu próprio ponto de vista, os seus próprios meios de 
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resistir a um consenso moral ou a uma definição estabelecida que deve 
ser tomada. Não estão a propor que desta forma seja possível escapar do 
“território moderno”, dum processo de captura “e abordar a possibilida-
de de fabricar linhas de fuga para escapar deste território, no que todos 
nós estamos envolvidos” (ARENDT, R; MORAES; TSALLIS, 2015, p. 
1145), para tornar os seus poderes perceptíveis, “trazê-lo, numa busca 
de encontros e ligações que darão origem a novas discriminações, antes 
de estabelecer critérios de julgamento” (p. 1145). 

Na tentativa de fechar

No intuito de enfatizar algumas linhas de visibilidade que poderiam 
ser geradas a partir dos dois trabalhos apresentados, gostaria de encerrar 
este texto retomando a ideia de que se colocam em jogo racionalidades 
governamentais, disciplinares e produtoras de subjetividades homogêneas 
em todas as etapas da política pública, mesmo que partam de um governo 
de esquerda. Da mesma forma, a implementação dessas políticas produz 
práticas técnicas que podem produzir efeitos, senão contrários, mas ao 
menos distantes do que a própria política propõe como fim. Com base no 
exposto, apreciamos a forma como a gestão do risco e do perigo constitui 
as estratégias de controle do comportamento, promovendo subjetivida-
des homogêneas ou, nos termos de Lazzarato, negativas.

Da mesma forma, pelos trabalhos apresentados, foi possível ve-
rificar que as práticas técnicas podem entrar em tensão com os meca-
nismos gerais das políticas. Essas tensões podem ser concebidas como 
espaços de interação entre linhas heterogêneas que estão em constante 
variação a partir do imprevisível, onde atitudes críticas poderiam ge-
rar práticas diferenciadas e, com elas, outros modos de subjetivação. 
As equipes de abordagem podem gerar seus próprios fundamentos das 
práticas, sistemas de racionalidades que os atores podem utilizar para 
discutir a forma como operam e intervêm, constituindo elementos do 
programa de ação singular que vão além dos parâmetros impostos pelas 
próprias políticas públicas.

Pensamos que esses fundamentos poderiam operar como proces-
sos de singularização das próprias equipes em torno de uma estética da 
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existência e, como diz Foucault, de uma política que lhe corresponde. 
Isso implica, em termos práticos, uma articulação política dos atores, 
a possibilidade de produção inventiva por meio de práticas éticas que, 
a partir das contribuições de Lazzarato, requerem novos modelos de 
ação e organização, a produção de territórios sensíveis, que podem re-
sistir a essas racionalidades. A invenção e a criação de práticas subjetivas 
se inscrevem em dispositivos que vão além das formalizações em uma 
organização regulada, que são flexíveis e móveis e que por meio de pro-
cessos de montagem, as linhas teóricas e metodológicas são compostas 
e recompostas de acordo com o encontro com o território, das linhas 
desejantes que constituem esses agenciamentos.

Da análise dos artigos apresentados, surge a ideia de que a articu-
lação entre processos de intervenção e processos de investigação contri-
bui para tornar visível a forma como o conhecimento, que impulsiona 
as práticas profissionais, é ressignificado no interior de um dispositivo 
e articulado às condições da sua emergência. Nesse sentido, os eventos 
de produção de subjetividade podem referir-se a práticas que ocorrem 
no encontro com o território e seus sujeitos e tomar como referência os 
pontos de vista dos sujeitos, bem como suas próprias formas de resistir 
ao consenso moral ou a definições estabelecidas, fabricando linhas de 
fuga que escapam às racionalidades liberais.

A questão de saber se “é possível desenvolver modos singulares 
de subjetividade em abordagens práticas?” é parcialmente respondida; 
em certas condições de articulação entre intervenção e investigação e 
no quadro de um processo de trabalho ético e político, é possível que 
as equipes de abordagem gerem os seus próprios fundamentos das prá-
ticas, a partir de um processo crítico, ético, estético e político, que pos-
sibilita processos de pesquisa-intervenção que visem compreender as 
condições de emergência do conhecimento e tomar como referência 
o conhecimento dos atores e do território, gerando condições para a 
construção de outros modos de subjetivação.

A partir daqui, a pergunta original não faz mais sentido. Abrem-
se novas linhas de questionamentos e, portanto, de pesquisas, que po-
dem nos levar a estudar, a partir de dispositivos localizados e concretos, 
as formas como essas práticas singularizantes poderiam ser desdobradas, 
para tentar saber quais são as forças que estão em jogo, as tensões e con-
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trovérsias que se desdobram e as relações que se estabelecem entre os 
técnicos e os sujeitos dos dispositivos, as transformações que daí podem 
ocorrer. Nesse sentido, e tomando como ponto de partida os trabalhos 
que aqui apresentamos, alguns estudos já foram publicados sobre essas 
questões. Como exemplo, destaco aqui a pesquisa de Javier Rey (2016) 
sobre Modos de vida e acontecimento que questionam as práticas psico-
lógicas à luz do conceito de evento, e outra (MOLAS, 2019), sobre o 
potencial subjetivo das práticas psi, que analisa um dispositivo clínico 
de uma favela do Rio de Janeiro, em que se propõe, explicitamente, a 
produção de subjetivações singulares.

A potencialidade criativa e inventiva que as práticas podem abri-
gar exige investigações mais aprofundadas que permitam produzir co-
nhecimentos específicos, principalmente neste momento em que, em 
vários países da América Latina, as racionalidades liberais se encarnam 
em políticas que são explicitamente liberais.
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Para perturbar a governamentalidade 
ético-epistêmica: pesquisa- 
intolerância, anarqueologia 

e parresía em Michel Foucault

Heliana de Barros Conde Rodrigues 
Rosimeri de Oliveira Dias

Iniciamos este capítulo recuperando a discussão de Michel 
Foucault (1995) em “O sujeito e o poder”, artigo no qual o filósofo ex-
plicita a diferença entre as relações de poder e os estados de dominação. 
Por se referirem a um “jogo de ações sobre ações”, as relações de poder 
são reversíveis, ao passo que, nos estados de dominação, o jogo de liber-
dades não impera, só sendo tais estados modificáveis pelo exercício da 
violência. Nas relações de poder, portanto, há sempre um campo para o 
exercício da liberdade, fazendo com que Foucault passe a denominá-las 
“práticas de governo”, acrescentando:

O termo “conduta”, apesar de sua natureza equívoca, 
talvez seja um daqueles que melhor permitem atingir 
aquilo que há de específico nas relações de poder. A 
“conduta” é, ao mesmo tempo, o ato de “conduzir” os 
outros (segundo mecanismos de coerção mais ou me-
nos estritos) e a maneira de se comportar num campo 
mais ou menos aberto de possibilidades. O exercício do 
poder consiste em “conduzir condutas” e em ordenar a 
probabilidade. O poder, no fundo, é menos da ordem 
do afrontamento entre dois adversários, ou do víncu-
lo de um com relação ao outro, do que da ordem do 
“governo”. (…) Governar, neste sentido, é estruturar o 
eventual campo de ação dos outros. O modo de relação 
próprio ao poder não deveria, portanto, ser buscado do 
lado da violência e da luta, nem do lado do contrato 
e da aliança voluntária (que não podem ser mais que 
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instrumentos); porém, do lado deste modo de ação sin-
gular – nem guerreiro nem jurídico – que é o governo 
(FOUCAULT, 1995, p. 243-244).

 Com esta passagem, Foucault exibe algum distanciamento do 
modelo guerreiro e simultaneamente apresenta, com grande nitidez, 
uma nova concepção para o poder, entendendo-o como governo das 
condutas. De acordo com essa concepção, quando se exerce o poder 
não se intervém diretamente sobre os corpos dos demais – o que im-
plicaria o uso da violência –, e sim, mediante ações, sobre o campo de 
suas ações possíveis. Trata-se, em suma, de ações sobre ações. Não se 
busca, pois, anular a liberdade dos demais, mas conduzi-la, e isso sem-
pre mediante uma tecnologia específica. Mais do que produzir sujeitos 
através das disciplinas, adestrando-os na forma de corpos dóceis – como 
Foucault propunha anteriormente –, trata-se de “guiá-los”, ou melhor, 
de “conduzir condutas”. 

Para o filósofo, governar não significa, pois, ocupar um lugar de 
soberania, mas conduzir a conduta de outros mediante a intervenção 
regulada sobre seu campo de ações, presente e futuro. Aquelas “forças 
anônimas” tão enfatizadas no modelo guerreiro, e que emergiam aleato-
riamente na história, chocando-se umas contra as outras, são, de certo 
modo, substituídas por práticas que se exercem, sempre, conforme uma 
determinada racionalidade. É por esse motivo que, em suas lições do 
Collège de France – nos cursos Segurança, território, população (1977-
1978) e Nascimento da biopolítica (1978-1979)1 –, Foucault introduz 
o neologismo “governamentalidade” para se referir ao tipo de raciona-
lidade e tipo de tecnologia que possibilitam a condução da conduta. 
(CASTRO-GÓMEZ, 2015, p. 46)

O conceito foucaultiano de governamentalidade vem sendo uti-
lizado como ferramenta de análise em inúmeros âmbitos da prática so-
cial – o das práticas psi, inclusive –, quase sempre com intuitos críticos 
e, eventualmente, capazes de favorecer a invenção de novos modos de 
vida. O presente capítulo pretende abordar tal conceito, especificamen-
te, como forma de desafiar alguns cânones geralmente considerados 

1 Vale lembrar que o questionamento do modelo guerreiro do poder fora inicialmente 
formulado ao final do curso Em defesa da sociedade (1975-1976).
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imutáveis e determinantes na avaliação de pesquisas. Nesse intuito, 
após explorá-lo de forma um pouco mais detida, serão focalizados três 
campos da ação militante e/ou docente de Michel Foucault, a saber: o 
GIP (Grupo de Informação sobre as Prisões), o curso Do governo dos vi-
vos e o curso Do governo de si e dos outros. Neles, são postas em destaque, 
respectivamente, as categorias pesquisa-intolerância, anarqueologia e 
parresía, mediante as quais, de formas diferentes porém articuladas (ou 
articuláveis), o filósofo efetua uma perturbação do “governo das condu-
tas pesquisantes”, tanto no plano ético quanto no epistemológico.

Pesquisas-intolerância, saberes e invenção

Em artigo publicado por uma de nós (RODRIGUES, 2015), re-
cupera-se uma entrevista concedida por Michel Foucault nos Estados 
Unidos, em 1982. Naquele momento, questionado sobre sua identida-
de, ele responde: “Não sou um escritor, um filósofo nem uma grande 
figura da vida intelectual: sou um professor” (FOUCAULT, 2004, p. 
295). Rodrigues (2015) enfatiza que o termo usado por Foucault – en-
seignant –, em geral traduzido ao português simplesmente por professor, 
não está preso às hierarquias que outros, também utilizados em francês 
– instituteur, professeur, maître, maître de conférences etc. – denotam. 
Sendo assim, comenta: “Ao usar enseignant, Foucault se diz “ensinante” 
e, sem apelar a qualquer argumento de autoridade associado a tal esta-
tuto, agrega-se à série de todos aqueles que, ao menos pretensamente, 
ensinam algo a alguém” (RODRIGUES, 2015, p. 119). Em seguida, a 
autora acrescenta que, em seu próprio texto, se arriscará a hipotetizar 
sobre o que fala, nos cursos do Collège de France, o ensinante, ou o 
professor, Michel Foucault:

Ousaria propor, a princípio, que ensina a deixar-se afetar 
pelo intolerável. Essa palavra (…) demanda um trabalho. 
Pois enquanto o intolerável é geralmente entendido como 
aquilo que foge às leis, aos padrões, às normas, em Fou-
cault denota exatamente o contrário: a condição de into-
lerabilidade é por ele atribuída àquilo que, para a maioria 
das pessoas (ou, ao menos, nos discursos e práticas he-
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gemônicos) é considerado natural. Ou seja: intoleráveis 
evidências, certezas intoleráveis, prospecções intolerá-
veis... intoleráveis obediências, em suma. Diagnosticá-las 
com tal qualificativo abre caminho a que possamos nos 
desprender, minimamente que seja, de nosso presente 
tranquilizado e tranquilizador. Cada um dos livros de 
Foucault tem por ponto de partida uma intolerabilida-
de vivida, lida, experienciada (…). Cada um(a) faculta 
interrogar, por exemplo, as pomposas certezas de que os 
manicômios sejam terapêuticos, as prisões indispensáveis 
à vida em sociedade, os hospitais um notável progresso 
técnico, a sexualidade nosso segredo mais recôndito etc. 
(RODRIGUES, 2015, p. 119-120).

A tal ponto essa operação está presente, que a autora recorda que 
Philippe Artières (2004) apelidou “pesquisas-intolerância”, de uma for-
ma que se poderia dizer generalizada, as investigações empreendidas por 
Michel Foucault. E talvez, pensamos, com essa noção de pesquisas-in-
tolerância se torne possível afirmar que toda questão epistemológico-
metodológica associada às investigações psi,2 no presente, carrega, em 
seu bojo, o seguinte problema ético-estético-político: o que podemos 
pensar, como podemos agir, o que nos é facultado ser quando suspen-
demos, momentaneamente que seja, as relações de poder hegemôni-
cas no campo da ciência psicológica? Se diagnosticarmos essas relações 
como intoleráveis, seguindo as pistas do ensinante Foucault, poderemos 
praticar um espaço-tempo outro, para acontecimentalizar os modos de 
pesquisar em psicologia? E, ao acontecimentalizá-los, poderemos per-
turbar o “governo das condutas pesquisantes”, problematizando, assim, 
os intoleráveis que nos perpassam?

Para manter vivo tal campo problemático e potencializar a con-
versa com o artigo de Rodrigues (2015), vale a pena retomar o cur-
so Em defesa da sociedade, que, entre outras análises, exibe um aspecto 
ressaltado por Foucault que, ainda hoje, ou notadamente hoje, ressoa 
desafiadoramente nas pesquisas do campo da psicologia: “o Estado Mo-

2 Privilegiaremos as pesquisas em psicologia, mas o eventual uso das ferramentas fou-
caultianas para perturbar o governo das condutas pesquisantes não se restringe, evi-
dentemente, a esse campo disciplinar.
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derno implantou solidamente a ideia de que o saber e a verdade só 
podem pertencer ao registro da ordem e da paz, ou seja, de que nunca 
os encontraremos ao lado da desordem e da guerra. E como o Estado 
Moderno fez isso? Mediante o disciplinamento dos próprios saberes” 
(FOUCAULT, 2002a, p. 207).

Acompanhando o professor Foucault, Rodrigues (2015) fri-
sa existirem quatro operações que são lançadas sobre os corpos (dos 
pesquisadores) e que, consequentemente, implantam certa gover-
namentalidade das condutas relativa ao corpus dos saberes: seleção, 
normalização, hierarquização e centralização. O diagnóstico de nosso 
presente, trazendo à cena tais operações, pode eventualmente funcio-
nar como modo de desafiar alguns dos cânones geralmente considera-
dos imutáveis e determinantes na avaliação de pesquisas acadêmicas. 
Quanto a isso, Foucault fala não de um progresso da razão, mas de 
uma mudança de regime: 

A ciência não existia antes do século XVIII. Existiam 
ciências, existiam saberes, existia também, se vocês quise-
rem filosofia (…). A ciência, como domínio geral, como 
policiamento disciplinar dos saberes, tomou o lugar tanto 
da filosofia como da mathesis. E doravante ela vai formu-
lar problemas específicos ao policiamento disciplinar dos 
saberes: problemas de classificação, de hierarquização, de 
vizinhança etc. (FOUCAULT, 2002a, p. 218). 

Apoiada nessas “acontecimentalizações” foucaultianas, Rodrigues 
(2015) assim prossegue:

Esse regime de verdade é o que ainda nos governa e nos 
constitui – ou, a julgar pela possibilidade de diagnosti-
cá-lo, o que começa a deixar de nos governar e de nos 
constituir. A partir dele podemos entender, por exemplo, 
o papel da universidade desde o final do século XIX, ao 
menos: grande aparelho uniforme dos saberes, com suas 
categorias, seu escalonamento. Ela exerce seu poder de 
seleção tanto sobre as pessoas (…) como, e aqui em espe-
cial, sobre os próprios saberes: um saber que não nasceu 
ou se formou no seu campo, por mais que esse campo seja 
eventualmente instável, se verá desclassificado a priori – o 
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que se pode designar por “desaparecimento do cientista 
amador” (…), assim como dos saberes secretos, disper-
sos ou polimorfos (RODRIGUES, 2015, p. 123, citando 
FOUCAULT, 2002a, no trecho entre aspas).

Em seguida, a autora nos alerta sobre a governamentalidade aca-
dêmica: 

A universidade hierarquiza – mediante barreiras entre os 
diversos escalões –, homogeneíza e centraliza – via cons-
tituição da comunidade científica e mediante seu caráter, 
direto ou indireto, de aparelho de estado. Com isso, o 
dogmatismo muda de forma: não mais assume predomi-
nantemente aquela, onerosa, da ortodoxia – controle do 
conteúdo dos enunciados através da censura –, mas a de 
uma ortologia – controle sobre a regularidade das enun-
ciações (RODRIGUES, 2015, p. 124).

Por fim, Rodrigues (2015) vincula tal governamentalidade, pas-
sível de ser dita “liberal”3 no âmbito dos saberes, a um exercício que 
incide mais sobre o meio (acadêmico) do que sobre o conteúdo do dis-
curso de cada acadêmico em particular. Para justificá-lo, uma vez mais 
recorre às palavras do ensinante Michel Foucault : “O problema será 
saber quem falou e se era qualificado para falar, em que nível se situa 
esse enunciado, em que conjunto se pode colocá-lo, em que, e em que 
medida, ele é conforme a outras formas e a outras tipologias de saber” 
(FOUCAULT, 2002a, p. 220). 

Uma governamentalidade singular do corpus dos saberes conduz, 
portanto, condutas pesquisantes e faz operar, mediante seleção, norma-
lização, hierarquia e centralização, uma maquinaria uniformizadora das 
investigações acadêmicas. Com efeito, fazendo reverberar a pergunta 
que se atualiza repetidamente no decorrer do texto de Rodrigues (2015) 

3 Uma governamentalidade ‘neoliberal’ neste âmbito, afora outras notas distintivas 
eventuais, demandaria o acréscimo de dispositivos regulares de registro/controle – o 
currículo Lattes seria o exemplo mais banal –, bem como de tecnologias de si com 
feição autoempreendedora. Mas o essencial para entender as condutas pesquisantes 
do presente, a nosso ver, está dado mediante a “ortologia” universitária, conforme 
caracterizada no corpo do texto.
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– “Excelente esse professor francês! Mas... do que fala ele exatamente?”4 
–, cumpre continuar acompanhando o ensinante Michel Foucault. Po-
rém já podemos assegurar que, quanto às pesquisas psi, ele nos fala, em 
seus livros e cursos, bem mais das feições assumidas pelas lutas sociais e 
pelos modos de constituição da existência do que de um plano cogniti-
vo, formal, exclusivamente epistemológico-metodológico.

Até o momento, no âmbito do problema da governamentalida-
de, falávamos de um disciplinamento do corpus – dos saberes –, em 
franca analogia (quiçá diagramática) com os dispositivos de adestra-
mento dos corpos (patológicos, escolares, operários, cidadãos etc.). 
Nessa linha, vale lembrar que, para Foucault, o termo “dispositivo” 
demarca “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba dis-
cursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamen-
tares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposi-
ções filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 1979a, p. 244). 
Melhor dizendo, o dispositivo remete “à rede que se pode estabelecer 
entre esses elementos”, que englobam “o dito e o não-dito” (FOU-
CAULT, 1979a, p. 244).

Na qualidade de formações estratégicas que têm por função “res-
ponder a uma urgência” (FOUCAULT, 1979a, p. 244), os dispositivos 
sustentam certos tipos de saberes e são, correlativamente, sustentados 
por eles. Em Vigiar e punir, livro que trata por excelência das técnicas 
disciplinares, Foucault identifica um conjunto de instrumentos – vigi-
lância, normalização, exame – como os produtores de certas funções 
fundamentais do poder disciplinar – distribuição espacial, controle 
das atividades, capitalização do tempo, composição de forças (FOU-
CAULT, 2002b).

Sendo assim, vale dizer que o poder, mesmo quando ainda en-
tendido por Foucault de forma mais bélica do que estritamente gover-
namentalizante, jamais se individualiza em titulares ou proprietários. 
Isso se evidencia, de modo sugestivo, na entrevista que serve de intro-
dução à edição francesa de O Panóptico, de Jeremy Bentham, na qual 
o filósofo afirma: 

4 A frase foi dita por um professor da Universidade de São Paulo (USP), retratando o 
que se murmurava nos corredores quando de uma das vindas de Foucault a São Paulo.
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Não se tem aí um poder que seria dado inteiramente a 
alguém e que esse alguém o exercesse isoladamente, to-
talmente sobre os outros; é uma máquina na qual todo 
mundo está preso, tanto aqueles que exercem o poder 
quanto aqueles sobre os quais esse poder se exerce. (…) 
O poder não está, substancialmente, identificado a um 
indivíduo que o possuiria e o exerceria desde sua origem; 
ele torna-se um maquinário do qual ninguém é titular 
(FOUCAULT, 2010a, p. 116-117).

Poder que se chama disciplina, no caso, com suas hierarquias, seus 
enquadramentos, suas inspeções, seus exercícios, seus instrumentos e suas 
funções fundamentais. Táticas inventadas e organizadas a partir de con-
dições locais e de urgências particulares. Um jogo complexo, por conse-
guinte, que, atualmente, a propósito da condução da conduta do pesqui-
sador, quando se joga entre pesquisa, psicologia, educação, psicanálise e 
justiça, por exemplo, não homogeneíza essas diferentes instâncias, mas es-
tabelece entre elas conexões, correlações, complementariedades e delimi-
tações, que supõem que cada uma guarde, até certo ponto, modalidades 
próprias. Por entre corpos e corpus, portanto, tecem-se governamentos5 e 
possibilidades de resistência, como sugere Foucault:

(…) é preciso analisar o conjunto das resistências (…), 
em termos de tática e de estratégia, dizendo-se que cada 
ofensiva, de um lado, serve de ponto de apoio a uma con-
traofensiva, de outro. A análise dos mecanismos de poder 
não tende a mostrar que o poder é, ao mesmo tempo, 
anônimo e sempre vencedor. Trata-se, ao contrário, de se 
referenciar as posições e os modos de ação de cada um, as 
possibilidades de resistência e de contra-ataque de uns e 
outros (FOUCAULT, 2010a, p. 123-124).

Como se vê, para as questões que nos interessam mais de perto 
– como nos relacionamos com os atravessamentos entre governamen-

5 O termo ‘governamento’ é de Alfredo Veiga-Neto, que o prefere a ‘governo’, pois 
evitaria qualquer confusão com um lugar fixado de governante (governo de um país, 
de uma região, de uma organização etc.). Nós o citamos neste ponto do texto apenas 
taticamente, pois não o adotamos de forma generalizada.
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talidade e pesquisa?; que relação existe entre disciplinas de corpos e 
de corpus, bem como entre a dimensão ético-política e a metodoló-
gica-epistemológica de uma investigação? –, inclusive na entrevis-
ta dedicada a “O olho do poder”, cujo título poderia fazer supor 
quer uma vitória apriorística da torre do panóptico, quer uma guerra 
mortífera entre esta e as células, Michel Foucault nos alerta para os 
perigos associados à palavra “luta”, principalmente aqueles que con-
sistem em reduzi-la “à brava e velha ‘lógica’ da contradição”, pois 
esta última não é suficiente “para desembaraçar os processos reais” 
(FOUCAULT, 2010a, p. 124).

Sendo assim, cumpre enfatizar que quando nos posicionamos 
para pesquisar no campo da psicologia, falamos de lutas, sim, mas de 
lutas contra o assujeitamento, contra a sujeição, apontando para os 
combates que se dão em prol da invenção de si e do mundo. Mais 
especificamente, falamos das lutas de pesquisadores, professores e es-
tudantes para se libertarem de formas de ensinar e aprender estrita-
mente comportamentais, desenvolvimentistas e cognitivistas, as quais 
reduzem a vida a um tosco e grotesco processo de solução de problemas 
definidos por outrem. Diferentemente, contudo, apostamos em pro-
cessos de invenção de problemas, em problematizações que jamais se 
propõem como universais. Sobre isso, aliás, afirma Foucault em um 
capítulo intitulado “Modificações”, que funciona como abertura de um 
de seus últimos livros: 

Quanto ao motivo que me impulsionou, foi muito simples 
(…) a curiosidade (…): não aquela que procura assimilar 
o que convém conhecer, mas a que permite desprender-se 
de si mesmo. De que valeria a obstinação do saber se ele 
assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, 
de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho 
daquele que conhece? (FOUCAULT, 1994a, p. 13).

Já sobre os resultados de suas pesquisas, conforme apresentadas 
nas aulas do Collège de France, ele diz, em 1976, aos ouvintes: “... 
considero-os absolutamente livres para fazer, com o que eu digo, o que 
quiserem. São pistas de pesquisa, esquemas, pontilhados, instrumentos: 
façam com isso o que quiserem” (FOUCAULT, 2002a, p. 4).
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Em face de tal declaração, Rodrigues (2015, p. 127) indaga se 
essa aparente ausência de interesse em saber previamente o que os alu-
nos pretendem alcançar não constituiria uma crítica aos professores 
que, sim, se interessam por isso, pois aspiram eminentemente a gover-
nar os alunos. Porque há algo que interessa a Foucault, tanto que ele 
também diz: “Isso não me diz respeito na medida em que não tenho de 
estabelecer leis para a utilização que vocês lhe dão. E isso me interessa 
na medida em que, de uma maneira ou de outra, isso se relaciona, isso 
está ligado ao que faço” (FOUCAULT, 2002a, p. 4).

O ensinante Foucault que nos é apresentado por Rodrigues (2015) 
faz da relação entre verdade, poder e subjetividade não apenas um tópico 
de investigação/transmissão, mas um ponto de contato para que possa-
mos nos lançar ao empreendimento de perturbar o “governo das condu-
tas pesquisantes”. Ele nos dirá, por exemplo, no curso A hermenêutica do 
sujeito, de 1982, que há um custo da verdade, ou seja, que há um trabalho 
envolvido no engendramento de um modo de vida incansavelmente cria-
tivo, em meio ao qual nos fazemos e nos desfazemos, sempre que algo nos 
impulsiona. Isso já indicaria, embora ainda nos falte, para mostrá-lo com 
nitidez, um caminho a percorrer no presente capítulo, que uma apos-
ta nas pesquisas-intolerância advém do rompimento com os grupos que 
agem em favor da fixação do poder e com as configurações hegemônicas 
das pesquisas levadas a efeito no campo da psicologia.

O Foucault-professor pratica o que ensina, e vice-versa. Sua obra 
ensinante nos indica o caminho de uma pesquisa que aposta em um 
pensamento sem representação. Melhor dizendo, em um pensamento 
que demanda a produção de uma ética que se abra à possibilidade de 
uma constituição de si diferente daquela que faz, do indivíduo, seja 
um objeto, seja um sujeito em recuo quanto à vida e à história. Mas 
por que tanto insistimos em trazer o ensinante Michel Foucault para 
perturbar a governamentalidade ético-epistêmica? Assim nos respon-
de o artigo de Rodrigues (2015) que vimos seguindo: “porque se ele 
nos deixou uma lição, se assim podemos chamá-la, é a de um inte-
lectual específico – aquele que se encontra em meio ao que analisa –, 
nunca a de um intelectual universal, que conhece e proclama, a partir 
de algum lugar transcendente, o justo e verdadeiro para todos” (RO-
DRIGUES, 2015, p. 129). 
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Apoiando-nos em Mathieu Potte-Boneville, poderíamos igual-
mente, recorrendo a outro sentido do termo francês leçon, ver na lição 
de Foucault aquela de um “lente”, ou “leitor”, que “não se impõe 
àquele que a recebe como uma verdade que viria preencher sua igno-
rância; opondo-se a outras leituras, a outras lições, ela solicita iniciativa 
e atividade crítica daqueles que a recebem” (POTTE-BONEVILLE, 
2006, p. 150).

Em companhia dessas lições, prosseguimos, com algumas ações 
militantes e docentes do filósofo – pesquisa-intolerância GIP, anarqueo-
logia e coragem da verdade (parresía) – em busca do propósito de ten-
sionar o “governo das condutas pesquisantes”.

Ação militante e docente do filósofo - 1: 
pesquisa-intolerância GIP

Desde meados de 1970, através de atos dos ministros da Justiça e 
do Interior, o governo francês endurecera as ações sobre os grupúsculos 
esquerdistas. A Lei Anticasseurs, datada de junho, decretara “arruacei-
ros” os militantes e pusera um sem número deles na cadeia. A réplica 
dos gauchistes encarcerados não prima pela originalidade: eles pedem 
ajuda aos intelectuais, à maneira das Frentes Democráticas; recria-se o 
Secours Rouge, integrado por diferentes gerações de resistentes; uma 
Organização dos Prisioneiros Políticos (OPP) responsabiliza-se legalmen-
te pela defesa da Gauche Prolétarienne (GP), extinta por decreto; Sartre 
assume a direção da agora clandestina La cause du peuple e distribui a 
publicação nas ruas; com apoio na Lei de 1901, Simone de Beauvoir 
cria uma Associação de Amigos de La cause du peuple. Enquanto isso, 
atrás dos muros, os maoístas iniciam uma greve de fome, reivindicando 
o estatuto de prisioneiros políticos. Invisibilizado, o movimento fracas-
sa. Ao mesmo tempo, em Lens, cria-se uma Comissão de Inquérito, ten-
do Sartre como procurador, para responsabilizar a Houillères du Nord 
pela morte de 16 mineiros quando de uma explosão de grisu.6 Nessa 

6 Gás combustível, formado de metano, anidridos carbônicos e nitrogênio, que se 
desprende espontaneamente das minas de carvão.
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investigação extraoficial, por vezes chamada de Tribunal Popular,7 teste-
munham médicos e estudantes de engenharia.

Em janeiro de 1971 tem início nova greve de fome dos maos, 
agora cientes dos riscos de isolamento: ela também é feita, portanto, 
do lado de fora dos muros, pelo Secours Rouge, e atos de solidariedade 
são organizados por familiares e intelectuais. Nesse momento, ocorre 
uma inflexão: os militantes se dão conta do paradoxo de sua reivindi-
cação exclusivista e estendem os braços aos droit-co (presos de direito 
comum), sem abandonar inteiramente o tom desqualificador-piedoso 
– desde a primeira greve de fome, aliás, os droit-co eram ditos “vítimas” 
de um sistema social que os produz e se recusa a reeducá-los.

Em nova inflexão, Michel Foucault é convidado a se engajar na 
Frente Democrática. O filósofo aceita e imediatamente convoca uma 
reunião em sua residência. Neste encontro, recusa o estatuto de futura 
vítima – intelectual espancado pela polícia para gáudio da imprensa –, 
bem como o de membro de qualquer Comissão de Inquérito sobre as 
prisões, cujo interlocutor exclusivo seria o governo. Tem pouco a pro-
por em lugar dessas táticas, com exceção de um questionário, inspirado 
na Pesquisa Operária de Marx (1880) e, mais recentemente, na Pesquisa 
Maoísta à porta das fábricas, na qual a filósofa Danielle Rancière8 tivera 
participação ativa. A própria Danielle, ao lado da advogada Christine 
Martineau, fica encarregada de preparar as perguntas – cerca de 100 – 
sobre as prisões, com apoio na investigação que a OPP já realizara junto 
a alguns droit-co e a ex-prisioneiros.

Do primeiro encontro resulta somente esse programa semivazio 
– característica que futuramente será vista como desejável tanto por 
Foucault quanto por diversos movimentos sociais –, além da proposta 
de composição inicial do Grupo de Informação sobre as Prisões (GIP): 
Michel Foucault (pesquisador do enclausuramento, recém admitido no 
Collège de France), Jean Marie Domenach (antigo resistente, diretor de 
Esprit, revista que atrai os trabalhadores sociais) e Pierre Vidal-Naquet 

7 A rejeição radical, por parte de Foucault (1979b, p. 39-68), de que um tribunal 
possa ser considerado “popular” está em seu diálogo de 1972 com o maoísta Victor. 
8 Um relato detalhado da participação de Danielle Rancière na OPP e no GIP está na entre-
vista com a filósofa, intitulada Militer ensemble, publicada em Artièreset al., 2011, p. 53-56. 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 615 

(reconhecido defensor dos Direitos Humanos, que muito combatera as 
torturas praticadas pelo Exército Francês durante a Guerra da Argélia).

Em 8 de fevereiro de 1971, quando, em conferência de imprensa 
convocada pelo Secours Rouge na Capela Saint Bernard, os advogados 
anunciam a suspensão da greve de fome em face das promessas governa-
mentais de concessão, aos maoístas, de um “regime especial” – o termo 
“político” está interditado –, Foucault anuncia a criação de um grupo 
de informação, tendo por atividade primeira a realização de uma “pes-
quisa-intolerância” nas prisões francesas. O endereço do GIP, ao qual 
podem pertencer todas as pessoas que o desejarem, logo se tornará bem 
conhecido: Rue de Vaugirard, 285.

O questionário do GIP, que nada tem de objetivo e neutro – 
como nada tinha de neutro e objetivo o elaborado por Marx9 a pe-
dido da Revue Socialiste –, já está pronto a essa altura. E já começou 
a penetrar, clandestino, nas prisões parisienses e de província, pelas 
mãos de alguns trabalhadores sociais e de uns poucos familiares, estes 
últimos de início bastante desconfiados dessa gente que os procura nas 
intermináveis filas de espera nos dias de visita, sem diferenciar prisio-
neiros comuns de prisioneiros políticos – efetiva “torção” do GIP no 
instituído de esquerda, prontamente acatada pela militância maoísta, 
que não deseja ficar na retaguarda quanto a grupos como o italiano Lo-
tta Continua e o estadunidense Black Panthers, questionadores radicais 
dessa prática divisória.

A informação é uma luta – anuncia o título de um artigo de 
Daniel Defert (2003) então publicado em La cause du peuple. Em tal 
combate, a novidade do GIP é fazer ouvir o marmonnement – resmun-
go, diríamos – do mundo, “esse discurso frequentemente informe, difi-
cilmente articulado, estranho à retórica militante, esse discurso de um 
‘por baixo’ da história”, conforme o caracteriza Artières (2013, p. 341). 
Os questionários mimeografados, que entram sem pedir licença nos 
estabelecimentos prisionais e circulam nas celas à maneira de panfle-
tos, tanto conectam os detentos entre si quanto com o exterior. O GIP 
divulgará essa informação nas brochuras intituladas L’intolérable e em 
outros materiais impressos.

9 O questionário pode ser encontrado em Marx, 1987, p. 249-256.
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Ainda nas palavras de Artières (2013), essencial para o Grupo era “a 
capacidade de atenção desenvolvida, não a posição de poder ocupada” (p. 
339). Por esse motivo, é inédita a fineza da informação que obtém, apta 
a forjar uma tomada política da palavra pelos infames, em relação à qual 
o GIP se faz simples transmissor. O Grupo estará “atento” – o termo é 
fundamental – à “des-fala” (p. 342) encarnada nos droit-co. Ele a repetirá, 
puro som, palavra por palavra, em brochuras, panfletos e cartazes, sem 
a alterar, interpretar, transformar em palavra de ordem ou em objeto de 
teorização erudita. Esse “saber das pessoas”, “incapaz de unanimidade” 
(FOUCAULT, 2002a, p. 12), é eventualmente difícil de compreender; 
mas remete sempre ao funcionamento material e anônimo do controle 
penitenciário, uma espécie de condensado do controle social tout court.

Apesar de tudo isso, o GIP eventualmente se inquieta: não se ha-
veria de checar a correspondência entre esses sons estridentes e os fatos 
objetivos? Os primeiros não poderiam decorrer daquele oportunismo 
contrarrevolucionário característico, segundo certas correntes marxistas 
mais ou menos ortodoxas, do lumpen proletariado? – perguntas que 
até hoje povoam as aulas e manuais de metodologia em ciências hu-
manas e sociais.

Cumpre inicialmente dizer, a esse respeito, que o governo francês 
jamais conseguiu desmentir qualquer informação transmitida pelo GIP. 
Devido a isso, muito rapidamente a grande imprensa passa a tratar o 
grupo como “Agence de Presse” e o consulta acerca de tudo, circuns-
tância de que ele eventualmente se aproveita para buscar saber (e fazer 
saber) coisas que até então eventualmente ignorava.

Ainda sobre esse cuidado com a verdade na forma de um “devir 
ouvido”, como o apelida Artières (2013, p. 346), há momentos-limite. 
Um deles nos chega através de Daniel Defert (2014): 

Um dia, tínhamos recebido um questionário preenchido 
em Toul, anônimo, que contava uma história de solitária 
em que o detento ficava preso oito dias num catre. Havia 
um buraco nesse leito de xilindró através do qual ele mi-
java e cagava. Nós não acreditamos. Não podíamos publi-
car tal coisa, sob o risco de sermos totalmente desacredi-
tados. Finalmente Michel advertiu que acreditáramos nos 
outros; logo, também publicaríamos este (p. 73). 
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A narrativa de Defert prossegue, indicando que, posteriormente, as 
revoltas ocorridas em Toul revelaram que práticas como essas eram rela-
tivamente comuns: o questionário em apreço fora postado pelo capelão, 
o abade Velten, que desejava que a informação chegasse ao exterior, mas, 
antes da existência do GIP, em decorrência da censura, não o conseguia.

O GIP fez pensar porque fez passar – disseram-no passeur, bar-
queiro, contrabandista –; e fez saber porque reconheceu uma veridicção 
na fala dos detentos, a ponto de constituí-la em evidência tanto para 
o exterior (informar) quanto para os próprios locutores (informar-se). 
Nessa linha, as brochuras da série L’intolérable constituem documentos 
da maior relevância. Daremos especial atenção à primeira delas, adicio-
nando breves considerações sobre as demais.10

Publicada em maio de 1971, Pesquisa sobre 20 prisões vocifera na 
contracapa: “São intoleráveis: os tribunais, os policiais, os hospitais, os 
asilos, as escolas, o serviço militar, a imprensa, a TV, o Estado e prin-
cipalmente as prisões” (GIP, 2013). O miolo do texto acrescenta a esta 
lista a medicina do trabalho e as universidades (GIP, 2013, p. 17-18).

Após vincular as então batizadas “pesquisas-intolerância” àque-
las realizadas sobre a condição operária pelos próprios operários, no 
século XIX, L’intolérable nr. 1 as caracteriza mediante quatro pontos, 
jamais abandonados pelo GIP, e que poderiam (deveriam?), a nosso ver, 
constituir o conteúdo imprescindível da primeira aula de Metodologia 
de Pesquisa em todos os cursos universitários de Ciências Humanas e 
Sociais, a Psicologia incluída. Vejamos tais pontos com certo detalhe, 
lembrando ainda que a adesão aos mesmos bastava para tornar qualquer 
pessoa um membro do Grupo. 

Primeiro: as pesquisas-intolerância não se destinam à atenuação 
de um poder mediante melhorias organizacionais, mas a atacar tal po-
der onde ele se exerce sob outros nomes (justiça, técnica, saber, obje-
tividade) – há um antirreformismo do GIP, sendo cada uma de suas 
investigações uma ação direta. 

Segundo: as pesquisas-intolerância visam alvos precisos, insti-
tuições com nome e lugar, gestores, responsáveis, dirigentes – dizem 

10 Recentemente reunidas em livro (GIP, 2013), as brochuras do GIP foram original-
mente editadas pela Champ Libre e pela Gallimard.
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quem fez o que, como e quando, constituindo o primeiro episódio 
de uma luta, eventualmente prolongada. 

Terceiro: as pesquisas-intolerância agrupam camadas sociais que o 
jogo das hierarquias e dos interesses econômicos procura manter separa-
das, pois buscam derrubar as barreiras, por exemplo, entre prisioneiros, 
advogados e magistrados; entre médicos, doentes e pessoal hospitalar11 
etc. – cada pesquisa constitui um front de ataque. 

Quarto: as pesquisas-intolerância não são feitas a partir do exte-
rior por um grupo de técnicos, mas pelos próprios pesquisados – cabe-
lhes tomar a palavra, derrubar os tabiques, dizer o que é intolerável e 
não mais o tolerar.

Nem a primeira brochura nem qualquer das outras três publicadas 
pelo GIP se confunde com um relatório de pesquisa – melhor dizendo, 
com um relatório de “pesquisa-curiosidade”, como são, em geral, a socio-
lógica ou psicossociológica, por exemplo. Não há “coleta de dados”, pois 
estes (que, por sinal, nunca são “dados”) não emergem somente depois 
do processo, no escrito do pesquisador, mas surgem (ou se insurgem) no 
próprio ato, aliás não-oficial, de fazer entrar os questionários nas prisões, 
com todo o risco implicado nessa indocilidade. A pesquisa mostra o que 
se passa “no próprio momento em que se passa – sevícias, suicídios, greves 
de fome, agitações, revoltas” (GIP, 2013, p. 19). 

Impressiona o caráter ativo-processual-conflitual das investiga-
ções desenvolvidas pelo grupo, a ponto de nos levar a indagar se práticas 
como essas são ainda possíveis (ou mesmo pensáveis) dentro do quadro 
ético (ou seria moral?) hoje proposto para as pesquisas que envolvem 
seres humanos, cuja discussão, embora eventualmente áspera, parece li-
mitada à maneira de formar os comitês competentes para autorizar esta 
ou aquela iniciativa, sempre contornando eventuais “riscos”. E impres-
siona tanto ou mais que contribuições foucaultianas como essa – hoje 
acessíveis via Dits et Écrits (FOUCAULT, 1994b) e/ou obras de caráter 
documental12 – sejam ativamente ignoradas por muitos dos pesquisado-
res brasileiros e/ou internacionais.

11 Isso será tentado pelo Grupo de Informação Saúde (GIS), movimento inspirado 
no GIP, pouco mais tarde.
12 Para a documentação relativa ao GIP, ver Artières; Quéro; Zancarini-Fournel (2003).
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L’intolérable nr. 1 reproduz integralmente as respostas a dois ques-
tionários. Além disso, transcreve dois relatos de prisioneiros sobre suas 
vidas na prisão e reagrupa, sob as principais rubricas – visitas, corres-
pondência, direitos, cela, passeio, alimentação, cantina, lazeres, traba-
lho, cuidados médicos, disciplina –, as respostas mais características. 

Já a segunda brochura, Pesquisa sobre uma prisão-modelo, Fleury-
Mérogis, vem a público em junho de 1971. Entre outros temas relativos 
a esse estabelecimento típico da era tecnocrática, situado a 25 km de 
Paris, está a medicação: nas palavras de um dos detentos, o Valium 5, 
símbolo da cumplicidade médica, os deixa “vacamente calmos” (GIP, 
2013, p. 89). Os testes psicológicos e as autobiografias também inte-
gram o arsenal modernizante que faz com que Jean Ferniot, em artigo 
publicado no France Soir (e reproduzido em L’intolérable nr. 2), diga 
que Fleury-Mérogis poderia passar por uma universidade, não fossem 
os guardas e as grades.

Ainda em junho, no dia 25, uma circular do Ministério da Justiça 
autoriza a leitura, nas prisões, de um jornal diário que não tenha sido 
apreendido nos últimos meses. Primeira vitória das pesquisas do GIP, 
e não tão tímida, se pensarmos que, à época, juízes interditam irmãos 
de fazer visitas – “Irmão não é parente”, declara um magistrado – e que 
Émile Zola é autor proibido aos detentos. 

Através dos jornais, estes últimos tomam conhecimento das re-
voltas na prisão de Attica, em Nova York, e pouco depois, do ocorrido 
ao pantera negra George Jackson, em San Quentin. Em novembro de 
1971, L’intolérable nr. 3 tem por título O assassinato de George Jackson. 
No prefácio – um dos poucos textos assinados das brochuras do GIP –, 
Jean Genet, o escritor-ladrão, transcreve trechos de cartas de Jackson, 
dentre os quais se pode ler: “Eu, espero, matei completamente o escravo 
em mim” (GIP, 2013, p. 157).

No mesmo mês de novembro, o Ministério da Justiça anuncia 
a proibição do envio de pacotes de Natal aos presos de todo o país, 
em represália à morte de uma enfermeira e um guarda, tomados como 
reféns por dois detentos, Buffet e Bontems, que tentavam se evadir de 
Clairvaux. Ninguém supunha que a proibição, enfaticamente saudada 
pelo sindicato dos matons (meganhas), desencadearia tal quantidade de 
revoltas nas prisões do hexágono: o rastilho atinge mais de 30 estabe-
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lecimentos, com greves de fome e de trabalho, ocupações de celas e 
pátios, impedimento de ingresso de guardas e outros trabalhadores.

A insurreição da Central Ney de Toul é a que mais ocupa o noti-
ciário: os presos repudiam o regime implantado por Galiana, o diretor, 
dito por eles um torturador. O movimento parecia encaminhar-se para 
um final pacífico quando, ao contrário do prometido pelo governo, 
Galiana é mantido no cargo, o que desencadeia nova revolta, desta vez 
duramente reprimida.

Evocando uma vez mais a importância de que a atenção (o ou-
vir) se reveste para o GIP, deve-se mencionar a publicação, em abril de 
1972, dos Cadernos de reivindicações saídos das prisões quando das revol-
tas recentes, que não integram a série L’intolérable. Ali estão presentes 
as listas estabelecidas em Toul, Loos-lès-lille, Melun, La Santé, Nancy, 
Fresnes e Nîmes, introduzidas por um breve escrito que contém as se-
guintes perguntas, já então consideradas legítimas: “por que estamos na 
prisão?; quem vai para a prisão?; por que a prisão?; para quem?; contra 
quem?” (GIP, 2013, p. 224).

O volume em pauta inclui ainda o testemunho de um antigo 
detento, além dos relatórios produzidos por duas trabalhadoras, das 
prisões de Fresnes e Toul, respectivamente: a assistente social Josette 
D’Escrivan e a psiquiatra Edith Rose. Exercendo a prática do que Fou-
cault virá mais tarde a denominar, em diálogo com Deleuze (1979, p. 
69-78), “intelectual específico”, elas contam a seus órgãos de classe, às 
instâncias judiciárias, à Presidência da nação e aos Consulados, o que 
presenciaram ao longo das revoltas. Ambas perderão seus empregos e a 
Dra. Edith Rose merecerá de Foucault, ainda em 1972, um artigo em 
Le Nouvel Observateur, intitulado O discurso de Toul, no qual se lê:

(…) ouçam um pouco como ela diz isso (…). Ela não diz: 
poucos créditos, então muito pouco pessoal, daí muito 
pouca vigilância, portanto brutalidade e arbítrio. (…) Ela 
diz: um dia, em tal lugar, eu estava lá e eu vi; em determi-
nado momento, fulano me disse...e eu o ouvi (…). Ou-
çam bem o tremor dessa voz que não hesita mais: é uma 
voz singular... (FOUCAULT, 2014a, p. 73).

Ao longo de 1972, as revoltas se intensificam, culminando com 
o motim na prisão Charles III, em Nancy: ali, os prisioneiros sobem 
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no telhado – a cena se fará célebre –, lugar a partir do qual lançam 
panfletos à população, imediatamente multiplicados e distribuídos 
pelo GIP, relé das vozes infames. 

À época das revoltas de Toul, o maoísta Robert Linhardt criara 
o CVT (Comité Verité Toul), que começava a divisar a revolução em 
meio às revoltas. Para Sartre, ligado a esse comitê, os detentos de Toul 
lutam em nome de todos nós. A frase merecerá de Defert (2003) o 
seguinte comentário: “...como se fosse uma indignidade fazê-lo por si 
próprios.” (p. 326). Foucault e o GIP, diferentemente do CVT e de 
Sartre, percebem nas insurreições a emergência de uma força política 
nova, coletiva, diferente da revolução de cunho socialista, entre os 
prisioneiros e seus familiares.

A quarta e última brochura do GIP, publicada em janeiro de 
1973, chama-se Suicídios de prisão. É importante dar atenção ao conec-
tivo utilizado, pois não se trata de focalizar o ocorrido em certo lugar, o 
estabelecimento prisional, mas de apontar para as condições de existên-
cia dessas ocorrências, os suicídios, tenham eles acontecido dentro ou 
fora dos muros carcerários. 

Na brochura em pauta, o GIP lista 32 suicídios em 1972, dezes-
sete dos quais de pessoas em prisão preventiva. Aparecem na publicação 
os nomes dos detentos, idade, estabelecimento prisional e procedimento 
utilizado. Especial destaque é dado ao suicídio de um jovem, Thierry: ele 
não era um prisioneiro, porém não mais suportou ver a mãe ser chamada 
de “ladra” nas instâncias judiciárias que era compelido a frequentar.

Revoltas contra a morte lenta, os suicídios acabam com o apri-
sionamento. Sucedem tanto nas prisões vetustas quanto nos estabele-
cimentos-modelo. O caso de H. M., cujas cartas, todas com o selo da 
censura, são publicadas em L’intolérable nr. 4, é bastante claro: 31 anos, 
preso por toxicomania, Gerard Grandmontagne (seu nome de registro 
civil) fora condenado, por um dos inúmeros mini-tribunais infralegais 
internos ao cárcere, a 8 dias de solitária por crime de homossexualida-
de. Simplesmente, enforcou-se. Suas cartas são editadas de forma qua-
se bruta – há apenas uma breve apresentação, breves comentários – e, 
assim como o artigo que Foucault publicará em Le Nouvel Observateur 
após a execução de Buffet e Bontems, intitulado Os dois mortos de Pom-
pidou, acusam a prisão de assassinato (FOUCAULT, 2010b, p. 73). 
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O GIP e suas intolerâncias anunciam a ligação estreita entre ação 
militante e pesquisa do ensinante Foucault, com seus modos implica-
dos de pesquisar, de pensar, de passar.

Ação militante e docente do filósofo - 2: 
anarqueologia 

Aproximemo-nos a partir de agora do curso Do governo dos vivos, 
ministrado por Foucault no Collège de France, em 1980. Ele se situa, 
cronologicamente, no meio daquele tão comentado período de oito anos 
que separa o primeiro (A vontade de saber) do segundo e terceiro volumes 
de História da Sexualidade (O uso dos prazeres e O cuidado de si). Muitos 
estudiosos viram nesse grande intervalo uma “crise” de Michel Foucault. 
Até mesmo Deleuze (1988) o admitiu, embora também tenha advertido 
que Foucault possuía um pensamento “sísmico”. Outros, tão próximos 
de Foucault quanto Daniel Defert (2014), no entanto, assinalaram que 
somente o desconhecimento das tensas relações de Foucault com Pierre 
Nora, seu editor na Gallimard, poderia ter levado a afirmações tão desca-
bidas. Segundo o companheiro, Foucault não estaria “bloqueado”, apenas 
desejava adiar ao máximo a entrega à editora, à qual estava preso por 
contrato, dos demais volumes de História da Sexualidade. Por sua parte, 
Fréderic Gros (2004), na seção “Situação do curso” de A hermenêutica do 
sujeito, estende-se nos comentários sobre o desinteresse de Foucault pelo 
problema da sexualidade, simultâneo à emergência do enorme apego do 
filósofo pelo tema do “cuidado de si” – circunstância que o teria levado 
a sucessivos rearranjos dos volumes da série História da Sexualidade.13 
Talvez em função do contrato com a Gallimard, que atava Foucault a tal 
série, o terceiro volume, embora tenha por título O cuidado de si, apre-
senta apenas duas seções dedicadas aos exercícios éticos na Antiguidade 
greco-romana (“A cultura de si” e “O eu e os outros”).

As considerações do parágrafo anterior buscam exemplificar a 
importância da constituição de múltiplas séries documentais, extrapo-
lando os livros publicados, a fim de evitar conclusões apressadas quanto 

13 A recente publicação (póstuma) de Les aveux de la chair (FOUCAULT, 2018) é um 
novo episódio desta série.
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aos percursos do pensamento de Foucault. Mas cumpre a partir de ago-
ra singularizar, com vistas a nosso objetivo no presente escrito, a aula 
de Do governo dos vivos em que considerações passíveis de serem ditas 
“metodológicas” ganham relevo especial.14 Trata-se, nesse caso, da aula 
de 30 de janeiro de 1980, em que Foucault virá a propor o exercício 
de uma “anarqueologia”. Em síntese, ela pode ser definida como uma 
atitude teórico-prática que suspende os exercícios de poder. Mas as pa-
lavras de Foucault abrem caminho a reflexões bem mais matizadas:

Não é a crítica das representações, em termos de ver-
dade ou erro, em termos de verdade ou falsidade, em 
termos de ideologia ou de ciência, de racionalidade ou 
irracionalidade que deve servir de indicador para definir 
a legitimidade do poder ou para denunciar sua ilegitimi-
dade. É o movimento para se desprender do poder que 
deve servir de revelador para as transformações do sujei-
to e para as relações que ele tem com a verdade (FOU-
CAULT, 2014b, p. 71).

Torna-se possível, mediante a primazia de uma recusa aos exercí-
cios de poder, uma aproximação aos modos de ser do sujeito e aos exer-
cícios do pensamento sem que estes últimos, como ocorre em inúmeras 
outras abordagens, sejam encarados como necessários – circunstância 
decerto diagnosticável por Foucault como intolerável, se evocarmos as 
primeiras páginas do presente capítulo. Sobre o contraste entre seu pro-
cedimento, dito anarqueológico, e outros tipos de manobras filosóficas, 
Foucault assinala: 

Digamos que se o grande procedimento filosófico con-
siste em estabelecer uma dúvida metódica que suspende 
todas as certezas, o pequeno procedimento lateral e na 
contramão que proponho (…) consiste em fazer intervir 

14 Foi uma grata surpresa encontrar, na pena de Silvio Gallo, uma visão da anarqueo-
logia como “operador metodológico”. No entanto, Gallo (2017, p. 43) percebe esta 
noção como “uma sistematização dos modos de investigar propostos por Foucault em 
seus últimos trabalhos”, o que vai numa direção um tanto distinta da maneira como 
entendemos as inflexões metodológicas do filósofo, ou seja, como aquilo que, seguin-
do-o, preferimos ver apenas como “deslocamentos” (DIAS; RODRIGUES, 2018; 
FOUCAULT, 2014b, p. 70). 
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sistematicamente não a suspensão de todas as certezas, 
(…) mas a não-necessidade de todo poder, qualquer que 
seja (FOUCAULT, 2014b, p. 72).

A anarqueologia foucaultiana, uma vez mais, problematiza os 
universais: embora inteligíveis, explicáveis, as práticas de qualquer es-
pécie – as psi nos interessam em especial – estão sempre afetadas de 
uma contingência; ou seja, de uma fragilidade, de uma não necessidade 
essencial, de um caráter de matéria passível de transformação. Trata-se, 
nessa perspectiva anarqueológica, de evitar quaisquer posições natura-
lizadas para dizer “eis o que é uma prática psi”, “eis o que é a natureza 
de uma prática psi”, “eis o que pode libertar uma prática psi”. A tais 
posições, tão fortemente associadas que Foucault as vê compondo uma 
série (categoria universal-posição humanista-análise ideológica), o filó-
sofo contrapõe outra, que ele defende e chama de “série recusa dos uni-
versais-posição anti-humanista-análise tecnológica dos mecanismos de 
poder” (FOUCAULT, 2014b, p. 74).

Como gostamos de dizer, versejando com Antonio Machado, 
Michel Foucault “faz o caminho ao andar”. Em uma singular inflexão, 
recorre a Contra o método, de Paul Feyerabend – edição norte-americana 
original de 1975, lançado na França em 1979 –, para aproximar-se de 
um anarquismo acerca do qual não experimenta temores: “Vocês me di-
rão: pronto, é a anarquia, é o anarquismo. A que responderei: não vejo 
muito bem porque a palavra ‘anarquia’ ou ‘anarquismo’ seria tão pejo-
rativa...” (FOUCAULT, 2014b, p. 72). Em um agudo diagnóstico do 
mundo filosófico contemporâneo, que parece encantado com as delícias 
da democracia parlamentar neoliberal, e já respondendo à pergunta que 
ele próprio formula (“por que a anarquia seria condenável?”), Foucault 
adiciona: “Ela [a anarquia], talvez, só o é automaticamente pelos que 
admitem que há sempre, forçosamente, essencialmente, algo como um 
poder aceitável” (FOUCAULT, 2014b, p. 73) .

Porém o filósofo tampouco deixa de assinalar diferenças entre 
anarqueologia e anarquia (ou anarquismo), ao pontuar: a não aceita-
bilidade do poder, na prática da anarqueologia, não se situa “no fim de 
um projeto” que aspiraria à destruição de toda relação de poder, isto é, a 
uma sociedade em que qualquer relação de poder seria anulada (já que 
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o poder é em essência mau), como em geral se concebe politicamente a 
anarquia, “mas no início do trabalho, na forma de um questionamento 
de todos os modos segundo os quais se aceita efetivamente o poder”. 
Na anarqueologia, acrescenta ele, nenhum poder, qualquer que seja, “é 
de pleno direito aceitável e (…) absoluta e definitivamente inevitável” 
(FOUCAULT, 2014b, p. 72).

Mera reativação das “pesquisas-intolerância” definidas nas in-
vestigações do GIP? Efeito tardio do contato com os grupos anar-
quistas que acompanharam Foucault em sua última estada no Bra-
sil, enquanto muitos profissionais e acadêmicos eventualmente dele 
fugiam, temerosos quanto à repressão política da ditadura? (RO-
DRIGUES, 2016). Ressonância das idas constantes do filósofo aos 
Estados Unidos, onde se encantara com comunidades de diversas ten-
dências – culturais, alimentares, subjetivantes –, principalmente na 
Califórnia?15 Ou mesmo consequência da eventual decepção com a 
revolução iraniana, que parecera vir de um povo ou plebe anárqui-
cos, mas já se encaminhara ao controle, por líderes religiosos, de uma 
população regulada? Estas são algumas das perguntas que aqui propo-
mos – relativas à singularidade e às condições históricas das inflexões 
teórico-metodológicas de Foucault –, e que se somam a outras, menos 
exploradas, ligadas ao efeito que tais inflexões possuem sobre a prática 
política do filósofo em diversos campos de luta. 

Como assinalamos, a anarqueologia é uma atitude teórico-prática 
que suspende os exercícios de poder, não fazendo deles nenhum uso. 
Mediante tal atitude, torna-se possível uma aproximação ao mundo so-
cial, ao modo de ser do sujeito e ao pensamento sem que eles, como 
é comum em outras abordagens, se vejam sub-repticiamente tomados 
por garantidos e encarados como necessários. Nessas abordagens, que 
Foucault almeja descartar, certos universais – conhecimentos, institui-
ções, hierarquias, classificações, modos de subjetivação etc. – emergem 

15 Sobre o tema, ver Wade (2019), que, além de outras deliciosas descrições-ficções, 
acrescenta às hipóteses sobre o “silêncio” de Foucault entre 1976 e 1984, a de que este 
derivaria de suas experiências com o LSD no Vale da Morte californiano, as quais o te-
riam transformado de tal forma, que o filósofo jogara fora, no regresso a Paris, muitos 
de seus escritos anteriores. Tratando-se de Foucault, que não separa filosofia e vida, a 
hipótese é, ao menos, tão válida quanto as demais.
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naturalizados na forma de transcendências, em lugar de se oferecerem 
como contingências somente explicáveis por determinados modos, 
sempre singulares, de exercício do poder. Nessa linha, talvez seja pos-
sível dizer que a anarqueologia constitui um plano ético-epistemoló-
gico de enfrentamento da governamentalidade enquanto “condução 
das condutas pesquisantes”. Com ela, o pesquisante questiona, em sua 
própria vida, as ligações com o poder, forjando, pela via de um trabalho 
sobre si, uma arte de desgovernamentalização para o enfrentamento das 
lutas acadêmicas. O que implica dizer que os modos anarqueológicos 
de pesquisar elegem, primordialmente, um modo de vida guerrilheiro, 
em antagonismo radical ao poder, e não uma verdadeira ciência, que 
enfrentaria, com a verdade, as ilusórias ideologias circulantes16.

Ação militante e docente do filósofo - 3: 
parresía e coragem da verdade

Em 10 de março de 1982, no curso A hermenêutica do sujeito, 
Foucault introduz a noção de parresía sem suspeitar que tal noção o 
acompanhará até o final de sua vida.17 Mostra então que o cuidado de 
si não pode prescindir da figura do outro, o mestre (ou mesmo o discí-
pulo, para o mestre), o diretor de consciência, o conselheiro, o amigo, o 
que fala publicamente na assembleia etc. Não é possível produzir uma 
relação de cuidado consigo sem um outro que fale a verdade, sem um 
franco falar. São, portanto, as relações entre sujeito e verdade que es-
tão no centro da noção de parresía. Para construir uma arte de viver, o 

16 No curso Do governo dos vivos, Foucault reativa suas críticas à noção marxista de ideo-
logia, ligando-a, desta feita, à assunção inicial de uma posição universalista-humanista, 
que redundará necessariamente em posturas reformistas e voltadas para o futuro, ou seja, 
para o momento do triunfo das verdadeiras ciências, dos direitos humanos, da sociedade 
civil frente ao Estado etc. Ver, a respeito, Foucault (2014b, p. 72-74) 
17 Sob o ponto de vista cronológico, haveria quatro momentos-chave na análise de 
Foucault sobre a parresía: 1) o “momento político”, a que dedicará boa parte do curso 
de 1983; 2) o “momento ético-filosófico”, que envolve o curso de 1983 e parte do 
curso de 1984; 3) o “momento cínico”, no curso de 1984; 4) o “momento helenísti-
co”, primeiro a ser abordado, no final do curso de 1982, A hermenêutica do sujeito, um 
marco de seus estudos sobre o cuidado de si nos estoicos.



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 627 

sujeito deve ser capaz de dizer a verdade a outros, e de deles escutar a 
verdade sobre si. É, portanto, o franco falar, como meio de manifesta-
ção do discurso verdadeiro, o que está em jogo com a noção de parresía. 
Para apreender sua importância no “último Foucault”, conversaremos 
brevemente com o curso de 1983 – O governo de si e dos outros. 

Conhecido por sua proposta de ontologia do presente e sempre 
atento à atualidade, Foucault (2010c) exerce uma história do pensa-
mento preocupada em analisar o que chama de “focos de experiência”. 
Em tais focos, articulam-se as formas de um saber possível, as matrizes 
de comportamento dos indivíduos e os modos de existência virtuais 
para sujeitos possíveis. Ou seja, respectivamente, formação dos saberes, 
normatividade dos comportamentos e constituição dos modos de ser 
do sujeito. Com esta forma de análise, produzem-se três deslocamen-
tos no trabalho do filósofo: 1) do desenvolvimento dos conhecimentos 
para a análise das formas de veridição; 2) da teoria geral do poder ou da 
dominação em geral para as análises dos procedimentos e tecnologias de 
governamentalidade e 3) da teoria do sujeito para a análise das modali-
dades e técnicas de relação consigo.

Com estes deslocamentos, Foucault delineia as funções princi-
pais da parresía: sua relação com a política, a exclusão da representação 
(dialética e retórica) e os modos de formação do sujeito. A filosofia de 
Foucault, quando entendida como análise dos focos de experiência, se 
coloca em uma exterioridade rebelde em relação à política, exercendo 
permanentemente uma crítica ao jogo dialético do falso e do verdadeiro 
que permeia as ciências. Ao mesmo tempo, Foucault afirma que sua 
filosofia consiste em um exercício que procura definir as formas pelas 
quais a relação consigo pode eventualmente se modificar, ou seja, ela 
abordaria aquela espécie de transformação que faculta ver a relação es-
treita entre vida e conhecimento – questão muito cara, decerto, para as 
pesquisas e práticas psi.

Nas palavras de Foucault, a parresía, ou a libertas (em latim), é 
uma forma essencial ao exercício da maestria:

Palavra livre, desvencilhada de regras, liberada de proce-
dimentos retóricos na medida em que, de um lado, deve 
certamente adaptar-se à situação, à ocasião, às particulari-
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dades do ouvinte; mas, sobretudo e fundamentalmente, é 
uma palavra que, do lado de quem a pronuncia, vale como 
comprometimento, vale como elo, constitui um certo pac-
to entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta. 
O sujeito que fala se compromete. No mesmo momento 
em que diz “eu digo a verdade”, compromete-se a fazer o 
que diz e a ser sujeito de uma conduta, uma conduta que 
obedece ponto por ponto à verdade por ele formulada. (…) 
Melhor ainda: relações individuais nas conversações. Ainda 
melhor que na conversação: relações de vidas partilhadas, 
longa cadeia de exemplos vivos, transmitidos como que de 
mão em mão (FOUCAULT, 2004, p. 492).

Liberdade de palavra, liberdade de expressão – com a parresía 
delineia-se um problema político, coletivo, técnico e histórico. No jogo 
direto da palavra, a parresía instaura o jogo da verdade, pois coloca pro-
blemas políticos e técnicos a qualquer forma de governo – democrático 
ou autocrático. Nestes termos, a parresía é um ato político, ao mesmo 
tempo em que é um modo de formação psicagógico: enquanto a peda-
gogia assume seu caráter de transmissão de uma verdade que tem por 
função dotar o sujeito de atitudes, capacidades e saberes, a psicagogia 
consiste na transmissão de uma verdade que tem por intuito modificar 
o modo de existência. 

Para trabalhar os vínculos entre a parresía e a democracia, Fou-
cault (2010c) propõe, na aula de 2/02/1983, uma forma esquemática 
retangular. Num primeiro vértice, chamado “constitucional”, analisa a 
condição formal da democracia como a igualdade conferida a todos os 
cidadãos. No segundo, denominado vértice do “jogo político”, coloca-
se a condição de fato, isto é, a do jogo de ascendência à superioridade. 
O vértice da “verdade”, o terceiro, fala da condição de verdade, do di-
zer-a-verdade, do discurso de verdade. Enfim, o quarto vértice é o da 
“coragem da luta” e trata da condição estética. 

Na mesma aula, Foucault forja a distinção entre a boa e a má 
parresía. Na má parresía, se dá lugar a algo que é a imitação do dizer
-a-verdade, qual uma “moeda falsa” que expulsaria a boa parresía. O 
filósofo explicita que a má parresía é “uma representação, essa imagem 
do mau ajuste entre democracia e verdade” (FOUCAULT, 2010c, p. 
166). Retomando os vértices do retângulo, acentua ainda que há, na má 
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parresía, uma prática de lisonja e de retórica: o mau parresiasta emite a 
opinião mais corrente, a da maioria. Nesta perspectiva, o que ele busca 
é garantir sua própria segurança e seu sucesso:

A má parresía, que expulsa a boa, é portanto, se vocês 
preferirem, o “todo o mundo”, o “qualquer um”, dizendo 
tudo e qualquer coisa, contanto que seja bem recebido 
por qualquer um, isto é, por todo mundo. É esse o me-
canismo da má parresía, essa má parresía que no fundo 
é a supressão da diferença do dizer-a-verdade no jogo da 
democracia. (FOUCAULT, 2010c, p. 169).

O mau parresiasta assume, portanto, um modo representacional 
e finalista, expresso naquelas palavras que produzem um efeito de con-
formidade ao que qualquer um pode dizer e pensar. Este tipo de atitude 
impede a emergência da diferença, ao veicular uma forma de vida de-
magógica. A boa parresía, ao contrário, acontece no âmbito da demo-
cracia não como verdade da essência, mas como trabalho sobre si, pala-
vra verdadeira como produção de ethos. Com efeito, o bom parresiasta 
exerce uma prática política e ética, trabalha assumindo o risco e a vida 
como dimensões potentes para a produção de uma verdade que se com-
promete a restituir os acontecimentos em sua singularidade. Trata-se, 
neste caso, de operar uma “filtragem permanente das representações” 
(PORTOCARRERO, 2009, p. 238). A boa parresía introduz uma di-
ferença, colocando em análise suas próprias condições de constituição e 
seus efeitos, bem como um estilo de vida.

Nesta discussão sobre a boa e a má parresía, Foucault evidencia 
paradoxos que mostram a diferença indispensável, embora frágil, intro-
duzida na estrutura da democracia pelo exercício do discurso verdadei-
ro. Se, por um lado, só pode haver discurso verdadeiro na medida em 
que há democracia, por outro lado é preciso entender que este discurso 
verdadeiro – parresía – não se reparte e não pode ser dividido igualmen-
te na democracia, de acordo com a forma da isegoria18. Ou seja, a par-

18 A isegoria é descrita por Foucault (2010c, p. 172) como um “direito constitucional, 
institucional, o direito jurídico concedido a todo cidadão de falar, de tomar a palavra, 
sob todas as formas que essa palavra possa assumir numa democracia: palavra política, 
palavra judicial, interpelação etc.”.



25. Práticas de Pesquisa

630 

resía não funciona como uma lei, ou um direito constitucional. Sendo 
assim, Foucault (2010c) acrescenta: “Não é porque todo o mundo pode 
falar que todo o mundo pode dizer a verdade” (p. 169). Qual seria, 
então, a distinção entre a isegoria, pela qual se pode falar e dizer tudo o 
que se pensa, e a parresía? Segundo Foucault, “a parresía, que evidente-
mente se arraiga nessa isegoria, refere-se a algo um pouco diferente, que 
seria a prática política efetiva” (p. 172). 

Ao explorar a relação entre parresía e democracia, Foucault 
(2010c) não só mostra os paradoxos como os relaciona, de modo genea-
lógico, à contemporaneidade. “Não há discurso verdadeiro sem demo-
cracia, mas o discurso verdadeiro introduz diferenças na democracia” 
(p. 170). Numa época, como a nossa, em que os problemas da de-
mocracia são colocados, hegemonicamente, em termos de distribuição 
de poder, de autonomia de cada um no exercício do poder, de relação 
entre sociedade civil e Estado, Foucault nos adverte que talvez seja im-
portante relembrar a antiga, mas ainda tão contemporânea, questão do 
funcionamento da democracia ateniense e de suas crises: “uma demo-
cracia que ao mesmo tempo torna possível esse discurso verdadeiro” é a 
mesma que “o ameaça sem cessar” (p. 170). 

Os paradoxos forçam o pensamento a pensar e criam espaços de 
diferença, de invenção, potencializando assim deslocamentos nos regi-
mes de condução das condutas. O que Foucault nos faz ver na prática 
da parresía antiga é que esta prática é um problema que assedia todos 
os regimes políticos, democráticos ou autocráticos. O filósofo explicita 
ainda que, mediante a parresia, os problemas políticos se desdobram em 
problemas de formação do sujeito. Finalmente, define-os como objeto 
próprio da filosofia, entendendo-os como um “conjunto de práticas pe-
las quais o sujeito tem relação consigo mesmo, se elabora a si mesmo, 
trabalha sobre si” (FOUCAULT, 2010c, p. 221). 

Para Foucault, a seriedade deste modo de fazer filosofia não reside 
em dar leis aos homens e/ou em dizer-lhes qual é a cidade ideal na qual 
devem viver – assumindo, com tais procedimentos, um intolerável regime 
de tutela. Ao contrário, reside em colocar sua atenção no presente (junto 
àqueles que querem escutar), nas práticas, nos exercícios de si sobre si.

No presente capítulo, voltamo-nos para o problema da pesquisa 
psi e, ao mesmo tempo, para o da conduta, indispensável à política 
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e à vida, tanto no que concerne à investigação estrito senso como às 
práticas em geral, inclusive profissionais. Trata-se, portanto, também 
(primordialmente?) de uma análise do governo de si e dos outros por 
meio da produção da verdade. Com efeito, as pesquisas psi e as práticas 
psi não requerem simplesmente o aprendizado de conhecimentos, mas 
constituem também modos de vida, maneiras de ser, formas de relação 
prática consigo e com o mundo. Em termos foucaultianos, diríamos 
que requerem, para que não sejamos meramente “uns governados”19, 
uma estilização da vida. 

Facultativa – nem todos querem ser parresiastas ou escutá-los –, esta 
estilização demanda uma atitude crítica e um trabalho permanente de rein-
venção de si e do mundo, um contínuo exercício de problematização das 
lógicas representacionais, eventualmente apto, desejavelmente e paradoxal-
mente, a encontrar/promover descontinuidades em nosso presente. 

Governo das condutas pesquisantes

Para concluir, cumpre retornar ao curso de 1976, Em defesa da 
sociedade, apenas brevemente citado nas páginas anteriores. Pois em tal 
curso, embora sem as mencionar de maneira explícita, Foucault rea-
liza uma espécie de codificação das investigações levadas a efeito pelo 
GIP: associa o “documento nunca lido” – uma “erudição inútil”, blocos 
históricos de saber a cargo do acadêmico ou universitário – ao “saber 
das pessoas” – saberes locais, desqualificados pelas hierarquias de cunho 
cientificista, incapazes de unanimidade (FOUCAULT, 2002a). Quan-
do o filósofo chama esse acoplamento de genealogia, divisa-se um certo 
saber histórico das lutas; melhor dizendo, divisam-se saberes clandes-
tinos, arriscados, desacomodados, talvez capazes de nos desprender de 
pesquisas e universidades que eventualmente (sempre?) se querem “sem 
partido”. Ao longo deste capítulo, a intolerabilidade (GIP), a anarqueo-

19 Mais do que em Direitos Humanos, Foucault sempre falou nos “direitos dos go-
vernados” a não mais o serem, ao menos deste modo, por estes princípios, por estes 
(ditos) titulares. A respeito, pode-se consultar o texto lido em 1981 quando foi anun-
ciada, em Genebra, a criação do Comitê Internacional contra a Pirataria. Ver Foucault 
(2010d).
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logia (Do governo dos vivos) e a coragem (arriscada) da verdade (cursos 
dos anos 1980) tiveram por intuito situar a discussão do governo das 
condutas pesquisantes (eventualmente governo pesquisante das condutas) 
nesse horizonte de “indocilidade refletida”20 – para mais uma vez citar 
uma expressão de Michel Foucault.

A genealogia, no caso de Vigiar e Punir (datado de 1975), brotou 
menos de empoeirados arquivos contendo documentos nunca lidos que 
da participação de Foucault nas lutas políticas envolvendo prisionei-
ros, aptas a favorecer a elaboração de uma analítica do poder discipli-
nar não apenas por estarem os detentos submetidos a tal poder como, 
principalmente, pelo fato de terem posto em prática uma resistência 
a tal poder. Com Foucault, como procuramos mostrar ao longo das 
páginas precedentes, jamais é necessário aguardar o futuro para instaurar 
(e/ou avaliar) uma eventual “aplicação” de doutrina, “comprobatória”, 
talvez, de teorias sapientes. Não é preciso, tampouco, “preparar” essa 
“aplicação”, já que as contracondutas são imanentes às teorizações por 
ele elaboradas, e não consequências tardias das mesmas. Mais uma vez 
ressoam aqui a intolerabilidade, a recusa da legitimidade de qualquer 
poder, a coragem de desafiar retóricas e dialéticas instituídas.

A referência ao GIP, ou seja, às lutas dos prisioneiros e suas resis-
tências, nos convida a trazer à cena algo mais relativo às contracondutas 
pesquisantes. Embora isso não tenha sido tão enfatizado nas seções an-
teriores, tais lutas permitem hipotetizar que existam conexões entre os 
livros e cursos de Michel Foucault, datados dos anos 1970 e 1980, e as 
atividades políticas em que o filósofo se envolveu no mesmo período. 
Esta vertente de pesquisa, bastante rara21 – a maioria dos comentado-
res e, eventualmente, até mesmo o próprio Michel Foucault costumam 
manter limites infranqueáveis entre a política e as teorizações –, tem 
sido posta em ação pelo pesquisador brasileiro, radicado nos Estados 
Unidos, Marcelo Hoffman, motivo pelo qual apresentaremos sucinta-
mente, a seguir, passagens de um de seus livros (HOFFMAN, 2015).

Para Hoffman (2015), a singularidade de seu trabalho reside “em 
uma exploração meticulosa das relações entre a vida política de Foucault 

20 A expressão está presente, definindo a prática da crítica, em Foucault (2000). 
21 Destacamos, como interessante e desejável exceção brasileira, Vieira (2015).
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e o desenvolvimento de seu pensamento do início dos anos 1970 aos 
anos 80” (p. 2). Por mais que Foucault tenha experimentado uma “vida 
militante”, qual a dos filósofos cínicos por ele focalizados no curso A 
coragem da verdade, de 1984 (FOUCAULT, 2011), inúmeros aspectos 
permanecem pouco conhecidos e, em especial, pouco articulados aos 
deslocamentos experimentados por seu pensamento. Limitando-nos 
aos anos 1970 e 1980, além do GIP, poderíamos citar, sem pretensão de 
exaustividade: o apoio a inquéritos extraoficiais em resposta a violências 
contra a imprensa (Caso Jaubert) e/ou a práticas racistas dirigidas con-
tra imigrantes árabes (Caso Djellali Ben Ali); a ida a Madri em 1975, 
integrando uma comissão de intelectuais, para protestar contra a con-
denação ao garrote de vários militantes antifranquistas; a participa-
ção, no Brasil, nos atos de protesto contra o assassinato do jornalista 
Vladimir Herzog no DOI-CODI; o envolvimento nas manifestações 
em favor da concessão de asilo político, pelo governo francês, a Klaus 
Croissant, advogado do grupo alemão (dito terrorista) Baader-Mei-
nhof; as viagens ao Irã para noticiar, por encomenda do jornal italiano 
Corriere della Sera, a revolução naquele país, que derrubou a longa di-
tadura do xá Reza Pahlevi; o enfrentamento com o então recém-eleito 
(1981) governo socialista francês, quando este considerou “assunto 
interno” à Polônia o golpe de Estado ocorrido naquele país, seguido 
da adesão do filósofo a uma caravana que se dirigiu a Varsóvia levando 
recursos para o sindicato Solidariedade etc. 

Essa vida militante de Foucault parece fadada a aparecer somente 
em trabalhos de cunho biográfico e a ser considerada, por inúmeros es-
tudiosos, mero conjunto de idiossincrasias esquerdistas. Quando, mais 
remota ou mais recentemente, alguns comentadores concederam em 
abordá-las, isso em geral redundou, segundo Hoffman (2015, p. 5), 
em enfoques redutores, tais como: opção de Foucault por engajar-se 
na tradição, contra a modernidade; tendência de Foucault a defender o 
liberalismo após o fracasso da revolução iraniana, que assumiu verten-
te totalitária; crítica de Foucault aos fóbicos do Estado, que alegaram, 
na época da extradição de Klaus Croissant, ser a Alemanha um estado 
fascista, dizendo-a, ao contrário, um estado neoliberal, e optando me-
nos pela crítica estatal que pela análise do nascimento da biopolítica 
etc. Ainda de acordo com Hoffman (2015, p. 5-7), por vários motivos, 
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há desequilíbrio nessas análises: elas em geral privilegiam um deter-
minado engajamento em detrimento de outros (nos Estados Unidos, 
por exemplo, há muita coisa escrita sobre o Irã e pouquíssima sobre a 
Polônia, o que redunda na impressão de que o filósofo se teria afastado 
da atividade política a partir do fim da década de 1970); elas fazem de 
Foucault uma espécie de profeta contemporâneo, e o criticam por isso, 
ao passo que ele sempre preferiu os “imperativos condicionais” (“se você 
quer lutar, então...”) às teorias que tudo explicam e, consequentemente, 
tudo pretendem governar (motivo de sua crítica à hipermarxização da 
política); elas omitem o engajamento físico de Foucault nas lutas que 
abraçou, capaz de ferir-lhe o corpo (costela quebrada em manifestações 
contra a extradição de Croissant, por exemplo), de levá-lo aos tribunais 
ou mesmo, eventualmente, a um breve tempo de prisão etc.

Sendo assim, o livro de Hoffman (2015) se propõe a iniciar um 
novo tipo de abordagem das relações entre vida militante e vida intelec-
tual, voltada a ultrapassar as limitações preexistentes por tentar responder 
à seguinte pergunta: “Que diferença, se é que existe, os engajamentos 
políticos de Foucault fizeram no desenvolvimento de seu pensamento so-
bre o poder e, por outro lado, que diferença, se é que existe, suas análises 
sobre o poder fizeram no seu engajamento político?” (p. 6). 

Esse objetivo será perseguido mediante duas direções principais: o 
enfoque dos três engajamentos mais intensos e duradouros de Foucault 
– o GIP, a Revolução Iraniana e o apoio ao sindicato Solidariedade – e o 
estabelecimento de correlações entre tais engajamentos e as concepções 
de poder por ele formuladas ao longo de uma década e meia – a noção 
de poder disciplinar (com a análise correlata da constituição da indivi-
dualidade disciplinar), a distinção entre povo e população presente nas 
abordagens foucaultianas da biopolítica e da governamentalidade libe-
ral (presentes nos cursos Segurança, território, população e Nascimento da 
biopolítica) e a parresía como forma de dizer-verdadeiro (intimamente 
ligada às relações de poder e aos riscos que estas implicam), respectiva-
mente. Como é fácil perceber, as duas primeiras análises se fazem na 
direção política-teorização, ao passo que a última, na direção teorização
-política, embora escape da mera “aplicação” de conceitos.

Para efetivamente finalizar este capítulo, podemos voltar ao agora 
mais bem apelidável militante-professor Foucault. Se nos Cursos de 1978 
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e 1979 ele nos oferece um certo diagnóstico da modernidade tingido, 
talvez, de algum mal-estar, nos cursos do período 1980-1984 propõe, se 
não saídas, ao menos caminhos outros que não esta triste aparência de 
fundo do poço ou de fim da história. O mal-estar, já o conhecemos: as 
sociedades modernas governamentalizaram as condutas a tal ponto, que 
a subjetividade parece heteronormativamente conduzida, sem brechas, 
por tecnologias políticas. A sociedade civil, a democracia e o estado não 
são espaços nos quais se possa divisar qualquer via de emancipação. 

O que fazer, então? – se é que esta pergunta, tão leninista, cabe 
num trabalho sobre Foucault. Vimos, em algumas das lições do ensi-
nante-militante Foucault, que ele está convencido de que os efeitos de-
sastrosos que as tecnologias de governo têm operado nas subjetividades 
podem ser combatidos por meio de intervenções na própria subjetivi-
dade, sem recorrer à reforma, de tom invariavelmente medicalizante, 
das instituições políticas. O que o filósofo nos sugere em seus últimos 
cursos leva o nome de “estética da existência”. 

Com isso, não estamos no plano de uma existência de artista – 
quase sempre definida, contemporaneamente, pelos cânones do mer-
cado globalizado –, mas no de uma existência-artista, ou seja, aquela 
capaz de fazer da vida uma obra de arte sem, para tanto, heteronorma-
tivizar-se.22 Quanto a isso, cumpre lembrar que em A hermenêutica do 
sujeito, Foucault (2004) afirma que não há outro ponto de resistência 
ao poder político senão a relação de si para consigo, isto é, o cuidado 
de si. Deste cuidado, a parresía é elemento indispensável, como vimos, 
mas demanda coragem tanto do enunciador quanto do ouvinte para 
efetivamente mudar a(s) vida(s).

Nesta perspectiva, o valor político do discurso de um intelectual 
não depende tanto de seus conteúdos – científicos ou ideológicos –, 
mas de seu ethos, de seu modo de vida, da relação que estabelece com 
a verdade que enuncia. Caso isso não seja considerado relevante, no 
discurso do intelectual teremos as mesmas estruturas disciplinarizantes 
e normalizadoras que a modernidade vem produzindo. Já a coragem 

22 Um debate acerca do que se pode entender por estética da existência está no diálogo 
entre Foucault, Dreyfus e Rabinow, no livro destes últimos (DREYFUS; RABINOW, 
1995, p. 270-271).
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de dizer a verdade coloca a governamentalidade em uma encruzilhada, 
perturbando seus procedimentos e técnicas, inclusive a condução da 
conduta pesquisante – o que significa que ao pesquisador é demandado 
viver como uma espécie de guerrilheiro cínico, em antagonismo radical 
com o poder, produzindo uma vida outra.

E como de cinismo falamos, convém que as últimas páginas deste 
capítulo recorram às últimas palavras de Foucault em seu último curso 
no Collège de France, A coragem da verdade. As últimas efetivamente 
pronunciadas são: “Bem, olhem, eu tinha algumas coisas a dizer no 
âmbito geral dessas análises. Mas já está tarde demais. Então, obrigado.” 
(FOUCAULT, 2011, p. 297). Elas soam premonitórias, modo de rela-
ção com a verdade bem pouco foucaultiano. Mas há também as últimas 
palavras contidas nas notas do curso. Não chegaram a ser ditas publi-
camente por Foucault, mas seu tom parresiástico, guerrilheiro e cínico 
é fundamental nesses tempos, os nossos, em que não ser governado do 
jeito que propõem inúmeras instâncias faz-se uma questão filosófico-
vital: “aquilo em que gostaria de insistir para terminar é o seguinte: não 
há instauração da verdade sem uma posição essencial de alteridade; a 
verdade nunca é a mesma; só pode haver verdade na forma do outro 
mundo e da vida outra” (FOUCAULT, 2011, p. 298).

Nada platônicos, ficamos com a segunda alternativa, na pesquisa 
e na existência.
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Políticas de pesquisa: 
o governo pela verdade1

Jéssica da Silva David 
Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho

Introdução

Tomada como a ciência do indivíduo, da vida privada e da nossa 
subjetividade, a Psicologia tradicionalmente ocupou o lugar do especia-
lista que porta ou desvela a Verdade dos sujeitos. Entretanto, a inter-
venção nos coloca diante do fato de que, bem distante da já pretendida 
neutralidade, nossas práticas clínicas, bem como nossas políticas de pes-
quisa e de escrita, são vetores que produzem realidades e podem tanto 
fazer proliferar a polifonia de que o mundo é feito, quanto calar muitas 
vozes em nome da ciência. É por isso que, no âmbito deste trabalho, 
apresentamos a ideia de que as práticas de pesquisa em psicologia são 
um lugar privilegiado de governo pela verdade na medida em que o sa-
ber psicológico hegemonicamente se sustenta sobre a promessa de con-
dução livre da conduta alheia em parâmetros estritamente científicos. A 
partir dessa discussão, recolocamos a questão sobre o método enquanto 
produtor de verdades e de governamentalidade, buscando ainda apon-
tar para outros modos possíveis de produzir conhecimento.

Segundo John Law (2003, 2004), os métodos de pesquisa das 
ciências humanas e naturais são fortemente marcados pelo chamado 
“realismo euro-americano” cujo eixo principal gira em torno da concep-
ção de que há uma realidade externa, anterior e independente de nós e 
de nossas ações, o que faz com que o real seja precedente a toda tenta-

1 Este texto é uma versão modificada do artigo intitulado “Políticas de pesquisa: da 
Verdade à produção de verdades”, originalmente publicado na AYvu: Revista de Psico-
logia, v. 1, n. 1, p. 126-141, 2014.
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tiva de conhecê-lo. Assim, a realidade é entendida como uma unidade 
precisa, delimitada e definida à espera de ser desvelada. Desse modo, há 
a possibilidade de que o real seja plenamente conhecido se interrogado 
por um sujeito do conhecimento asséptico capaz de abordá-lo sem nele 
se misturar. Cabe, então, aos cientistas a tarefa de descobrir a Verdade 
do mundo, um conhecimento preciso, delimitado, definido, indepen-
dente e anterior a qualquer intervenção.

Ao delimitar os pressupostos do realismo euro-americano, o au-
tor coloca em questão o que conta ou não como realidade, tanto em 
nossa vida cotidiana, quanto em muitos métodos, projetos e relatos de 
pesquisa. Ao sinalizar que tais pressuposições constroem “uma certa” 
(entre outras possibilidades de) realidade e não “a” realidade, o autor 
sustenta que a realidade não é dada de antemão como um lugar de 
onde se parte, mas construída em certas práticas. Isso significa di-
zer que uma pesquisa comprometida com o realismo euro-americano 
produz o entendimento de que, se a realidade é única, toda pesquisa, 
ao não cobrir toda essa realidade, lhe oferece uma perspectiva que, 
somada a tantas outras perspectivas que podem ser produzidas, revela 
o mundo lá fora que permanece o mesmo, a despeito de ser conhecido 
de muitos modos. 

Pode-se dizer que, tradicionalmente, a psicologia tem sido de-
finida em consonância com esse realismo. Tomada como a ciência 
do indivíduo, da vida privada e da nossa subjetividade, coube à psi-
cologia o lugar do especialista que porta ou desvela a Verdade dos 
sujeitos. Isso significa dizer que o poder da psicologia repousa em 
sua promessa de fornecer dispositivos de inscrição2 que individuali-
zam e tornam a vida humana inteligível. É nesse sentido que Niko-
las Rose (1998) afirma que a psicologia não lida com um domínio 
privado, apartado, dado de antemão e regulado por leis universais 
estritamente psíquicas, mas o engendra e, assim, precisa ser entendi-
da a partir da noção de governamentalidade proposta originalmente 

2 Com o termo inscrição, Galindo (2008), em referência a Latour, se refere “às 
transformações que materializam uma entidade, sendo sempre móveis, o que per-
mite novas articulações e translações. Apesar de abertas a mudanças, mantém 
algumas formas de relação intactas, por isso, são também nomeadas como móveis 
imutáveis” (p. 3).
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por Michel Foucault (2007).3 O lugar de especialista ganha impor-
tância na medida em que, além de reivindicar uma cientificidade sob 
os moldes das ditas ciências naturais, liga individualidade à Verdade 
mobilizando a autorregulação e o governo. Mas, antes de prosseguir, é 
preciso entender de que sujeito e de que governo aqui se fala.

A psicologia e a invenção dos sujeitos

O tema do governo (ou governamentalidade) surge nos traba-
lhos de Foucault como um deslocamento conceitual em seu projeto 
genealógico, cujo objeto são os poderes na sua relação com os saberes, 
especialmente das ciências humanas. Foucault (1990) empreendeu a 
análise dos modos pelos quais saber e poder se articulam, entendendo 
que a composição de relações de poder produz campos de saber, do 
mesmo modo que a produção de saberes engendra relações de poder. 
Entretanto, é preciso frisar que para esse autor, poder não é restrito 
a uma instituição ou algo que se cede por contratos jurídicos ou po-
líticos. Foucault nos convida a entender que a noção de poder não 
se encerra no entendimento de que isto é algo que se possui e que é 
exclusivamente repressivo ou coercitivo, mas antes é algo que não se 
tem como a um objeto, mas que se exerce nos pequenos caminhos, 
como uma rede de micropoderes articulados em engrenagens com-
plexas. De mesmo modo, o exercício de poder reprime, mas não sem 
produzir efeitos de saber e de verdade. É por isso que o poder precisa 
ser pensado em sua positividade, não no sentido valorativo do termo, 
mas em seu caráter produtivo, porque cria mundo. 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de po-
der em termos negativos: ele “exclui”, “reprime”, “re-
calca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, “esconde”. Na 
verdade, o poder produz; ele produz realidade; produz 

3 Embora a noção de governo seja fundamental em seu trabalho, Foucault não dedi-
cou nenhum livro especificamente ao tema. O que se tem são algumas conferências 
e dois cursos no Collège de France: Segurança, território e população (2006) e O 
Nascimento da Biopolítica (2007).
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campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e 
o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa 
produção (FOUCAULT, 2002, p. 161).

Em sua análise, Foucault configura algumas formas específicas 
de poder. A primeira delas surge no século XVII em algumas insti-
tuições fechadas como hospitais e escolas, individualizando e singu-
larizando corpos através de técnicas de exame. Foucault aponta que 
o corpo tornou-se o ponto de aplicação mais imediato dessa rede de 
micropoderes. A esta forma de exercício de poder que opera na do-
cilização dos corpos, Foucault chamou disciplina, que articula uma 
política de coerções com base no fechamento e ordenamento dos 
espaços e, principalmente, na vigilância e controle minucioso das 
operações do corpo.

Em sua obra, Foucault dedicou-se a analisar as condições políti-
cas que possibilitaram a emergência dos saberes das ciências humanas 
a partir de práticas disciplinares em espaços como o hospital, a escola e 
a prisão. A análise foucaultiana nos coloca a pensar de que modo estes 
lugares não se constituíram apenas como espaços de cura, educação, 
correção ou punição, mas foram lócus perfeito para a “produção, acú-
mulo e transmissão do saber” (Id.: XXII). 

Para Foucault (2002), um dos principais efeitos da sociedade 
disciplinar foi a produção da noção de sujeito marcado por uma in-
terioridade, tal como muitas das formulações das ciências humanas 
ainda consideram. É nesse sentido que se afirma que o sujeito não é 
causa a priori de tais práticas, mas produzido por elas; é efeito dessas 
relações de saber-poder/poder-saber que se costuraram e tensionaram 
naquele momento histórico. Sendo o corpo um dos pontos de conver-
gência do investimento dessas relações, o indivíduo surge como figura 
singular: alvo de investimento do poder disciplinar ao mesmo tempo 
em que foi se constituindo como objeto de formas específicas de saber 
(FOUCAULT, 1990). 

A partir do século XVIII, os mecanismos de poder no Ocidente 
se transformam à medida que o direito de causar a morte ou de deixar 
viver tão característico do poder de soberania vai sendo substituído 
pelo poder que gera a vida e a ordena conforme os seus ditames. A 
esse novo mecanismo de poder Foucault chamou biopolítica e com ele 
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surge um novo objeto de saber para dar conta dessa nova problemática 
que inclui uma dimensão coletiva até então inexistente: a população. 
A biopolítica se centra nos processos biológicos relacionados ao ho-
mem-espécie, ao grupo de indivíduos governados por leis biológicas 
que precisam ser descritas, quantificadas, combinadas e comparadas, 
possibilitando a previsão do futuro por meio do passado e a regulação 
dos corpos para extrair sua máxima utilidade. O poder disciplinar 
passa a ser complementado pelo biopoder. 

Contudo, se a primeira formulação genealógica do poder cen-
trou-se na noção de disciplina e nos operadores materiais de domi-
nação sobre o corpo do indivíduo, numa segunda formulação há um 
deslocamento conceitual importante com o surgimento da noção de 
governo, um poder que se exerce sobre o “corpo social”. O poder é 
então concebido não apenas como uma pura ação entre corpos, mas 
também e principalmente como uma ação que se exerce sobre outras 
ações. Isso não quer dizer, no entanto, que Foucault está voltando 
atrás em sua concepção descentralizada do poder e afirmando-o como 
restrito ao exercício de governo de Estado. Como bem debate Ferrei-
ra (2009a) a partir da discussão de Rose (1998) sobre o trabalho de 
Foucault, em meados do século XVIII, com o surgimento do Estado 
Moderno, as configurações de força vigentes passaram a produzir não 
só indivíduos, mas coletividades, singularizando grandes populações 
através de exames coletivos. O exercício do poder, antes indexado à 
sabedoria e à verdade do texto religioso e em seguida à racionalidade 
do soberano, passou a se relacionar a uma série de novos problemas 
ligados ao mercado, à população e à economia. Entre as racionalida-
des que surgem em meio a esse processo, o liberalismo ganha força e, 
com ele, a liberdade se torna peça fundamental às técnicas de governo 
dirigidas à população: 

(…) seria absolutamente necessário o conhecimento de 
seus padrões de ação, de suas regularidades, a fim de con-
duzir os indivíduos como sujeitos responsáveis. É nesse 
contexto que a psicologia encontra as condições de seu 
desenvolvimento: como um saber legitimado na promes-
sa de cientificidade e na condução livre da conduta alheia 
(FERREIRA, 2009b, p. 93).
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Na tentativa de marcar a diferença dos dispositivos de soberania 
do Estado e das práticas cotidianas de administração pública, Foucault 
passa então a usar o termo governamentalidade para falar dessa “condu-
ção da conduta dos homens” (FOUCAULT, 2008). Desse modo, o que 
está em jogo aqui são os dispositivos e práticas instituídos e prescritos 
para ordenar e conduzir os modos de ser e viver, dentro do que a Psico-
logia ocupa lugar de honra. Para Foucault (1994), a “governamentali-
dade” é o “encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os 
outros e as técnicas de si” (p. 786), na medida em que as “tecnologias 
de si” são responsáveis pela forma como o sujeito se relaciona consigo 
mesmo, dirigindo suas próprias condutas em um jogo estratégico de 
poder e liberdade. 

Nessa perspectiva, “governo”, “autogoverno” e “sub-
jetivação” se relacionam na medida em que é exigido 
de todos e cada um que, além de atos de obediência e 
submissão, também “atos de verdade”. Nestes, o sujeito 
deve dizer não apenas “a” verdade, mas “uma” verdade a 
propósito de si mesmo. Quer dizer, além da necessidade 
de exercitar formas de vida determinadas, elas devem 
obrigatoriamente enunciar quem ou o que se é (SILVA; 
MELLO, 2011, p. 381).

O conceito de governamentalidade é retrabalhado por Nikolas 
Rose (1998) e nele as relações entre as práticas de governo e a psico-
logia se estreitam. Esse autor considera que a psicologia e as demais 
práticas psi surgiram não apenas fornecendo os termos pelos quais as 
faculdades humanas passaram a ser definidas e se tornaram inscritíveis 
e referenciáveis, mas principalmente na fabricação das subjetividades 
modernas. Através das técnicas de produção e de inscrição, as práticas 
psi permitiram que as subjetividades se tornassem permeáveis às técni-
cas de governo.

A psicologia, então, está intimamente ligada à entra-
da da alma do cidadão na esfera do governo... O tema 
aparentemente “público” das racionalidades de governo 
está fundamentalmente ligado à questão aparentemente 
“privada” de como devemos nos comportar, como deve-
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mos regular a nossa própria conduta, como devemos jul-
gar o nosso comportamento e o dos outros. Esta ligação 
não tem sido meramente “externa”, o governo buscan-
do manipular indivíduos que, do contrário, seriam “li-
vres”. Trata-se de uma ligação “interna”, na qual a nossa 
própria constituição enquanto indivíduos “livres” tem 
sido objetivo e consequência de programas e técnicas de 
regulação (ROSE, 1998, p. 77).

É nesse sentido que se pode dizer que o nascimento da psicologia 
parte da irrupção de condições bem peculiares que surgem de forma 
singular a partir do século XVI e que confluem para a necessidade do 
conhecimento de si, da busca de uma natureza na individualidade e na 
interioridade humana. Muito mais do que uma tomada de consciência, 
produziu-se uma nova experiência da relação consigo e com os demais, 
em que um conhecimento disciplinado e naturalizado se impôs como 
necessidade. E a psicologia constituiu-se hegemonicamente como 
uma ferramenta – universal, natural e a-histórica – de adequação e 
ajustamento desse sujeito, instituindo modos de ser e estar no mundo 
que, como referencial de normalidade, conferem estatuto de anormal ou 
desvio a toda alteridade. O saber psicológico e as práticas dele derivadas 
– no que se inclui todos os ditos e escritos científicos –, ainda que não 
estejam escritos em alguma lei ou estatuto, têm efeitos de verdade que 
ordenam e normatizam condutas.

Pensar a psicologia com Foucault é suspender as grandes cate-
gorias e explicações já estabelecidas, trazendo à tona essa dimensão de 
produção do mundo que é muitas vezes esquecida. Talvez, assim como 
Hüning e Guareschi (2005) propõem, a principal contribuição do pen-
samento de Foucault para a psicologia seja justamente a desacomodação 
de suas configurações tradicionais, desnaturalizando as próprias teorias 
psicológicas. Ao propor a genealogia como um método segundo o qual 
a singularidade dos acontecimentos deve ser buscada nas práticas coti-
dianas, nos detalhes, Foucault (1999) entende que as categorias que co-
mumente utilizamos para balizar e explicar o entendimento dos sujeitos 
e do mundo são, antes, efeitos emergentes dessas práticas. Ao empe-
nhar-se na análise do poder de instituição de verdades de discursos cien-
tíficos, Foucault aposta na genealogia como uma “tática de intervenção” 
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que se debruça sobre os limites e incertezas do campo de conhecimento 
assim como “interroga as relações entre as estruturas econômicas e polí-
ticas de nossa sociedade e o conhecimento, não em seus conteúdos fal-
sos e verdadeiros, mas em suas funções de poder-saber” (1990, p. 118).

A própria noção de sujeito, como indicado antes, pode ser re-
pensada com Foucault. Dentro da tradição filosófica e das ciências 
humanas, hegemonicamente o sujeito é tomado como dotado de uma 
essência, de um algo que o define a priori e para o qual toda inter-
venção se dirige. Foucault nos convida a entender que a subjetivida-
de não pode ser pensada dissociada da noção de produção à medida 
que o sujeito não é dado de antemão, mas resultante de forças que o 
atravessam. Falar de sujeito é falar de história, de política, de jogos 
de saber, de poder e de técnicas de si. “O homem é, portanto, efeito 
de uma constituição que se dá na imanência histórica, sem essências, 
sem naturalizações, sem um caráter de a-prioris ou de transcendência” 
(BICALHO et al., 2009, p. 24).

Ao pôr em análise saberes e verdades já muito naturalizados e 
sobre os quais a psicologia tem tradicionalmente se alicerçado, a pro-
posta genealógica foucaultiana evidencia o caráter histórico e contin-
gencial do conhecimento. Esse processo de desnaturalização põe em 
questão o próprio realismo euro-americano que orienta muitas das 
práticas psicológicas. 

A ciência e a hierarquização de saberes

Como Foucault (1990b) pontua e é muito bem discutido por 
Guareschi et al (2011), o dispositivo científico da pesquisa em ciências 
humanas baseado na epistemologia clássica se sustenta sobre uma assi-
metria necessária entre pesquisador e pesquisado à medida que “o ato 
de pesquisa não seria possível sem uma ‘cena de pesquisa’ em que são vi-
sibilizadas as objetivações apriorísticas sobre o pesquisado” (GUARES-
CHI et al., 2011, p. 199). O estabelecimento do sujeito como objeto 
traz consigo um conjunto de verdades pré-estabelecidas sobre o sujeito 
e sobre o domínio em que ambos, pesquisador e pesquisado, estão inse-
ridos. Definir, em uma de suas acepções mais fortes, significa delimitar, 
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demarcar, estabelecer os limites e parâmetros (teóricos, éticos, compor-
tamentais...). Nesse sentido, é o pesquisador quem define o pesquisado. 
Nesses termos, a relação entre pesquisador e pesquisado é forjada den-
tro de um processo de governo pela verdade que cria, em um mesmo 
movimento, o objeto/sujeito epistemológico sobre quem pesquisar e a 
possibilidade de produzir conhecimento verdadeiro sobre ele.

Não é de se espantar, portanto, que os modelos metodológicos 
nos quais a psicologia historicamente assentou suas bases e as práticas 
historicamente daí derivadas – e aqui se incluem não só a pesquisa, mas 
também as práticas clínicas (em seu sentido ampliado) –, se pensadas 
a partir de um viés epistemológico clássico, pressupõem essa mesma 
assimetria na tomada dos saberes em questão, como a oposição entre 
conhecimento científico (sede da verdade), e o conhecimento comum 
(refúgio do erro). Mais do que uma drástica separação, há uma hierar-
quização de saberes e modos de conhecer em que são deslegitimadas 
quaisquer formas de saber que não atendam aos critérios epistemológi-
cos de validação das ciências. Essa assimetria entre o saber comum e o 
científico derivaria de um devir histórico evolutivo no qual o conheci-
mento científico se apresentaria como representação progressivamente 
mais adequada, racional e unitária de um determinado campo de fenô-
menos. Mais uma vez aqui, o realismo euro-americano se faz presente. 
Tanto no entendimento de que há um mundo uno a ser desvelado, ou 
seja, a ter a sua verdadeira essência representada, quanto de que há um 
sujeito do conhecimento que pode conhecer esse mundo sem interferir 
nele, isto é, dotado de uma neutralidade que, no caso, a sua autoridade 
científica lhe garante. É no confronto com estes saberes oficiais, ditos 
legítimos, puros, verdadeiros, científicos que todos os outros são en-
globados. Se perdem, são destituídos. Se ganham, são introduzidos nas 
instâncias oficiais mediante sua tradução em uma linguagem científica. 
De um modo ou de outro, as normas e rituais acadêmicos não são ques-
tionados, mas sim pressupostos.

Entretanto, não são raras as vezes em que nos deparamos em 
nossas práticas com realidades múltiplas, heterogêneas, híbridas, que 
escapam ao realismo euro-americano. Perguntamos, então, juntamente 
com John Law (2003): o que fazemos com isso que não se encaixa? 
Como lidamos metodologicamente com o fugidio? Law salienta que, se 
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orientados segundo os pressupostos do realismo euro-americano, aquilo 
que aparece no campo de pesquisa como confuso torna-se o outro por 
relação ao que se espera do objeto: que ele seja definido, claro, indepen-
dente e não um desvio. Na quase totalidade das vezes, essa alteridade 
desviante é atribuída a uma falha no método, que não alcançaria esse 
híbrido, ou passa a ocupar o lugar de erro a ser controlado à medida 
que o método se refine. Em ambos os casos, isso que é fugidio é perma-
nentemente excluído do campo de pesquisa. É nesse sentido que Law 
(2003) sustenta que orientar qualquer pesquisa obedecendo a lógica do 
realismo euro-americano é implicar-se numa política de exclusão siste-
mática daquilo que escapa aos seus quadros referenciais.

Para Law (2003, 2004), falar em método de pesquisa é sempre ar-
ticular presença, ausência e “outrização”. Toda pesquisa gera produtos: 
resultados e textos, e em todos esses relatos há aquilo que comparece 
explicitamente no que é dito (presença), aquilo que, como uma copre-
sença, comparece como plano de fundo (ausência) e a “outridade”, que 
é deixada de lado de nossos relatos de pesquisa. É sobre o manejo desses 
três pontos que o método de pesquisa se faz. No realismo euro-ameri-
cano, o processo de articular presença, ausência e “outrização” é sempre 
reprimido, excluindo sistematicamente aquilo que escapa. Nessa dire-
ção, se a realidade é una, externa, anterior e independente, nossas prá-
ticas não tem qualquer caráter produtivo, o que faz do pesquisar uma 
ação neutra sobre o mundo e do conhecer, algo desinteressado. 

Entretanto, se como Law (2003) subvertermos o realismo euro-a-
mericano, encarando o método como uma articulação entre presença, 
ausência e “outrização”, nossas práticas assumem seu caráter performa-
tivo4, cabendo a nós perguntar: por que e o que é que temos deixado de 
fora de nossos relatos de pesquisa? Por que incluímos/excluímos esses 
e não outros? Que realidades nossas práticas de pesquisa e escrita têm 
produzido? 

4 “[As performances] sugerem uma realidade que é feita e performada [enacted], e 
não observada. Em lugar de ser vista por uma diversidade de olhos (...) a realidade 
é manipulada por meio de vários instrumentos, no curso de uma série de diferentes 
práticas. Aqui é cortada a bisturi; ali está a ser bombardeada por ultra-sons; acolá será 
colocada numa balança e pesada. Mas enquanto parte de actividades tão diferentes, o 
objeto em causa varia de um estádio para o outro” (MOL, 2007, p. 6). 
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Sucede que esse texto, dependendo da maneira como for 
escrito, captará ou não o ator-rede que você deseja es-
tudar. O texto, em nossa disciplina, não é uma história, 
uma história bonita. É o equivalente funcional de um 
laboratório. É lugar para testes, experimentos e simula-
ções. Dependendo do que aconteça ali, haverá ou não um 
ator e haverá ou não uma rede sendo traçada (LATOUR, 
2012, p. 216).

De acordo com Latour (2002), nas Ciências Humanas, o texto 
equivale ao laboratório das ciências naturais porque é nele que se reali-
zam os experimentos na produção de conhecimento acerca daquilo que 
está sendo estudado. Nesse sentido, mais do que representar uma reali-
dade externa e independente, um texto performa um mundo. Por isso, 
é importante que compareça em nossos textos aquilo que nos desafia, 
nos desvia, nos surpreende, não como uma margem de erro da pesquisa 
ou uma variável estranha, mas como possibilidade de uma nova versão.

(…) a prática designa as ciências “se fazendo”, ela engloba 
o ajuste de instrumentos, a escritura de artigos, as 
relações de cada praticante com os colegas, mas também 
com tudo isto e todos aqueles que contam ou poderiam 
contar em sua paisagem. Nada está pronto. Tudo está por 
negociar, por ajustar, alinhar e o termo prática designa a 
maneira pela qual tais negociações, ajustes, alinhamentos 
constringem e especificam as atividades individuais sem 
por isso determiná-las (STENGERS, 2006, p. 62-3).

As práticas são performativas e, como tal, produzem realidades 
que só existem por e nessas práticas. Não mais realidades erradas se 
comparadas ao mundo único e singular do realismo euro-americano, 
mas realidades múltiplas e que muitas vezes se recusam a funcionar nos 
moldes previstos. Na subversão do realismo euroamericano, a recalci-
trância pode se fazer presente.5

Nesse sentido, se a realidade é performada, podemos nos per-
guntar que realidade é essa que está sendo feita e quais outras poderiam 

5 Em sua origem etimológica, recalcitrância vem do latim, re calci trare, e significa 
bater com os calcanhares para trás, dar coices, resistir, desobedecer (CUNHA, 1991).
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ser. É nessa direção que Mol (1999) formula o conceito de política 
ontológica. A união desses dois termos significa dizer que a realidade 
não é dada de antemão, mas é efeito das práticas e que essa performação 
não se dá sem negociação e trabalho. Partindo desse entendimento, as 
possibilidades de intervenção e de produção de diferença ganham força 
e permitem produzir outros mundos em que habitem outros atores e 
proliferem mais vozes. A noção de política ontológica retira a preten-
sa neutralidade de nossas práticas e as investe ativamente na produção 
de estabilizações e desestabilizações de que o mundo é feito. Como a 
própria Annemarie Mol diz, “a realidade não precede as práticas banais 
nas quais interagimos com ela, antes sendo modelada por estas práticas. 
O termo política, portanto, permite sublinhar este modo ativo, este 
processo de modelação, bem como o seu caráter aberto e contestado” 
(MOL, 1999, p. 2).

A metodologia e a subversão do método

A intervenção nos coloca diante do fato de que, bem distante da 
já pretendida neutralidade, nossas práticas de pesquisa são vetores que 
produzem realidades. Nesse sentido, as formulações teórico-metodo-
lógicas tanto da Teoria Ator-Rede (ANT), proposta por Latour (1987, 
1994, 1997, 2001, 2002a, 2002b, 2012) e Despret (2001) quanto 
do Método Cartográfico (DELEUZE; GUATTARI, 1995) tentam ca-
minhar numa direção alternativa àquela do realismo euro-americano. 
Cada um dos autores, a seu modo, preconiza que a produção de conhe-
cimento e o trabalho de campo não devem ser tratados como instâncias 
estanques. Pelo contrário, precisam se articular formando um todo que 
seja capaz de doar vitalidade tanto aos processos de pesquisa quanto 
àqueles vividos no campo.

A cartografia como método de pesquisa-intervenção orienta o 
trabalho do pesquisador revertendo o sentido tradicional de méto-
do, ou seja, não mais caminhar para alcançar metas pré-fixadas, mas 
à medida que se caminhe, no percurso, traçar suas metas. Prescindir 
de regras já prontas e de objetivos previamente estabelecidos não 
significa agir sem direção. O método cartográfico se orienta seguin-
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do pistas que orientam o percurso da pesquisa, mas, sobretudo, le-
vando em consideração os efeitos do processo do pesquisar sobre o 
objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados. Nesse sentido, 
toda pesquisa também é intervenção, tornando inseparáveis o co-
nhecer e o fazer. 

A intervenção sempre se realiza por um mergulho na 
experiência que agencia sujeito e objeto, teoria e prática, 
num mesmo plano de produção ou de coemergência – 
o que podemos designar como plano da experiência. A 
cartografia como método de pesquisa é o traçado desse 
plano da experiência, acompanhando os efeitos (sobre o 
objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento) 
do próprio percurso da investigação (PASSOS; BAR-
ROS, 2009, p. 17).

O institucionalismo, tal como formulado na França, também in-
dica essa direção, afirmando que não se conhece o mundo para então 
transformá-lo, mas antes, que se transforma o mundo para conhecê-lo, 
marcando o caráter construído da realidade. O movimento institucio-
nalista acentua a dimensão política da pesquisa, tanto quando se dedica 
a discutir a produção de conhecimento (as instituições da pesquisa, da 
escola, da ciência) quanto quando volta a sua atenção para a clínica (as 
instituições do manicômio, da psiquiatria, da psicanálise, do grupo). 
René Lourau (1995) e Felix Guattari (2004) dedicaram-se, cada um 
deles, a uma dessas inflexões institucionalistas, mas mantiveram em co-
mum a direção da intervenção. 

Para pensar a dinâmica coletiva-institucional, a Análise institu-
cional toma de empréstimo o conceito de contratransferência. Desse 
modo, toda a realidade em que os atores estão imersos passa a ser con-
siderada entre os vetores determinantes na cena de análise: sexo, idade, 
raça, posição socioeconômica, significações socioculturais que atraves-
sam o analista e o analisando. Entretanto, o conceito de contratransfe-
rência pressupõe posições marcadas do analista e do analisando, colo-
cando no centro da cena a relação dual, e é dotado de um subjetivismo 
inerente. Diante dos limites do conceito, Lourau (1995) então propõe 
em seu lugar a noção de implicação. Com o conceito de implicação, o 
trans e o contra se dissolvem, produzindo, então, não mais uma relação 
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entre dois polos, mas um campo implicacional. Nesse campo, a dinâ-
mica se faz não por projeção, decisão, propósito ou vontade de alguém, 
mas por contágio ou propagação, ou, como Lourau chama, numa dinâ-
mica instituinte. Todo trabalho de intervenção na socioanálise visa essa 
dimensão inconsciente das instituições. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que a intervenção é indissociável da análise das implicações. O tema da 
implicação define uma direção clínico-política ao trabalho de pesquisa
-intervenção, o que faz da cartografia um método segundo o qual toda 
pesquisa tem uma direção clínico-política e toda a prática clínica é, ao 
mesmo tempo, intervenção geradora de conhecimento. 

Com Guattari (2004), a relação entre pesquisa, intervenção, clí-
nica e política ganha destaque. E é por isso que ele propõe o concei-
to de transversalidade para problematizar os limites do setting clínico. 
Fazer análise torna-se cada vez mais o trabalho de desestabilização do 
instituído. Na clínica, por exemplo, a operação de transversalização se 
apresenta num duplo registro. Por um lado, a clínica acolhe um sujeito 
dotado de uma história, de uma identidade, de verdades e memórias, 
e também um processo de subjetivação em curso que vai se realizando 
pelas frestas das formas, na medida em que não se pensa num sujeito 
pronto e fechado, mas sim numa subjetividade indissociável da noção 
de produção contínua. Por outro lado, a clínica é um caso de transver-
salização, na medida em que a intervenção clínica é uma operação de 
transversalização que se realiza na borda, na franja entre os processos 
de subjetivação que se passam na relação analista-analisando e aqueles 
que se passam na relação entre a clínica e o não clínico. Nesse sentido, 
o trabalho da análise é a um só tempo o de descrever, intervir e criar 
efeitos-subjetividade.

Nessa direção, podemos pensar, então, que a própria psicologia 
e suas práticas são também performativas, produzindo mundos e sub-
jetividades. Nesse ponto, Latour (1998) aponta que o que une as di-
versas psicologias é a sua múltipla capacidade de fabricar sujeitos, “eus 
artificiais” (LATOUR, 1998), seja na divulgação do seu saber, seja no 
trato, diagnóstico e nas próprias atividades de pesquisa. No entanto, 
esse caráter produtivo, tanto para a cartografia, quanto para a Teoria 
Ator-Rede, não é um erro que deve ser evitado, mas um aspecto próprio 
da produção de conhecimento. Conhecer e intervir são dois aspectos 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 653 

indissociáveis. O problema não é produzir sujeitos e conhecimento, o 
problema é produzir conhecimento baseado literalmente na extorsão de 
testemunhos (STENGERS, 1989). O uso da palavra extorsão aqui não 
é sem propósito: faz-se falar aquilo que se quer ouvir. Dessa forma, o 
modo como as tarefas são demandadas e, especialmente, a forma como 
estes testemunhos se colocam, raramente apresenta problemas ou ques-
tões. Essa questão parece muito próxima à distinção entre a frequente 
obediência e docilidade à autoridade científica dos seres humanos em 
oposição à recalcitrância dos seres não-humanos:

Contrário aos não-humanos, humanos têm uma grande tendên-
cia, quando colocados em presença de uma autoridade científica, 
a abandonar qualquer recalcitrância e se comportar como objetos 
obedientes oferecendo aos investigadores apenas declarações re-
dundantes, confortando então estes investigadores na crença de 
que eles produzem fatos “científicos” robustos e imitam a grande 
solidez das ciências naturais (LATOUR, 2002b, p. 13).

Nas pesquisas com humanos, a questão da recalcitrância, além de 
seu caráter epistemológico, torna evidente sua dimensão ética, na medida 
Wem que são postos em cena o reconhecimento e valorização da expe-
riência do outro. Para Latour (2004), a recalcitrância é justamente a ca-
pacidade que os objetos têm de discordar daquilo que é dito deles, desviar 
a pesquisa, reformular as perguntas e até mesmo colocar novas questões, 
tensionando as práticas e os saberes. Nesse sentido, a recalcitrância cria 
rachaduras no que parece estabilizado e faz pensar a própria intervenção. 

Os atores se definem antes de tudo como obstáculos, es-
cândalos, como aquilo que suspende a superioridade, que 
incomoda a dominação, que interrompe o fechamento e 
a composição do coletivo. Para falar de maneira popular, 
os atores humanos e não-humanos aparecem, então, como 
importunos. É pela noção de recalcitrância que convém, de 
modo especial, definir sua ação (LATOUR, 2004, p. 150).

Iniciar uma pesquisa que investigue os processos de produção de 
subjetividade dentro de um setting clínico, por exemplo, implica que o 
pesquisador se lance em meio às pulsações de um processo já em curso, 
não só porque todo momento presente comporta um passado que o 
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antecede e um futuro em que se lhe projetam as expectativas, mas prin-
cipalmente porque há uma espessura processual no próprio território. 
“A espessura processual é tudo aquilo que impede que o território seja 
um meio ambiente composto de formas a serem representadas ou de 
informações a serem coletadas. Em outras palavras, o território espesso 
contrasta com o meio informacional raso” (POZZANA; KASTRUP, 
2009, p. 58). Desse modo, ao cartografar as tecituras que engendram 
o setting clínico e os processos que ali se desdobram, não se pode isolar 
esse movimento de suas conexões com o mundo nem de suas articula-
ções históricas. É preciso desenhar a rede de forças a que eles se conec-
tam, dando conta de suas modulações e de seu movimento permanente. 
Tanto a Cartografia quanto a Teoria Ator-Rede, orientando uma pesqui-
sa-intervenção, se propõem a trilhar esse caminho. A questão é: de que 
modo é possível pôr em ação essa política ontológica?

Ao propor uma pesquisa-intervenção, é muito provável que os 
sujeitos pesquisados partilhem tanto de um realismo euro-americano 
quanto daquilo a que Castel (1987) chamou de Cultura Psicológica. 
Nesse sentido, os próprios termos “pesquisa” e “intervenção” ganham 
outros contornos que não aqueles pretendidos ao se iniciar a inves-
tigação. É nessa direção que negligenciar na análise das implicações 
a própria cartografia do método, ao invés da possibilidade de que a 
pesquisa-intervenção seja um meio de produzir deslocamentos e pôr 
em jogo mais vozes, pode calar ou extorquir do pesquisado o teste-
munho que bem lhe aprouver. Se pensarmos a pesquisa-intervenção 
realizada na clínica psicológica, essa rede se torna ainda mais comple-
xa, pois são chamados a falar também uma autoridade especial que é 
conferida ao psicólogo e a própria configuração que o setting clínico 
e o atendimento tem para a sociedade em geral, entre outros tantos 
vetores. Assim, ao introduzir a pesquisa-intervenção no contexto de 
um atendimento clínico, pode-se produzir o efeito oposto ao que se 
propõe, engendrando “bons ratinhos”. Embora a produção de conhe-
cimento possa ser feita para além da “causalidade científica”, não se 
pode ignorar que o conhecimento produzido nas pesquisas em ciên-
cias humanas carrega a herança desse dispositivo científico construído 
para produzir verdades sobre os sujeitos e, com elas, modos de assu-
jeitamento a essa verdade. Isso não significa, entretanto, que esse risco 
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deva levar as ciências humanas de um modo geral e a psicologia em 
específico de volta então à necessidade de imitar a objetividade das 
ciências naturais. Talvez o caminho seja o exato contrário.

Se com Foucault entendemos a produção do objeto como ineren-
te ao pesquisar, somos capazes de tomar o dispositivo científico sem a 
pretensa neutralidade de uma ferramenta ingênua e, desse modo, “criar 
condições para um desassujeitamento no jogo da política da verdade” 
(GUARESCHI et al., 2011, p. 201) decorrente do processo de gover-
namentalização da vida (FOUCAULT, 1990b). Ao conceber o conheci-
mento científico na articulação e coafetação entre entidades, na produ-
ção inesperada de efeitos, abre-se espaço para as multiplicidades, para os 
hibridismos, para outros modos possíveis de ser, estar, agir e perceber o 
mundo. A distinção que até então se fazia entre a boa e a má representa-
ção, pressupondo um salto representacional dado na costura entre a hipó-
tese e o estado de coisas a ser progressivamente desvelado, perde sentido. 
Passa-se, então, à distinção entre a boa e a má articulação, na medida em 
que o testemunho vai além da mera resposta (certa). Nessa situação, as 
questões e proposições do pesquisador estão sujeitas a serem invalidadas, 
acrescentadas ou até mesmo substituídas por novas questões colocadas 
pelos pesquisados, em uma relação de recalcitrância. A recalcitrância se 
remete ao vínculo e, embora seja sempre local, seus efeitos podem ser 
acompanhados globalmente durante a pesquisa, o que ajuda a localizar 
as estabilizações feitas. Desse modo, ao abrir espaço para a recalcitrância, 
renuncia-se a uma lógica de causa e efeito, na medida em que essas estabi-
lizações são, ao mesmo tempo, definidas (pois a recalcitrância faz frente a 
elas) e redefinidas (pois ela impõe uma reconfiguração de vínculos) (LA-
TOUR, 1997) sem a imposição por uma observação supostamente supe-
rior de teóricos e estudiosos. É nessa direção que se afirma que as escolhas 
metodológicas não coincidem com uma meta de purificação do mundo. 
Empreender um trabalho de campo implica defrontar-se com um ema-
ranhado de acontecimentos muitas vezes confuso. Cabe ao pesquisador 
ordenar essa experiência em seu relato, mas isso não significa higienizá-lo. 

Lave as mãos após a mistura com o mundo real. Então 
você levará uma boa vida de pesquisa. Seus dados serão 
limpos. Seus resultados justificáveis. O produto que você 
irá produzir será puro. A garantia de ter uma longa vida 
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de prateleira. Então, existem muitos livros sobre higiene 
intelectual. Limpeza metodológica. Livros que oferecem 
acesso à terra firme metodológica da pesquisa em ciên-
cias sociais. Sem dúvida, há muita coisa boa nestes tex-
tos. Sem dúvida que é útil, na verdade, para saber sobre 
a significância estatística, ou como evitar a tendência do 
entrevistador. Dicas para pesquisa são sempre úteis. Mas 
na medida em que assumem forma de higiene, elas real-
mente não funcionam, pelo menos para mim. Na prática, 
a pesquisa precisa ser confusa e heterogênea. Ela precisa 
ser bagunçada e heterogênea, pois esse é o caminho. E 
também, e mais importante, ela precisa ser confusa por-
que esta é a forma como a maior parte do mundo é: im-
puro, incompreensível em sua regularidade e rotina. (…). 
Clareza não ajuda. Uma disciplinada falta de clareza pode 
ser o que precisamos (LAW, 2003, p. 3).

É também nesse sentido que a entrega de um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido a cada participante – ou mesmo 
a realização de um momento, que em geral contrasta bastante com os 
seguintes, em que se fala sobre como saber e poder, conhecer e intervir 
se articulam – não basta para partilhar, nas práticas, esta outra política 
ontológica. Não se trata de uma denúncia ou de assumir um mea culpa. 
Perguntamo-nos então: seria possível simplesmente abrir mão do lugar 
do especialista? Dito de outro modo: seria mesmo possível não exercer 
poder? Como já dito, a psicologia emerge de relações de saber-poder 
que produzem um lugar diferenciado. Talvez, um caminho mais in-
teressante do que a tentativa de furtar-se desse exercício de poder seja 
justamente pô-lo em cena, abrindo-se a novos rearranjos e articulações, 
tornando a trama mais complexa.

Considerações finais

Como bem pontuado por Rose (1998), o surgimento da Psi-
cologia está estritamente ligado ao desenvolvimento de modos de 
governo liberais. Nesses termos, as práticas psi frequentemente es-
tiveram interessadas em acompanhar o movimento das populações, 
assumindo que estas se movimentem como um processo natural 
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sobre o qual é possível (e necessário) desenvolver técnicas de ins-
crição. Tais saberes especializados serviriam, principalmente, a tra-
duzir entre “os objetivos e aspirações daqueles que se encontram em 
determinado ponto – departamentos de estado, comitês de experts, 
profissionais, gerentes – ... para os cálculos e as ações daqueles que 
estão distante deles no espaço e no tempo, como agentes de saúde, 
professores, trabalhadores, pais e cidadãos” (1998, p. 76-77). Não 
é de se espantar, portanto, que, se de um lado está o especialista, 
bastião da verdade convocado a produzir normas e modelos, do lado 
oposto está necessariamente aquele sobre quem se fala e que não é 
capaz de falar sobre si mesmo na medida em que seus saberes são 
“insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarqui-
camente inferiores, saberes abaixo do nível do conhecimento ou da 
cientificidade requeridos” (FOUCAULT, 1999, p. 8). Nesta direção, 
Foucault (1990) nos pergunta: 

que tipo de saber vocês querem desqualificar no mo-
mento em que vocês dizem “é uma ciência?” Que sujei-
to falante, que sujeito de experiência ou de saber vocês 
querem “menorizar” quando dizem: “Eu que formulo 
este discurso, enuncio um discurso científico e sou um 
cientista”? (p. 172).

Pensar a Psicologia a partir da analítica da governamentalidade 
desnaturaliza a noção de especialista e permite entendê-la como um me-
canismo de exercício de poder que participa na produção de verdades e 
na organização de realidades e, portanto, no governo de cada um e de 
todo mundo. Nesse sentido, não se trata mais de perguntar se é possível 
(e de que modo) abrir mão de exercer poder, mas, antes, indagar quanto 
nossas práticas de exercício de poder contribuem para a constituição 
de subjetividades e modos de vida assujeitados. Esse deslocamento da 
questão não quer dizer, no entanto, inverter a moeda e negar os saberes 
dos especialistas ou mesmo afirmar que fora da racionalidade científica 
o saber é ingênuo, desinteressado e desprovido de efeitos.

Não se trata de libertar a verdade de todo sistema de 
poder – o que seria quimérico na medida em que a pró-
pria verdade é poder – mas de desvincular o poder da 
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verdade das formas de hegemonia (sociais, econômicas, 
culturais) no interior das quais ela funciona no momen-
to (FOUCAULT, 1990, p. 14). 

O desafio que se coloca é resistir à hierarquização dos saberes e 
engajar-se em um processo de produção de conhecimento que escape 
das formas totalizantes, conquistando espaços onde aquilo que escapa 
possa falar. Como Ferreira (2009a) afirma, ainda que não existam ga-
rantias prévias, é premente sempre questionar e reformular nossas prá-
ticas, experimentando outras formas de “condução da conduta alheia” 
que busquem operar no sentido em que Foucault (2008) chama de 
contra-condutas. As formulações teórico-metodológicas tanto da Teo-
ria Ator-Rede (ANT) quanto do Método Cartográfico são apostas em 
outros arranjos de produção de conhecimento que não apenas reconhe-
cem a falta de garantias como assumem os riscos como parte do próprio 
processo de pesquisa. 

Assim como Rolnik (2002) propõe, resistir não é simplesmente 
escapar ao controle, mas utilizar-se dele, de suas potências gerado-
ras, para modificá-lo. Neste sentido, a resistência inclui a abertura à 
recalcitrância, ao desvio, ao imprevisto que escapa e que questiona 
e significa, principalmente, um esforço de criação de outras formas 
de subjetivação. A resistência é uma forma de ação que se abre pelo 
“pensar diferenciado” (CHEVITARESE; PEDRO, 2003). “O pensa-
mento pensa sua própria história (passado), mas para se libertar do 
que ele pensa (presente) e poder, enfim, ‘pensar de outra forma’ (fu-
turo)” (DELEUZE, 1988, p. 127). Problematizar genealogicamente 
a própria constituição do presente abre possibilidades. Nesse sentido, 
a recalcitrância é uma ação política que abre outras possibilidades de 
subjetivação, desarticulando “modos de pensar e agir” já “assujeita-
dos”. Foucault interroga a psicologia e convida que ela interrogue a si 
mesma, pondo em análise as formas de poder e saber que são engen-
dradas em suas práticas. O que é isso e quem são esses que a psicolo-
gia faz falar e calar ao enunciar-se como ciência? Quem é presença, 
ausência e outridade?

O que interessa à genealogia não é hierarquizar os saberes a 
partir do parâmetro do rigor científico ou negar as especificidades 
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que produzem cada saber, mas reconhecer que todo saber é efeito de 
relações de poder; e que colocar o saber instituído em análise é um 
posicionamento político. Nesse sentido, as escolhas metodológicas de 
pesquisa e escrita não podem ser desimplicadas à medida que são po-
líticas e performam mundos. 

Estejamos preparados para esquecer função, estrutura, 
psique, tempo e espaço, além de quaisquer outras ca-
tegorias filosóficas e antropológicas, não importa quão 
profundamente pareçam estar enraizadas (LATOUR, 
2012, p. 46).

Resistir aos saberes e à produção acadêmica unificadora é abrir-
se à recalcitrância, é retirar o teórico, o acadêmico, o especialista do 
centro do que define a Verdade sobre o mundo, fazendo proliferar 
mais vozes, verdades, versões, traduções. Estar atento à polifonia, às 
heterogeneidades, sem usar o discurso como exemplo para ilustrar 
uma categoria prévia. É ouvir e seguir isto que escapa, sem recorrer às 
grandes categorias já formatadas, sem traduzir o que se é dito ao diale-
to das ciências que nos é mais confortável, sem colonizar o fugidio, 
sem reinscrevê-lo nos códigos da ciência unificada. E, desse modo, 
legitimar e produzir múltiplas formas de ser, estar, agir e perceber o 
mundo. A resistência se faz pelo fortalecimento e multiplicação das 
conexões. Resistir é articular-se.
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Instrumentos do instrumento?

O espectro de estudos encarregados de examinar os exercícios de 
governo contemporâneo, nos quais a psicologia desempenha um papel 
central, já é amplo. Pesquisadores nos países do Atlântico Norte assu-
miram a tarefa de indagar como se “conduz a conduta” por meio de co-
nhecimentos e práticas psicológicas (CASTEL, CASTEL & LOVELL, 
1980; ROSE, 1996; 1999; HOLLWAY, 1991; TOWNLEY, 1994). 
Nesse sentido, estudos têm se perguntado como a psicologia ganha um 
lugar na sociedade de tal maneira que, em um determinado momento, 
as ações de governo possam ser realizadas em diversos campos (ROSE, 
1996; 1999; WARD, 2002).Em vez de focar no exame de ideias e teo-
rias psicológicas em relação, por exemplo, a suas dimensões epistemo-
lógicas, esses estudos exploram como o conhecimento e as práticas de 
tipo psicológico se tornaram um veículo privilegiado para o exercício da 
racionalidade liberal de governo (ROSE, 1996; 1999, BLACKMAN & 
WALKERDINE, 2001; CASTEL 1986). 

Dentro dessa linha de pesquisa, basicamente, propõe-se que 
a psicologia é o arranjo tático de uma constelação de elementos de 
ordem muito diferente que visam “produzir” seres humanos em si-

1 Tradução de Clodoaldo Santos.
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tuações históricas particulares. (HACKING, 1996; BLACKMAN 
& WALKERDINE, 2001; ROSE, 1996). Como bem salienta Hook 
(2006), a psicologia é vista como uma forma de conhecimento que 
nos objetiva como seres humanos, ao mesmo tempo que é uma práti-
ca que nos disciplina, e também é uma forma de auto entendimento, 
de tal maneira, que torna-se uma tecnologia política para constituir 
e agir sobre a própria subjetividade e a subjetividade dos outros, de 
acordo com ideais acerca do que as pessoas deveriam ser em um mo-
mento histórico. Em termos gerais, a partir dessas perspectivas que se 
concentram na produção de subjetividade como questão de governo, 
“a psicologia é mais interessante pelo que faz do que pelo que diz” 
(LOREDO NARCIANDI, 2019, p. 31).

 Pois bem, pode-se apontar que as operações de governo da 
psicologia estão longe de serem completamente abrangentes, ou seja, 
raramente alcançam efeitos monolíticos ou totais. Precisamente, as 
críticas a esse tipo de estudos têm indicado que, por exemplo, há sem-
pre um excesso de subjetividade que a psicologia não pode conter. Ex-
cesso que poderia abrir possibilidades de agência e transformação para 
os imersos em práticas psicológicas (DE VOS, 2009; 2012; PULIDO 
MARTÍNEZ; JARABA BARRIOS, 2017). A pesquisa também tem 
sugerido que, diante das propostas psicológicas que procuram consti-
tuí-los, os seres humanos podem responder com ações muito diferen-
tes, que vão da docilidade à relutância ou da submissão à resistência. 
(LEAL FERREIRA et al., 2013; MARTIN, 2007; BRINKMANN, 
2011). Da mesma forma, vários estudos tem destacado como os efei-
tos de governo não respondem a uma racionalidade exclusiva e única, 
mas que diferentes lógicas podem convergir na constituição de di-
ferentes tipos de subjetividades. (ROSE, O´MALLEY; VALVERDE, 
2012; SPADALE, 2019; HOOK, 2006).

 Especificamente em referência à psicologia, Hook (2006) argu-
menta que o que as pessoas fazem, ou dizem que fazem, aponta para 
constituições subjetivas que mostram formas patenteadas de governo. 
Talvez o mais importante seja que essas constituições indicam como o 
poder psicológico “assume uma forma subjetiva”. (HOOK, 2006, p. 
240). Certamente, essa forma de raciocínio envolve uma visão da sub-
jetividade segundo a qual ela não se manifesta antes de sua produção, o 
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que não significa que a homogeneização automática seja realizada quan-
do aparecem os efeitos associados aos discursos e práticas psicológicas. 
Em vez disso, só se dão, ou abre-se espaço para que se deem possibili-
dades de subjetivação nas quais a psicologia intervém na produção dos 
seres humanos como objetos de governo. Essas possibilidades abertas 
interagem com outras racionalidades em diversas condições temporais 
e espaciais (locais) para propor o que as pessoas são e como devem agir. 
(PULIDO MARTINEZ, 2017).

Neste capítulo, exploram-se os processos de governo que ocor-
rem no exercício das práticas psicológicas. Por um lado, argumenta-se 
que os efeitos subjetivantes da psicologia, uma vez examinados casos 
específicos, não se esgotam no exercício da racionalidade neoliberal 
de governo. Por outro lado, argumenta-se que, embora psicólogos se-
jam portadores e executores de uma série de técnicas e prescrições já 
definidas, eles não são meros “instrumentos do instrumento” psico-
lógico. Pelo contrário, esses profissionais se apropriam, transformam, 
atualizam e hibridizam a psicologia. Em outras palavras: presume-se 
que discursos e práticas psicológicas estão entrelaçados de maneiras 
heterogêneas, imprecisas e imprevisíveis com outros discursos e práti-
cas disponíveis tanto para produzir psicólogos e psicólogas como para 
produzir aqueles a quem suas práticas afetam.

Para esta tarefa, são considerados fragmentos de três histórias 
orais da prática, coletadas de graduados entre 1967 e 1977 da se-
gunda faculdade de psicologia fundada na Colômbia. Esses relatos 
da prática fazem parte de uma coleção de histórias orais que se en-
contra no arquivo histórico da Universidade Javeriana, em Bogotá. 
Essas narrações mostram um olhar sobre o passado da experiência, 
a partir do presente, desses agentes da disciplina que, embora sejam 
pioneiros na disseminação da psicologia, geralmente são relegados 
ou não são levados em consideração pela investigação histórica da 
disciplina. Exclusão que, além de injustificada, pode ser limitativa 
para a compreensão do lugar histórico da psicologia, se for levado 
em consideração que esses psicólogos são aqueles que, com seu tra-
balho diário e discreto, colocam em operação os processos de psico-
logização, ou seja, tornam efetivos o poder e o saber psicológicos nos 
vários âmbitos sociais em que estão inseridas.



27. Práticas de Pesquisa

666 

História oral como recurso

Não é comum que pesquisas sobre o desenvolvimento histórico 
da psicologia se concentrem na atividade profissional realizada dia-
riamente em diferentes contextos institucionais. Embora seja nessas 
atividades que a operação da psicologia consista principalmente, os 
relatos históricos têm preferido enfatizar momentos cruciais e figu-
ras proeminentes que se estabeleceram como indicadores da consoli-
dação e extensão da psicologia nos diferentes ambientes geopolíticos 
(SACRISTÁN, 2005; VEZZETTI, 2007). Assim, histórias sobre psi-
cologia no Norte global enfatizam os pioneiros científicos que de-
senvolveram essa ou aquela teoria, ou propuseram um experimento 
crucial. Enquanto isso, no Sul, as histórias tanto da psicologia quanto 
de outras disciplinas científicas – como mostrou Restrepo (2000), en-
tre outros – enfocam os processos de criação de infraestruturas insti-
tucionais para o ensino das disciplinas na constituição da comunidade 
científica incipiente e suas conexões com as redes globais de pesquisa. 
Em todos os casos, destaca-se uma característica comum nesse tipo de 
histórias: a referência a figuras eminentes que, por sua contribuição 
intelectual ou gestão institucional, merecem um lugar de renome na 
memória da disciplina. Essas histórias geralmente se localizam, além 
disso, em um lugar subordinado, secundário, periférico e são consi-
deradas como contribuições nacionais ou como contribuições exó-
ticas para a história da empresa psicológica (GORBACH; LÓPEZ 
BELTRÁN, 2008; PRADO DA FONSECA; ROCHA SILVA DA 
ROSA; LEAL FERREIRA, 2012). 

 Certamente, os estudos de exercícios de governo nos quais a psi-
cologia tem um papel central se afastaram dessas visões legitimadoras. 
No entanto, essas investigações ainda mantêm uma nuance que as crí-
ticas constantemente apontam. De certa forma, eles preservam o que a 
psicologia reproduz, isto é, uma suposição subjacente de universalidade 
(PULIDO MARTÍNEZ, 2017). Uma possível saída dessa situação foi 
proposta no estudo da psicologia como uma prática cotidiana que colo-
niza diferentes espaços ao redor do mundo. (STEUBLE, 2003, 2005). 
Nessa perspectiva, as atividades específicas que os psicólogos exerce-
ram nos campos institucionais em que levaram a psicologia ocupam 
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um lugar preponderante como matéria de análise. Os psicólogos, como 
disseminadores de discursos e práticas psicológicas na vida cotidiana, 
tornam a psicologia “realmente universal”. Assim, examinando os pro-
cessos de psicologização, em suas relações locais e globais, outra versão 
da história dessa disciplina se torna possível.

 Os processos de psicologização tornam-se, então, outro portal 
para reconhecer a posição que ela possui e as funções que a psicologia 
cumpre ao redor do mundo. (DE VOS, 2012). Para examinar como 
esse processo ocorreu no cenário colombiano, neste capítulo utilizam-se 
narrativas da prática diária realizadas por três psicólogas formadas entre 
o início e meados da década de 1970. Essas histórias orais, sobre o que 
Janz e Van Drunen (2004) chamam de “psicologia prática”, podem ser 
vistas como narrativas das maneiras pelas quais os psicólogos conduzi-
ram seu comportamento e o dos outros, em parte, graças às ferramentas 
que forneceu a psicologia. 

 As histórias orais são uma amostra de como o poder assume 
uma forma subjetiva articulada nos documentos produzidos a partir 
das narrativas da experiência individual das entrevistadas. Essa forma 
subjetiva assumida pelo poder se manifesta em vários níveis. Primeiro, 
na própria situação em que o documento audiovisual da história oral 
é obtido, o que, como Freund (2014) aponta, faz parte das estratégias 
confessionais para produzir sujeitos em uma sociedade na qual as en-
trevistas são concebidas como forma de autêntico desdobramento do 
Eu. Segundo, existe a condução de si mesmos que ocorre quando os en-
trevistados relatam suas experiências passadas da prática e os exercícios 
que eles realizaram sobre si mesmos. Por último, é preciso mencionar 
as estratégias e os relacionamentos descritos quando os psicólogos usam 
seus conhecimentos e experiências para realizar ações para conduzir a 
conduta de outras pessoas.

Nos níveis descritos, percebe-se como o estudo dos processos de 
psicologização, a partir de uma perspectiva histórica, pode levar a mos-
trar os exercícios de governo realizados com base na psicologia, bem 
como considerar as relações que esse conhecimento possui com outras 
racionalidades circulantes em momentos e locais específicos. Em parti-
cular, os processos de psicologização são muito adequados para enten-
der historicamente o que a psicologia faz em locais diferentes daqueles 
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em que objetos psicológicos são produzidos. Nesse sentido, a pesquisa 
em psicologização, vista como parte dos exercícios de governo popula-
cional, contribui para o desenvolvimento de uma agenda de pesquisa 
já em andamento. Essa agenda examina, entre outras, as conotações 
particulares que a prática psicológica possui quando o território onde 
ocorre é considerado o foco central das análises (BLOWERS, CHEU-
NG; RU, 2009; GORBACH; LÓPEZ BELTRÁN, 2008; PULIDO 
MARTÍNEZ, 2017).

A seguir, é apresentada uma síntese dos três relatos autobiográ-
ficos de três psicólogas que, embora talvez não sejam mencionadas 
nos relatos canônicos da disciplina na Colômbia, sem dúvida contri-
buíram notavelmente para o processo de psicologização da sociedade 
colombiana. Uma forma pura e ortodoxa de psicologia não é mantida 
nas narrativas, pelo contrário, elas mostram como a psicologia hibri-
da com outros conhecimentos, discursos, práticas, objetos e pessoas, 
tornando-a irreconhecível diante das perspectivas acadêmicas oficiais, 
porém, foi essa mistura que lhe permitiu circular por cenários e envol-
ver indivíduos e grupos que, de outra forma, permaneceriam alheios a 
suas operações. As análises mostram as inter-relações que são estabele-
cidas entre as formas de conduzir as condutas que apelam à psicologia 
e, portanto, contribuem para a psicologização das áreas em que são 
evidentes, bem como apontam a complexidade dos relacionamentos 
que ocorrem quando a psicologia interage com outras formas locais 
de governo que propõem diferentes maneiras de conceber o que são os 
seres humanos e como devem agir em seu próprio contexto particular.

Psicologia como apostolado
No discurso oficial sobre a disciplina psicológica expresso em li-

vros didáticos para cursos de graduação, particularmente aqueles dedi-
cados à história da psicologia, o lugar da religião é marginal e negativo2: 
ela é apenas mencionada nas primeiras páginas para referir-se a épocas 

2 Obviamente, nem todos os livros didáticos se enquadram nessa perspectiva distorci-
da. Por exemplo, a biografia de Piaget, composta por F. Vidal (1994), na qual são dis-
cutidos, entre outros, os fundamentos religiosos do projeto de pesquisa de Genebra.
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obscurantistas, quando o conhecimento do psicológico era cercado por 
superstições, preconceitos e ignorâncias que levavam consigo uma so-
ciedade cuja cultura ainda era guiada por dogmas, não por ciência. As 
menções subsequentes, se houver, geralmente se referem aos obstáculos 
impostos mais recentemente pelo pensamento religioso ou pelas insti-
tuições eclesiásticas ao desenvolvimento de uma abordagem científica 
do psicológico como, por exemplo, no caso de controvérsias em torno 
do pensamento evolucionista.

E, no entanto, todos os anos, crentes fervorosos chegam às salas 
de aula de programas de treinamento em psicologia, os quais, com alta 
probabilidade, o proclamado divórcio entre ciência e fé pode levá-los a 
algum tipo de crise. Eles podem acabar negando suas crenças anteriores 
e optando pelo materialismo mais radical. Ou talvez eles prefiram tra-
çar um limite entre uma esfera e outra de sua experiência, mantendo a 
autonomia de cada uma. Ou, ao contrário do discurso hegemônico, eles 
podem tentar combinar ciência e fé, tornando a primeira um instru-
mento da segunda e esta garantidora daquela. Foi o que uma de nossas 
entrevistadas realmente fez.

É preciso reconhecer que, embora o discurso psicológico possa ser 
hostil à religião, esta não fica inteiramente sem recursos socioculturais 
para sua defesa. Em particular, o fato de boa parte do sistema educacional 
latino-americano estar nas mãos da Igreja ou das comunidades religiosas 
cria um ambiente em que uma solução como a mencionada não é 
inconcebível. Em outras palavras, enquanto no campo epistemológico 
abstrato do discurso acadêmico, é possível purificar o conhecimento e 
a prática psicológica de outros elementos socioculturais não científicos, 
na dimensão ontológica, material e prática das redes de lugares, 
instituições, documentos, instrumentos, agentes, discursos e outros que 
configuram o que poderia ser chamado de construção da reprodução 
da comunidade psicológica, essa construção acaba sendo efetivamente 
impura, sincrética, mestiça. Assim, por exemplo, na história de nossa 
entrevistada, descobrimos que uma vocação preexistente para o que 
ela chama de “apostolado” é nutrida durante seu tempo na universida-
de devido ao caráter pontifício da universidade, pelo qual constituiu 
para ela um espaço favorável para se desenvolver como crente e ainda 
mais como psicóloga crente:
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Eu sempre gostei do apostolado. Na universidade, já 
estávamos fazendo algum tipo de apostolado para ir a 
algumas partes, eu estava no coral, com o coral fomos às 
prisões com a Universidade Javeriana. Bem, isso foi, di-
gamos, como um sentimento que nasceu há muito tem-
po, que foi muito pessoal. E já havia a possibilidade de 
nos chamar para estar com as pessoas, como se quises-
se absorver um pouco do que estava acontecendo com 
a família e encontrar todos os problemas de violência, 
abandono, crianças nas ruas, analfabetismo. Todas essas 
coisas a gente já via. Via o aborto e mais tarde nas prá-
ticas profissionais, comecei a defender a vida e ingressei 
em grupos que defendiam a vida humana.

Não é então o conhecimento psicológico que determina, neste 
caso, uma certa orientação profissional, mas é uma orientação pessoal 
preexistente e de alguma forma patrocinada pela mesma instituição 
universitária que define a orientação dada ao conhecimento psicológi-
co, a saber, o apoio ao autoproclamado movimento “pró-vida”, aquele 
cujo motivação é a proibição legal de interromper a gravidez. A en-
trevistada relata como, ao abordar esse fenômeno em seu trabalho de 
graduação, a psicologia não apenas não entrou em conflito com suas 
crenças, como também as fortaleceu, permitindo-lhe encontrar evi-
dências de quão prejudicial era o término da gravidez para as próprias 
gestantes, em pleno acordo com a orientação mantida nesta contro-
vérsia pela Igreja Católica: 

(…) eu tinha feito uma tese (…) no Hospital Materno
-Infantil sobre os aspectos psicológicos do aborto. Toda 
aquela parte dolorosa que diz que não há efeitos psico-
lógicos, não é verdade; não apenas há tremendos efeitos 
psicológicos, também podemos dizer que o aborto é a 
pior violência que uma mulher faz contra si mesma, ma-
tando seu próprio filho.

Embora inaceitável de qualquer ponto de vista epistemológico, 
o estreito entrelaçamento entre evidência empírica e julgamento moral 
expresso nessa afirmação é completamente real no sentido de definir os 
programas de ação dessa psicóloga e de muitos de seus colegas: a mulher 
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que aborta é vítima e vitimadora. Como vitimadora, deve ser dissua-
dida pelo aparato legal; como vítima, deve estar sujeita a intervenção 
psicológica. Não é de surpreender que, para essa psicóloga, a prática 
profissional seja uma forma de apostolado: 

(…) uma parte muito boa é a parte de poder ajudar as co-
munidades e fazer apostolado com psicologia, apostatar. 
Então comecei a trabalhar com tudo em defesa da vida, 
porque, bem, esse é um caminho imenso, e comecei a 
ser uma pessoa pró-vida, ativa em uma área da profissão 
(…). Estou ligada a todos os grupos que defendem a vida 
humana neste momento. Inclusive, estamos vinculados e 
somos muito fortes porque é da psicologia que o mundo 
atual precisa, que a família seja resgatada, que valores se-
jam resgatados, que a pessoa busque um forte senso de 
vida para organizar uma sociedade que está em total de-
terioração. Assim tem sido: o apostolado tem sido poder 
trabalhar com os pobres muitas vezes ad honorem.

Praticar psicologia é fazer o apostolado e fazer o apostolado é 
promover os valores cristãos católicos, particularmente entre “comu-
nidades” ou “com os pobres”, a fim de resgatar a sociedade da deterio-
ração total em que se encontra atualmente. Uma das principais frentes 
desta cruzada é o movimento pró-vida. Essa é a cadeia de traduções por 
meio da qual a psicologia é inserida em um dispositivo de governo de 
populações marginais que poderia muito bem ser chamado de pastoral, 
adotando um termo que o próprio Foucault (2001, 2002) usou episo-
dicamente em seu trabalho. Como tem sido amplamente documentado 
(ROSE, 1991, 1996, 1999; WARD, 2002; ÁLVAREZ-URÍA, 2006), 
o desenvolvimento como disciplina e profissão da psicologia foi orien-
tado e protegido pelo Estado liberal moderno que a instrumentalizou 
como um dispositivo para o governo das populações, especialmente 
aquelas que constituem uma ameaça potencial (como focos de doen-
ças, desordens ou revoltas), bem como uma fonte de recursos (força 
de trabalho, massa de consumidores e eleitores) (FOUCAULT, 2000, 
2006; SÁENZ, 2013). Embora nesse processo a Igreja tenha sido cada 
vez mais rebaixada, devido à secularização progressiva dos Estados, isso 
não impede que tente mobilizar suas agendas, agora usando os mes-
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mos recursos técnico-científicos apropriados pelo Estado e abordando 
populações semelhantes. Se de fato os Estados liberais governam sua 
população, usando conhecimentos técnico-científicos como a psicolo-
gia, que canaliza os corpos dessa população, a Igreja, embora separada 
do Estado, não renuncia a direcioná-la para seus próprios objetivos: a 
salvação das almas. é a salvação da sociedade e essa tradução pode ser 
realizada pela psicologia, traduzida por sua vez como apostolado.

Traduzir a psicologia como apostolado requer trazê-la para o do-
mínio religioso ou espiritual, facilitado pela complexa história e polisse-
mia heterogênea do termo psique, que, além de se referir aos processos 
vitais dos seres animados (a partir de uma tradição aristotélica, mas 
também adotada pelas neurociências contemporâneas), pode ser enten-
dida, dentro da estrutura da filosofia moderna e boa parte das psicolo-
gias cognitivas e do desenvolvimento, como processos de pensamento 
que permitem o conhecimento do mundo. Ou pode, é claro, dentro da 
tradição cristã, ser entendida como a dimensão da natureza transcen-
dental e divina dos seres humanos:

Portanto, espiritualidade e psicologia estão muito próxi-
mas, porque a psicologia é a profissão mais próxima do 
ser humano, porque quando alguém sente sua alegria ou 
sua dor e é a parte espiritual, a psicologia não pode desli-
gar-se. Eu não conseguiria conceber uma psicologia que 
não veja que a pessoa tem alma, tem espírito, certo? É 
absolutamente ilógico.

Mas, embora se possa argumentar que se referem ao mesmo obje-
to, permanece o problema de conciliar discursos com formas e orienta-
ções tão diferentes quanto a ciência e a religião. Para a nossa entrevistada, 
isso não representa um grande problema: a ciência deve concordar com 
a fé, que constitui seu critério último de verdade e moralidade, pois nes-
sa construção os dois critérios estão entrelaçados: o verdadeiro é o que 
coincide com a moralidade católica, de modo que a validade da pesquisa 
se baseia em sua capacidade de defender e promover os valores católicos.

(…) não vejo que [psicologia e catolicismo] se distanciem 
um do outro. O que vejo é que eles vêm reforçar o que 
os psicólogos estão trabalhando. Eles vêm reforçar que, se 
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um grupo doutrinário os apoia, os psicólogos começam a 
caminhar em direção ao benefício da pessoa, independen-
temente de serem ou não crentes.

E se a fé não entra em conflito com a ciência, mas é seu apoio, 
então o núcleo duro do conhecimento científico deve ser encontrado 
nas Escrituras Sagradas: 

Então, eu tenho a Bíblia aqui, poder-se-ia dizer que faço 
muito psicologia com as Sagradas Escrituras. Muitas vezes 
eu recomendo aos pacientes, não necessariamente, apenas 
quando eles querem algo espiritual, eu lhes recomendo: 
leiam a Bíblia, pois vão encontrar a melhor psicologia e lá 
eu tenho quem me direciona [apontando para uma figura 
religiosa que ele mantém no consultório].

Nesse mesmo sentido, o exemplo é oferecido por aquelas abor-
dagens que contradizem abertamente a moralidade católica, que são 
julgadas de uma maneira que se assemelha notavelmente às perspectivas 
tradicionais da filosofia e da sociologia da ciência (MERTON, 1985; 
POPPER, 1994), só que nesse caso, em vez de transgredir o ethos da 
ciência, os mandatos da Igreja são transgredidos, ou melhor, ambos são 
transgredidos ao mesmo tempo: 

Desde o início da ideologia de gênero, com toda a sua 
distorção, começou-se a ver uma ilógica [sic]. Quando 
você vê que algo não é lógico, não é apenas o que se sente, 
mas se diz: espere um momento, sinto que há algo erra-
do, acho que há algo errado. Algo não está certo, não há 
coerência, os da ideologia de gênero não são consistentes 
ou disfarçam significados de outras palavras com a lingua-
gem e começam a usar esse disfarce para manipular e levar 
a comportamentos inapropriados. 

Uma psicologia católica, então, não apenas busca reafirmar a 
verdade do ser humano, revelada anteriormente nas Escrituras, mas 
também visa orientar os seres humanos a seguir as diretrizes ditadas 
por essas Escrituras ou, pelo menos, a interpretação católica delas. 
Nesse sentido, moral e epistemologia se reúnem. No entanto, no con-
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texto sócio-histórico das sociedades laicas e liberais atuais, nas quais 
a hegemonia patriarcal tem sido disputada com todas as suas conse-
quências, a defesa de uma moral católica deve ser realizada abertamen-
te contra outros setores sociais e até em oposição ao próprio Estado; 
deve assumir uma dimensão política, conforme explicitado no trecho 
a seguir, no qual a psicologia, a moral e a política estão conectadas no 
discurso da entrevistada: 

O projeto de um homem e uma mulher acompanha 
o crescimento. O projeto é para o futuro: maternida-
de e paternidade. Então, isso cresce e se realiza com 
o nascimento de um filho. Mas quando eles querem 
distorcer isso, o que nós psicólogos podemos fazer? Te-
mos que nos manifestar. E então a manifestação é sair 
às ruas. Fomos ao Tribunal Constitucional, estávamos 
com juristas, políticos, bem orientados, com psicólo-
gos, assistentes sociais, professores, pais. Somos uma 
sociedade com muitas vocações profissionais, mas to-
dos temos que contribuir porque não nos parece o des-
propósito do casamento gay ou da adoção gay ou que 
se ensinem tanta coisa às crianças desde tenra idade, 
uma educação sexual que o único que faz é irromper 
um crescimento.

Esse programa de ação leva então não apenas ao governo de in-
divíduos ou de populações coletivas, mas, sobretudo, à mobilização 
pública contra reformas liberalizantes da vida privada, descritas pela 
entrevistada como “despropósitos”. Para fins tão amplos, que visam in-
divíduos, populações e Estado ao mesmo tempo, são necessárias cons-
truções mais complexas e recursos mais eficazes. Talvez seja essa a fun-
ção que desempenha, dentro da rede psicológica de nossa entrevistada, 
a estação de rádio da qual ela participa, é claro, de natureza religiosa: a 
Rádio Mariana: 

Definitivamente, é uma psicologia católica e, na Rádio 
Mariana, nosso lema é, com minha parceira, somos psi-
cólogas a serviço da Virgem (…) toda vez que fazemos 
um programa, dizemos: não fomos nós que falamos; foi a 
Virgem quem falou.
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Através da psicologia e de microfones, mixers, equipamentos 
de transmissão, antenas, receptores e dispositivos de rádio, a voz da 
Virgem na boca das psicólogas chega aos ouvintes. Sem dúvida, não 
é uma entidade espiritual extramundana (ou talvez sim: somos ag-
nósticos), mas consiste, pelo menos de acordo com esta análise, em 
um exemplo eloquente do que uma rede sociotécnica pode produzir 
(CALLON, 1986; LATOUR, 2005): uma realidade que só pode 
existir depois que a rede é montada como resultado da interconexão 
dos componentes heterogêneos que dela participam. Mas como essa 
construção de psicologia, rádio e orientação espiritual funciona na 
prática? Vejamos:

(…) cada pessoa que liga para a Rádio Mariana é uma 
pessoa muito diferente. Por isso, estamos atentos a aten-
dê-la individualmente. Sempre entendendo o que a 
pessoa está experimentando. Primeiro, damos as boas-
vindas, demonstramos respeito e amor. Então esclare-
cemos a questão. Então eu digo a ela: veja bem, agora a 
resposta pode ser assim. Mas também posso recomendar 
que a pessoa vá à consulta porque com uma resposta 
não vamos resolver o problema, sugerimos que a pes-
soa consulte um psiquiatra, um consultor espiritual, 
ou um psicólogo, para ter um tratamento mais longo 
e profundo do problema. Além disso, opcionalmente, 
fornecemos o número de telefone para ligarem após o 
programa. Se ela ligar, conversamos um pouco mais 
quando vemos que podemos atendê-la, digo com prazer, 
atenderei você. Então eu faço uma consulta, ou duas, ou 
um tratamento.

A rádio torna-se, assim, não apenas na realização da voz da Vir-
gem, mas no precedente necessário da consulta psicológica. A rádio, 
que é a psicologia transformada em apostolado massivo, transfor-
mando o ouvinte em paciente, segue o caminho inverso e transforma 
o apostolado em psicologia, a orientação espiritual em terapia. Em 
princípio, nem a fé, nem a psicologia, nem a mídia têm um relacio-
namento maior entre si, mas, uma vez reunidas nessa rede, tornam 
possíveis essas traduções insólitas.
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Psicologia como política

A segunda entrevistada, Ângela Maria Robledo, foi candidata à vi-
ce-presidência da Colômbia. Ela sempre manteve publicamente que sua 
prática política não deve ser diferenciada de sua prática psicológica. An-
gela Maria afirma que os problemas encontrados na prática psicológica 
a levaram a assumir, com crescente comprometimento a ação política; 
primeiro, como pesquisadora social, depois como autoridade de Estado e, 
finalmente, na arena do proselitismo partidário, onde alcançou a Câmara 
dos Deputados (câmara baixa), à qual retornou após as eleições presiden-
ciais, em conformidade com o novo estatuto da oposição pelo qual a lei 
colombiana concede um assento nessa câmara para a fórmula vice-presi-
dencial com o segundo maior voto nas eleições anteriores3. 

A possibilidade de orientar o conhecimento e a prática psicoló-
gica em direção à transformação social por meio de ação política tem 
sido uma preocupação reconhecível no campo da psicologia pelo menos 
desde a década de 1970, principalmente na América Latina. Apesar de 
tal preocupação ter sido expressa não apenas em experiências de in-
tervenção em vários contextos, mas também em uma respeitável pro-
dução intelectual de textos, publicações seriais e eventos acadêmicos. 
(PARKER, 2002; PAVÓN-CUÉLLAR, 2015, 2017), na maioria dos 
programas de graduação, isso não foi suficiente para que essas dire-
trizes conquistassem um espaço estável, nem para serem reconhecidas 
nos textos panorâmicos da disciplina. Nessa tensão entre as tendências 
políticas da psicologia latino-americana e a inclinação da psicologia aca-
dêmica a obliterar, ignorar ou marginalizar essas tendências, a trajetória 
de nossa entrevistada se desenvolveu, um conflito que, em suas próprias 
palavras, a transformou em uma “anfíbia”. 

(…) o mundo da psicologia (…) tornou-se um mundo 
aberto para mim a custo de muitos conflitos, de mui-
ta luta e risco; de arriscar-me a que me dissessem que 

3 Durante a redação deste documento, Ângela Maria Robledo foi afastada de seu 
cargo em resposta a uma queixa de militância dupla apresentada por seus oponen-
tes políticos, situação que também foi enfrentada por seu mentor e líder político, o 
ex-prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, o que se considera como uma ofensiva dos 
setores de direita contra os partidos da oposição na Colômbia.
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isso não era psicologia, mas acho que não, que nisso a 
gente precisa correr riscos (…) Todo o tempo eu tenho 
estado na busca de encontrar uma prática psicológica 
ligada ao mundo da política.

Em suas próprias palavras, sua trajetória não é apenas um pro-
duto da relação entre recursos e condições acadêmicas diante das de-
mandas sociais. Entre esses dois fatores, a subjetividade do protagonista 
medeia, por um lado, constituindo a força motriz da trajetória e o aglu-
tinamento dos vários elementos que reúne em sua jornada, enquanto, 
por outro lado, sua subjetividade é transformada à medida que recruta 
novos atores, atravessa novos espaços, interage com novas instituições, 
apropria-se de novos conhecimentos, implanta novas práticas. A subje-
tividade dessa agente pode ser o nó que permite articular, em uma ou 
várias redes tecnologias psicológicas com tecnologias políticas, mas, ao 
mesmo tempo, durante esse processo de construção, essa subjetividade 
passa por uma transformação: 

(…) eu diria que é uma questão de busca de significado acom-
panhada, é claro, de um exercício de estudo... Nessa busca por 
significado, algo acontece na minha subjetividade, que não é 
uma questão individual ou pessoal, é uma questão de prática 
em relação ao outro e é que eu mudo e muda tudo, muda meu 
modo de ser e de estar, muda minha maneira de me vestir. Isso 
acontece comigo, é por isso que digo que sou como uma anfíbia 
que está mudando, que minha maneira de estar no mundo vai 
se transformando.

Uma transformação do Eu, da disciplina e da política que levam a 
questionar os próprios fundamentos do ethos científico e com ele da insti-
tuição acadêmica como tradicionalmente construída no Ocidente, incluin-
do os países da América Latina, apesar de suas condições históricas parti-
culares. Abre-se, então, a opção de uma resistência à ordem hegemônica 
da instituição acadêmica que permita a produção de conhecimento mais 
próxima das condições sociais e culturais do ambiente circundante: 

Porque um professor prefere escrever um artigo com as 60 
referências bibliográficas requeridas e também procurar 
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pesquisadores em outro lugar, mesmo que esses outros 
pesquisadores não tenham ideia de qual é a prática 
relevante na Colômbia e esse artigo tem mais pontos 
do que se apenas cinco professores fizessem isso na 
Colômbia e eles fossem para uma província periférica 
como o Chocó.4

Não se trata apenas de subverter práticas acadêmicas, mas tam-
bém de refazer profundamente a disciplina a partir de seus fundamentos 
epistemológicos nucleares, reconhecendo-a como uma prática, histori-
camente situada, referindo-se à época em que foi decana da faculdade 
de psicologia: 

Eu me questionava porque, às vezes, me diziam que a 
Faculdade poderia perder o nicho, a espinha dorsal da 
psicologia. Eu dizia que isso era um anseio essencialista 
da psicologia, porque a psicologia, o que fazemos, o que 
pensamos, o que trabalhamos, são questões que estão se 
movendo, mas que não existem como inamovíveis.

Mas como foi que se constituiu essa subjetividade que acabou 
criando uma versão da psicologia capaz de atingir os níveis mais altos 
da estrutura política? É interessante que a razão do conflito, usada ante-
riormente para se referir à tensão já indicada entre as tendências a favor 
e contra a politização da psicologia, também apareça no relato a seguir 
de nossa entrevistada sobre seu processo de formação profissional: 

(…) eu tive a luta, o confronto, eu diria, entre behavio-
ristas e psicanalistas, que isso era uma guerra, literalmen-
te uma guerra psicológica, e nós fomos formados nessa 
escola. Eu havia me treinado muito mais nessa escola 
behaviorista, parecia-me que estava mais perto da ciência. 
Aqueles que foram formados e estavam no quadro psica-
nalítico nos pareciam literários, não científicos. E nesse 
tempo a teoria piagetiana também estava circulando. Era 
uma época de escolas na faculdade, de grandes debates, de 
grandes confrontos, mas também acho que foi muito in-

4 Zona localizada na costa do Pacífico colombiano, uma das mais pobres e marginais 
do país.
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teressante porque nos fez treinar muito bem nessas escolas 
psicológicas e sair para o mundo da prática profissional 
para experimentar esses conceitos, essa linguagem no caso 
behaviorista tão objetivo, tão limpo, tão laboratorial.

Do ambiente acadêmico, marcado pelo concurso teórico, a en-
trevistada tomou a frente de uma psicologia científica naturalista. No 
entanto, ao passar para a prática profissional, outra vez se revela um 
novo cenário de conflito: 

Bem, o primeiro cenário que rompe o meu laboratório 
do mundo experimental, da psicologia behaviorista, é El 
Codito, o bairro na parte de cima de San Cristóbal 5, e 
essa experiência com crianças foi muito bonita. E digo 
que se rompe porque, embora estivéssemos com um ob-
jetivo científico que era construir essa escala, ou ajudá-la 
a construir, com o apoio da Fundação Bernard van Leer. 
Bem, quebra-se essa linguagem objetivante de sujeito, 
de amostra, de experimento, de laboratório e eu entro 
em uma realidade que me transborda. Uma realidade, eu 
diria, da pobreza, da desigualdade, de uma Bogotá que 
eu não conhecia apesar de morar em Bogotá, de uma 
cidade que me mostra o primeiro traço de clara frag-
mentação, de desigualdade. Penso que aí começa essa 
busca por uma psicologia desaferrada desse cientificis-
mo, dessas escolas que, embora tenham nos formado, 
e eu aprecio isso, nos separaram desnecessariamente e 
nos colocaram, como diria Ignacio Martín Baró, alguns 
filtros para olhar a realidade que não nos deixavam ver 
além do que queríamos ver.

Foi então o encontro com as condições de marginalidade, po-
breza e exclusão, presentes nas áreas suburbanas de uma grande cidade 
latino-americana como Bogotá, que levou essa psicóloga a repensar os 
pressupostos básicos de sua prática disciplinar e profissional. Em um 
nível subjetivo, do Eu, esse encontro tem, sem dúvida, ressonâncias afe-
tivas intensas. Em um nível subjetivo, esse encontro tem, sem dúvida, 
ressonâncias afetivas intensas. Porém, no nível epistêmico, se conside-

5 Zona marginal de Bogotá.
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rarmos uma perspectiva não representacional, mas um conjunto de re-
des de atores (LEAL FERREIRA, 2005; LEAL FERREIRA et al., 2009, 
2012), é possível abordar outro eixo de interpretação. Se o conhecimen-
to científico e a intervenção técnica são o resultado da integração em 
redes heterogêneas de vários elementos discursivos, materiais e práticos, 
então o relato dessa psicóloga pode ser lido em termos do reconheci-
mento de como a psicologia convencional, criada nos centros do Norte 
global e adotado nos países do Sul, não consegue neste último, ou pelo 
menos em seus setores mais remotos, estabilizar uma rede na qual essa 
psicologia possa circular e se realizar, produzindo os efeitos prometidos 
por ela. Para essa construção fracassada, nossa entrevistada se opõe ao 
de uma psicologia política ou politizada que, de alguma forma, poderia 
envolver e mobilizar mais recursos para tornar a agenda de uma psico-
logia uma realidade que, em qualquer caso, não seria mais a mesma de-
finida no Norte global. Pois bem, como é descrita essa nova construção?

(…) e o velho Federicci começou a dizer: “É muito im-
portante estar na escola, é muito importante estar no 
bairro, é muito importante seguir os exercícios e oficinas 
com os professores, mas é mais importante fazer políti-
ca, você tem que ir para o mundo da política. É preciso 
responder a muitas dessas perguntas sobre como as crian-
ças aprendem, sob quais condições elas o fazem, qual é 
a luta dos professores, qual é a tensão de reivindicar um 
salário melhor, mas ao mesmo tempo reivindicar um lu-
gar na cultura, ser sujeito, ser trabalhador da cultura “. 
Existem algumas lutas que transbordam a questão. Eu 
diria que vão além do psicologismo. Também diria que 
as escolas psicológicas se tornaram porosas ao trabalhar 
com historiadores, antropólogos, de modo que os muros 
entre as disciplinas também se tornaram porosos. Então, 
no começo eu tinha medo de dizer, eu tinha um tipo de 
ecletismo que me forçou a me abrir. Então, fiquei muito 
tranquila quando, lendo Foucault, encontrei esse concei-
to de caixa de ferramentas. Portanto, não foi uma ques-
tão de adaptar à realidade aos meus conceitos para poder 
testar e verificar minha hipótese de trabalho, mas para 
descartá-los e levá-los a expandir perspectivas dentro de 
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uma tarefa da psicologia, o que eu acredito que foram 
tornando-se cada vez mais críticos na medida em que fui 
sentindo que, como diria Guillermo Hoyos, as ciências 
são políticas ou não são ciências.

O material para construir uma nova psicologia não pode vir da 
mesma psicologia; é necessário recorrer a outras disciplinas e conhe-
cimentos que integrem essa nova construção e que permitam que a 
psicologia circule por espaços e questões que ela não havia abordado 
anteriormente. Tender essa nova rede psicológica com elementos não
-psicológicos para que a psicologia circule por outros cenários e aliste 
novos atores é, em nossa opinião, o que a entrevistada chama de “psi-
cologismo transbordante”. Não deixa de chamar a atenção, no frag-
mento anterior, que a psicóloga recupere as vozes de dois personagens 
relevantes da cena intelectual colombiana da segunda metade do século 
XX como Carlo Federicci e Guillermo Hoyos, este filósofo e aquele 
matemático; Ambos intelectuais – no sentido esclarecido do termo – e 
com quem a entrevistada mantinha estreita proximidade pessoal e pro-
fissional. A noção de capital acadêmico ou cultural, proposta por Bour-
dieu (2008), pode ser funcional aqui para apontar como a qualidade 
dos argumentos levantados por essas figuras, somados ao seu status no 
campo acadêmico, oferece recursos valiosos para empreender a constru-
ção alternativa. Um próximo passo dessa psicologia política seria dado 
em aliança com outro personagem de grande notoriedade acadêmica, 
mas acima de tudo pública:

(…) fui com o então prefeito de Bogotá, Antanas Mo-
ckus, para chefiar a secretária de Assistência Social na 
administração da cidade. Bem, enquanto eu estava lá, 
orgulhei-me do que recebi da academia, de organizações 
sociais e de organizações internacionais, e talvez tenha-
mos feito uma das tarefas mais interessantes de Bogotá, 
com um conceito fundamental que era a inclusão social. 
E digo que foi um conceito fundador porque, embora ti-
vesse a ver com um fato de política pública, significava que 
as populações com maior condição de exclusão em Bogotá 
passaram a fazer parte da cidade, de seus direitos, de suas 
dignas condições de vida; A inclusão também é um con-
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ceito profundamente subjetivo, ou seja, no basta que se 
gerem condições para que você seja incluído, mas subjeti-
vamente, politicamente, você acaba tendo que se incluir.

Dessa forma, nossa entrevistada entra no serviço público como 
parte do gabinete do prefeito de Bogotá e, como ela explicita em sua his-
tória, encontra ali as condições necessárias para montar uma verdadeira 
rede de conceitos, métodos, atores, instituições, articulados em torno 
da noção de inclusão. Essa rede constituirá um verdadeiro dispositivo 
de governo destinado a atingir em sua ação aquelas populações que 
até então estavam fora da ação do Estado: um motivo biopolítico por 
excelência. Pode-se propor, então, a partir deste caso, que no cenário la-
tino-americano a governamentalidade psicológica talvez utilize melhor 
outros recursos além daqueles que reúnem a psicologia estabelecida no 
Norte global, uma observação que talvez leve à conclusão paradoxal de 
que uma psicologia latino-americana politizada pode estar mais alinha-
da com o poder do que com a resistência a ele. A esse respeito, a menção 
final da dimensão subjetiva da inclusão também é reveladora; ela não se 
limita à prestação de serviços públicos ou à expansão do acesso a bens 
básicos: implica uma transformação pessoal dos indivíduos beneficiá-
rios, não mais de maneira disciplinar, à maneira de intervenções sociais 
passadas, mas liberais, no sentido em que se requer e se conta com uma 
iniciativa pessoal para esse fim (ROSE, 1997). Por fim, deve-se mencio-
nar aqui que essa abordagem foi tão bem-sucedida que a Secretaria de 
Bem-Estar passou a se chamar Secretaria de Integração Social, em clara 
referência à perspectiva desenvolvida por essa psicóloga e sua equipe.

Após essa experiência na administração pública, a entrevistada 
retornou à academia, onde atuou como decana da Faculdade de Psico-
logia da Universidade Javeriana e como presidente da Associação Co-
lombiana de Faculdades de Psicologia – ASCOFAPSI. No exercício de 
tais cargos, ela não parou de experimentar as tensões que mobilizaram 
suas escolhas no início de sua carreira e que agora parecem corresponder 
às desigualdades sociais típicas de um país como a Colômbia: 

Qual é a psicologia da qual um país em guerra, como o 
nosso, precisa? Não nos perguntamos muito sobre as fa-
culdades porque essa foi uma guerra de baixa intensidade 
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travada na periferia que matou os mais pobres. Isso nos 
fez sentir que a vida está errada, porque aqui existem luga-
res na Colômbia onde vivemos como na Bélgica e outros 
em que se vive como na África. Um país totalmente que-
brado que tem um enorme desafio e acredito que é hora 
de uma psicologia contextualizada que já está ocorrendo, 
acredito, mas que precisa ser promovida muito mais.

O interessante do fragmento anterior é que ele desloca o diag-
nóstico ou representação do problema social dos tópicos de pobreza 
e exclusão para a mais atual das vítimas do conflito armado interno. 
Longe de ser um subterfúgio oportunista por trás do qual a estrutura 
original de sua proposta psicológica permaneceu intacta, essa mu-
dança no foco de interesse anda de mãos dadas com a reorganização 
da estrutura do discurso e das estratégias de intervenção. De outra 
forma, é uma nova construção organizada em relação a um progra-
ma de ação diferente, embora mantenha uma orientação governa-
mental e liberal semelhante: 

Eu acreditaria que perdão, sofrimento, memória, verda-
de, reparação não são apenas categorias; hoje são campos 
problemáticos para psicólogos. Ser capaz de trabalhar em 
um país com 7 milhões e 500 mil vítimas, com mais de 
100 mil desaparecidos... outros falam de 77 mil. Bem, em 
um país que ainda não sabe onde estão seus mortos, ainda 
não se sabe onde estão enterrados. Em um país que tem 
duelos congelados no tempo. Que, como Judith Butler 
diz, a maneira de processar um duelo é politizá-lo, tor-
nando-o um pouco de todos.

Não se trata apenas de elaborar uma nova trama conceitual para 
a psicologia, nem de redefinir a gama de problemas abordados por ela, 
mas também de reconsiderar seu lugar como conhecimento especiali-
zado. Já não se trata de usar suas categorias conceituais e recursos me-
todológicos para domesticar uma realidade, psicologizando-a, mas sim 
conseguir que a linguagem psicológica possa nomear essa realidade até 
então desconhecida e inominável, a fim de torná-la móvel, quer seja 
para tomá-la como referência em outras experiências semelhantes, quer 
seja para expor sua diferença radical em outros contextos sociais. 
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A avó de María Sabala e a mãe de María Sabala, assim 
como María Sabala foram vítimas do conflito, despoja-
das. Mataram o marido e um filho de María Sabala e ela 
sai com os outros filhos, encontra um primeiro apoio, 
e ela constrói um lugar, uma comunidade onde ela vive 
hoje e é um projeto político dela. Então Maria Sabala faz 
parte das organizações de vítimas da Colômbia. María 
Sabala faz parte do grupo de mulheres que reivindicam 
terras em Córdoba e ela faz a tarefa diária de acolher e cui-
dar dessa comunidade. É isso que você tem que fazer com 
María Sabala: é aprender com ela, e não fazer terapia, mas 
é saber quais foram as fontes de vida que lhe permitiram 
passar da dor para dignidade.

Para a entrevistada a tecnologia discursiva do Direito se torna 
especialmente importante, o que permite que a perícia psicológica cir-
cule pelos espaços de deliberação legislativa, alistando aliados que, de 
outra forma, permaneceriam inteiramente fora dela. É assim que, essa 
psicóloga estabelece o nó entre as experiências humanas marginais, a ex-
periência psicológica (e de outras disciplinas) e a prática legislativa. Cer-
tamente, cada um desses cenários poderia manter outras conexões de 
outras maneiras entre si, mas a articulação específica sustentada por esse 
psicólogo parece moldar uma nova psicologia montada na Colômbia: 

Observa-se a interdependência entre verdade, memória e re-
paração em condições de não repetição... existe aí um conhe-
cimento psicológico muito valioso. Mas o que estou dizendo 
é que se deve parafrasear em uma linguagem de natureza legal, 
para que tenha credibilidade neste mundo. Então, o tempo 
todo nas minhas apresentações existem referências a catego-
rias mais psicológicas, mas incorporadas a uma narrativa mui-
to mais ampla do mundo, inclusive da sociedade liberal dos 
direitos... Mas parte do que você vai aprendendo é que você 
está colocando isso em uma narrativa muito mais do mundo 
normativo. Ciente de que a lei per se não transforma, não 
afeta, mas que, em um país como o nosso, as leis estão possi-
bilitando condições de vida.

As relações entre ciência e direito têm sido amplamente conside-
radas na literatura de estudos sociais da ciência (STENGERS, 1991; 
ASHMORE, BROWN E MACMILLAN, 2005), aqui aparece, e não 
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como um cenário de sanção pela verdade ou legitimidade das declara-
ções, como mais um recurso que pode ser reunido para mobilizar um 
determinado programa de ação. É surpreendente que, apesar da dis-
tância ideológica entre o programa liderado por essa psicóloga e aquele 
promovido por sua colega apresentada anteriormente, ambas coinci-
dem no seguinte ponto: conectar a experiência psicológica com os re-
gulamentos legais para estabelecer de maneira mais estável uma certa 
forma de organizar a sociedade colombiana.

Psicologia como harmonia

O caso que abordaremos a seguir parece mostrar uma dualida-
de em relação à identidade profissional, uma vez que, como veremos, 
existem duas linhas principais de trabalho dessa entrevistada, que em 
princípio parecem, se não irreconciliáveis, pelo menos bastante diver-
gentes. Helena Bonilla, cuja entrevista tomaremos como referência para 
a análise a seguir, é pesquisadora de mercado e praticante da disciplina 
conhecida como biodança. Ambas as facetas estão integradas à sua iden-
tidade como psicóloga, que não hesita em chamar de eclética, que ela 
atribui à sua própria experiência de treinamento: 

(…) quando me formei em 1976, a psicologia estava to-
talmente revolucionada e, na época, comecei com Freud e 
fazendo todas as técnicas projetivas, criteriosamente, e foi 
assim por três ou quatro anos, mais ou menos ... E bem, 
como não sou muito formal, como dizia, gosto de sair de 
estruturas, seguir meus instintos, coisas assim, fui embora 
por um ano. E quando voltei, isso era algo totalmente re-
volucionado (…) O behaviorismo entrou, as pessoas aqui 
estavam naquele processo de behaviorismo contra a psica-
nálise, isso se misturou com coisas políticas. Também foi 
muito interessante. Tive a oportunidade de experimentar 
esses dois espaços e foi muito interessante para mim. É 
claro que me tornei super eclética, acho que sempre fui 
muito eclética em todos os aspectos, não fui uma pessoa 
de seguir uma teoria e entrar de cabeça nela, não fui mui-
to disso; e aprendi muito com psicólogos, cientistas espe-
taculares nas duas áreas de compreensão do ser humano.
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É interessante observar como, ao se referir às mesmas circunstân-
cias descritas na seção anterior (de fato, as duas entrevistadas poderiam 
muito bem ter sido colegas de classe, pois estudavam na mesma época), 
essa psicóloga não apela ao repertório do conflito, mas ao da revolução. 
Essa representação, no entanto, parece despojada de seu habitual com-
ponente perturbador ou desestabilizador, pelo contrário, é apresentada 
como algo agradável. Isso pode ser devido ao distanciamento explicita-
do no fato de não se posicionar com nenhum dos lados em disputa e 
optar pelo ecletismo, mas, sobretudo, pela suspensão dos estudos que 
ela afirma ter realizado naquele momento. De fato, a decisão não parece 
algo casual, mas ligada a outra revolução que fora das salas de aula dos 
departamentos de psicologia dominava o mundo na época: 

Quando eu estava no quarto ano, deixei a Universida-
de, entrei em hipismo, entrei em tudo isso, tinha aque-
la parte de mim que estava me arrastando, que era a 
parte do impulso; adorei aquela história da paz: todos 
nos amamos, todos nos adoramos, paz para todos. Que 
delícia, isso me fascinou.

Não foi uma simples interrupção na trajetória dessa psicóloga; 
antes, foi um desvio através do qual ela desenvolveu alguns aspec-
tos de sua subjetividade em diálogo com os recursos propostos pela 
contracultura e seu amplo espectro de tecnologias do Eu. E, além da 
diversidade de modelos teóricos disponíveis para estabelecer sua iden-
tidade como psicóloga, nossa entrevistada já tinha certas inclinações 
pessoais nesse ponto de sua vida que encontrariam ressonância em 
vários espaços oferecidos dentro e fora da Universidade e que também 
eram cruciais tanto para sua identidade subjetiva quanto para a orien-
tação de sua carreira profissional:

Eu era uma bailarina clássica, moderna e de jazz; quando 
eu estava na universidade, eu já era dançarina, fazia par-
te de um grupo de dança e aprendi dança contemporâ-
nea também. Durante todo o tempo na universidade, eu 
também estava dançando paralelamente, porque a dança 
sempre foi algo maravilhoso para mim. Eu acho que isso 
era da minha mãe, mas também porque estava dentro de 
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mim. Ela adorava balé clássico e sempre íamos vê-lo. Eu 
conto aqui, pois isso também marcou minha parte profis-
sional, meu aprendizado e onde eu queria estar e o que eu 
queria fazer profissionalmente até aquele ponto da vida.

A suspensão de seus estudos de psicologia significava optar 
por suas inclinações mais estéticas. No entanto, talvez no exercido 
de um ecletismo, o qual foi declarado antes, ela também foi seduzi-
da por alternativas de reconciliação entre dança e psicologia: “Nos 
processos de dança, eu fui para o Brasil, com meu primeiro parceiro, 
que era dançarino, e lá fiz alguns cursos de psicodrama na época, e 
era dança terapêutica”.

A mera existência de uma proposta como o psicodrama lembra ou-
tro aspecto muitas vezes relegado da psicologia: o que está relacionado a 
discursos e práticas que poderíamos chamar de contracultural: orientalis-
mos, misticismos, magia e espiritualismo. Se, desde Mesmer (ASHMO-
RE; BROWN; MACMILLAN, 2005), passando pelas relações obscuras 
dos primeiros psicólogos acadêmicos, como James, com pesquisas psíqui-
cas, a psicologia oficial tem tido uma posição bastante hostil em relação 
a objetos e fenômenos que podem ser apontados como ultramundanos. 
A cultura ocidental sempre deixou algum espaço para conhecimentos e 
práticas que se referem a objetos dessa natureza, da magia renascentista ao 
espiritismo do século XIX, até chegar, no auge dos movimentos contra-
culturais nos anos 60¸ a uma verdadeira onda de práticas alternativas para 
a autodescoberta e o aperfeiçoamento espiritual, geralmente de origem 
oriental, mas não raramente com referências às mais diversas tradições 
culturais, embora geralmente em distanciamento explícito da tradição 
ocidental. Essas, que com toda a justiça podem ser chamadas de tecno-
logias do Eu ou práticas de si. (FOUCAULT, 2008b e 2008c), embora 
banidas do campo acadêmico, circulam em diferentes espaços culturais e, 
apesar de medidas explícitas para evitá-las, acabam entrando em contato 
com práticas psicológicas, hibridizando com elas, como fica claro na pró-
xima exposição da entrevistada: 

Agora, a ideia, já que existe essa ferramenta maravilhosa 
que é o corpo em movimento, porque não é apenas a 
biodança, mas é o movimento do corpo, a partir da res-
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piração, a partir daí, o corpo é sábio, é instintivo e sabe 
o que é bom e o que não é bom para você. Também, 
seu corpo é o que melhor se relaciona com o mundo, 
por quê? Porque é a conexão que você tem com o mun-
do. Quando você consegue se conectar com as pessoas 
e transmite isso, conhece cada pessoa sem falar, apenas 
olhando para a pessoa e movendo seu corpo, e dando 
e recebendo através da dança, isso é algo que realmen-
te transforma você; não são mentiras, o corpo não se 
engana: você dá algo ao corpo e aí ele reage para bem 
ou para mal, e se você tem o hábito, está dando coisas 
maravilhosas ao corpo, e isso também tem uma origem 
química, uma origem físico-enérgica.

De fato, depois de retornar ao país, concluir um curso de psico-
logia, sair para estudar no exterior, retornar à Colômbia e trabalhar em 
vários empregos como psicóloga, nossa entrevistada começa a encontrar 
o caminho para integrar dança e psicologia:

Inicialmente, trabalhei com um psiquiatra, Ignacio Ver-
gara, que é uma beleza de homem, muito inteligente; co-
meçamos a nos apresentar com muitas ações e atividades 
que desenvolvem a consciência, a conexão com o mundo, 
a natureza, com os outros; entramos na meditação do bu-
dismo zen, e lá entrei na parte que mais gostei. Pouco 
a pouco, várias experiências se formaram em torno do 
que eu finalmente queria fazer ou fiz ao longo da vida. 
Comecei a fazer biodança, naquela época fui guiada pela 
abordagem de Rolando Toro, que foi quem inventou essa 
coisa maravilhosa e eu, com essa conexão que tive com 
a dança toda a minha vida, perguntei: o que é essa coisa 
maravilhosa? É isso que quero, é para mim e é isso que 
quero ensinar e o que quero transmitir.

Na realidade, apresentar a carreira dessa psicóloga de maneira 
tão linear não faz justiça. Tão eclética e despreocupada com os limites 
convencionais da disciplina também tem sido sua carreira, na qual 
ela não se dedicou exclusivamente à biodança, mas também a outros 
tipos de atividades que, a princípio, podem parecer diametralmente 
opostas a biodança: 
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(…) e adorava a pesquisa, achava legal e nunca tinha feito 
formalmente, mas sempre adorei, sempre fui curiosa (…) 
entrei e comecei a aprender, e aprendi rápido: li como 
se fazia os relatórios, as análises, tudo o que se fazia em 
pesquisa de mercado qualitativa (…) De qualquer forma, 
eu aprendi a fazer pesquisas e trabalho com pesquisas de 
mercado há 22 anos. É nisso que tenho trabalhado, e foi 
isso que me deu a oportunidade de ver como são os pro-
cessos de formação de marcas, mas estou sempre transfe-
rindo tudo para o que é o ser humano.

A identidade da entrevistada pode ser questionada aqui. Pode pa-
recer que quem emite a declaração é alguém muito diferente daquela 
que emitiu as anteriores. No entanto, como pode ser visto no arquivo 
criado a partir desta investigação, é a mesma história produzida por 
uma mesma pessoa, que aparentemente nunca teria se preocupado mui-
to com limites e referentes identitários. Assim, nossa entrevistada, por 
um lado, praticava a biodança como uma técnica de desenvolvimento 
espiritual e, ao mesmo tempo, realizava pesquisas de mercado. E em 
nenhum momento há qualquer tipo de dissonância cognitiva ou afetiva 
expressa a esse respeito. O que torna possível essa posição, a tendência 
à fluência, ao sincretismo e ao ecletismo, que sem dúvida seria rejeitada 
na psicologia acadêmica, acabou sendo, por outro lado, totalmente fun-
cional para os objetivos da pesquisa de mercado: 

(…) comecei a desenvolver técnicas de apresentação que 
eram muito interessantes, sou sempre exploratória e gos-
to de experimentar, para que as pessoas possam relaxar 
e falar tranquilas e dizer a verdade, porque é difícil que 
nos digam tudo ( em uma sessão de grupo), as pessoas 
contam muitas histórias, mas também há muita verdade. 
Também houve apresentações, houve uma que era ima-
ginativa, onde eles se olharam no espelho e começaram 
a conversar sobre si mesmos, sobre as coisas positivas e 
negativas, o que eles queriam fazer, as pessoas chegavam 
a chorar e então eu tinha que estabilizá-las para que pu-
déssemos continuar com a sessão. Eu fiz um pouco dessas 
coisas, foi interessante, mas eu queria ajudar as pessoas 
nesses espaços, elas sempre saíam felizes dessas reuniões 
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quando eram exploratórias, é uma delícia, porque elas 
têm a oportunidade de falar sobre muitas coisas das quais 
não têm consciência, removem o inconsciente no relacio-
namento que eles têm com os outros, com o mundo, com 
objetos, com qualquer coisa.

A fluência ou flexibilidade da psicóloga para o desenvolvimento 
de técnicas específicas de pesquisa de mercado não se limitavam apenas 
a uma certa capacidade de adaptar instrumentos a condições específi-
cas, ou à facilidade de interação com os sujeitos dos estudos; também 
tinha a ver com os conteúdos teórico-metodológicos da psicologia, que 
também são usados de maneira eclética e fora dos critérios de rigor e 
consistência que seriam necessários em outros espaços:

Entrevistador: São técnicas que você traz da clínica? Ou 
de onde vêm essas técnicas?
Entrevistada: Sabe que não me lembro de onde veio essa 
técnica? É que as técnicas projetivas saem da clínica, as 
técnicas projetivas tentam trazer à tona o inconsciente, o 
que quer que você tenha sobre um assunto em particular 
ou sobre si mesmo, ou o que seja. Eu acho que isso era 
algo da clínica, acho que a clínica tem sido muito impor-
tante o tempo todo, porque é a que mergulha nos proces-
sos emocionais do ser humano e em seus relacionamentos 
consigo mesmo e com outras pessoas. Sim, acho que pe-
guei essa técnica na clínica.

Não se trata de julgar a inconsistência epistemológica das meto-
dologias desenvolvidas por essa psicóloga, o que não faz sentido algum, 
uma vez que tal inconsistência é relevante apenas nas áreas da profissão 
pelas quais a entrevistada não circula, como a área acadêmica, por exem-
plo. Em ambientes corporativos e, em particular, no campo do marke-
ting e da publicidade, os critérios para julgar a validade, legitimidade 
ou autoridade de uma técnica ou diagnóstico são bastante diferentes. É 
nesse cenário que uma subjetividade fluida e uma estrutura disciplinar 
eclética podem ter mais sucesso do que outras versões mais estáveis e 
limitadas. Não se pode deixar de pensar, neste caso, nos postulados de 
sociólogos como SENNET (2000) ou BAUMAN (2003) sobre capita-
lismo flexível ou sociedade líquida, por meio dos quais alertam sobre 
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como a transição para um modo de produção pós-industrial é acom-
panhada pelo que Sennet chamou de corrosão de caráter: a perda de 
referências de identidade e estruturas de valores estáveis que orientam 
a ação dos indivíduos. Nesta nova ordem, aqueles que não têm medo 
dessa fluidez podem ser talvez os mais funcionais. Isso não implica, no 
entanto, que nunca surja conflito:

Você até se questiona, há muitos questionamentos ao 
longo do caminho, porque eu queria trabalhar com pes-
soas, no fundo, e não trabalhar para a empresa, mas os 
processos eram muito interessantes, então o que esse sa-
bão precisa fazer para se conectar culturalmente com as 
pessoas? Era muito manipulador, o que eu não gostava, 
entende? Era algo que ia na contramão, mas o processo 
estava me puxando e me puxou porque é interessante, 
pois, para desenvolver uma marca é o mesmo que para 
desenvolver um ser humano. Uma marca é igual a uma 
pessoa: possui processos que sobem e descem, têm pro-
cessos de aprendizado; às vezes vai bem, às vezes dá erra-
do; tem forças, tem fraquezas; tem oportunidades, deve 
se comunicar super bem ... Assim como um ser humano! 
Quando se conecta e se comunica com as pessoas, está 
indo bem, e com nós humanos também somos assim. Se 
você possui essa harmonia internamente, não apenas na 
conexão externa, mas internamente, por exemplo, com 
a empresa, as pessoas que trabalham dentro da marca, o 
gerente, isso transcende a marca e é projetada intuitiva-
mente para o consumidor e as pessoas sentem. A parte 
intuitiva é incrível, o consumidor é um poder muito 
grande, também é muito sábio e não sabe! Mas está cada 
vez mais exigente e não acredita em nada.

Se esse questionamento acompanhou a entrevistada ao longo de 
sua carreira ou se apareceu como um efeito do dispositivo retórico da 
entrevista, é algo que faz pouco sentido perguntar-se. Para nossos pro-
pósitos, o que é relevante é a história que os psicólogos fazem de sua 
carreira e como eles a ordenam. O que chama a atenção nesse ponto é 
que, em um relato do qual todas as referências ao conflito pareciam ser 
excluídas, uma aparece de repente aqui. Mas apenas para ser resolvido 
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imediatamente restabelecendo a harmonia que parece ser a verdadeira 
razão na história dessa psicóloga. A tensão surge do reconhecimento de 
algum tipo de divergência entre o trabalho em pesquisa de mercado e o 
interesse em abordar as pessoas através da prática profissional. A solução 
é encontrada estabelecendo um curioso paralelo duplo: por um lado, 
um produto no mercado é como uma pessoa; portanto, o processo (co-
mercial) de desenvolvimento do produto é análogo ao processo (psico-
lógico) de desenvolvimento da pessoa. Portanto, dedicar-se à pesquisa 
de mercado para o desenvolvimento de produtos não está tão distante 
de trabalhar no suporte psicológico para pessoas em campos clínicos ou 
similares. Mas há mais: se os produtos são como pessoas, o relaciona-
mento do consumidor com eles deve ser algo análogo ao relacionamen-
to pessoal. O consumidor intui a harmonia interna do produto e, nessa 
medida, pode se conectar a ele, o que o ajudaria a manter sua própria 
harmonia interna. É a harmonia, então, que, para esse psicólogo, cons-
titui o núcleo da psicologia: “E tudo tem a ver com psicologia, porque a 
psicologia para mim é seguir esse caminho de apoio, alcançar harmonia, 
porque também se tem uma filosofia, interna e externa”.

A título de conclusão: a psique múltipla

As histórias orais aqui consideradas correspondem a uma breve 
amostra daquelas produzidas no projeto do Arquivo de Histórias Orais 
da Prática Psicológica da Colômbia, cujos materiais estão no Arqui-
vo Geral da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Dentro desse 
acervo, pode-se encontrar todo tipo de histórias sobre a prática da psi-
cologia na Colômbia durante o último quarto do século XX e o início 
do século XXI. As histórias contadas para este trabalho não podem ser 
consideradas as mais representativas de um conjunto heterogêneo de-
mais para definir casos exemplares com base na recorrência de suas ca-
racterísticas. Nem, é claro, se pode dizer que eles são os mais ortodoxos 
ao apresentar a prática da psicologia em suas formas ideais. Nenhuma 
dessas considerações orientou a escolha dos casos apresentados; antes, 
foi uma tentativa de mostrar com elas as articulações muito complexas 
nas quais a psicologia participa para conduzir exercícios do governo.
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Maneiras de conduzir a conduta foram exploradas através de 
histórias orais, entre outras, para apontar como os efeitos da subjeti-
vidade que ocorrem envolvem muito mais instâncias do que as atual-
mente apontadas por pesquisadores interessados em examinar o local 
e as operações da psicologia, que de certa forma demonstraram um 
fascínio um tanto limitante devido à relação entre a psicologia e a 
racionalidade do governo liberal.

Em particular, essas histórias evidenciam como, fora dos espaços 
institucionais estabelecidos, como a área acadêmica ou as associações sin-
dicais, e apesar dos esforços normativos deles, nos espaços sociais mais 
amplos, a psicologia hibrida e se une aos mais variados elementos cultu-
rais e materiais que deram origem a essas realidades psicológicas inéditas 
e idiossincráticas. A fé católica e a rádio, em um caso; política, teoria so-
cial, direito e a estrutura burocrática do estado, em outro; contracultura e 
marketing, neste último, dão origem a propostas, ou formas de governo, 
que aludem a salvação, dignidade, harmonia e formas de fazer psicologia, 
completamente incomensuráveis entre si, mas também autossuficientes, 
capazes por si mesmas para resolver suas contradições internas.

Mais uma vez, foi demonstrado ao longo do texto, como é fre-
quentemente apontado na literatura, que, ao examinar casos parti-
culares, as ferramentas fornecidas pelos estudos sociais da ciência são 
muito relevantes para entender o que é feito com a psicologia em 
referência ao governo contemporâneo, tanto de si mesmo, como dos 
outros. (ROSE, 1996; BLACKMAN; WALKERDINE, 2001; LO-
REDO NARCIANDI, 2019; LEAL FERREIRA et al., 2015). Com 
base nessas ferramentas, é possível observar a amplitude do campo de 
ação prático da psicologia nos ambientes sociais em que atua, ampli-
tude que resulta não da diversidade de problemas tratados e dos meios 
disponíveis para resolvê-los, mas da heterogeneidade das construções 
em que a psicologia está envolvida e que faz com que objetos psicoló-
gicos híbridos apareçam, bem como novas maneiras de fazer psicolo-
gia (LEAL FERREIRA et al. 2009, 2012). 

Nessa linha de análise, verifica-se também que os psicólogos par-
ticipantes não apenas atualizam a psicologia de maneiras múltiplas, im-
precisas e imprevisíveis, como também entram em contato e desenvol-
vem novas formas de entrelaçar diferentes discursos sociais circulantes 
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que prescrevem maneiras ideais de ser e de estar, permitindo assim o 
surgimento das várias figuras de subjetividade que foram apontadas. É 
relevante em termos de governo, a condução de si realizada pelas psicó-
logas entrevistadas, uma questão que as leva a se reinventarem, repeti-
damente, questionando que elas são apenas instrumentos da psicologia, 
bem como as mesmas figuras prescritas nos campos acadêmicos sobre o 
que um psicólogo deveria idealmente ser.

É o encontro entre a construção de si e a condução dos outros, 
sobra dizer, onde a psicologia entra em um processo de hibridação 
intensificado. É na miscigenação que ocorre que a psicologia se torna 
pertinente para resolver problemas diários. A relevância da psicologia 
como discussão acadêmica ocorre em nossas universidades, no entanto, 
como mostram as histórias orais, é na vida cotidiana que a questão pelas 
formas de tornar a psicologia relevante mostra sua complexa dimensão 
prática e suas conotações com uma complexa governamentalidade local 
e periférica ao mundo da produção de objetos psicológicos.

As diferentes construções apresentadas compõem o que tem sido 
indicado como propostas, ou melhor, programas para otimização social 
constante (MURRAY LI, 2007). Essa forma de governo que busca me-
lhorar indivíduos e populações, no nosso caso, a sociedade colombia-
na, com reinvenções subjetivas e propostas inovadoras, mostra como a 
psicologização atua em um exercício de governo na interioridade e na 
“distância” visando mudanças sociais (MILLER; ROSE, 2011). Dessa 
forma, reinvenção, condução de si e de outros são mostradas juntas, in-
dicando o que Rose (1996, 2008) já tinha estabelecido há alguns anos, 
quando afirmou que a psicologia é a mais social das ciências sociais, 
devido a seus efeitos de governo.
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Introdução

O presente texto tem por objetivo a análise do biopoder tal como 
foi realizada durante a década de 1970 por Michel Foucault. A decisão 
pela investigação dessa época em específico para este fim se deve ao fato 
de que as questões relativas ao biopoder assim como o próprio uso do 
termo emergem no discurso foucaultiano apenas na metade da déca-
da de 1970, primeiramente em aulas específicas proferidas no Collège 
de France e em conferências; e, posteriormente, em livros publicados. 
Além disso, tal emergência se insere na série de análises realizadas por 
Foucault nos anos anteriores acerca do poder soberano e do poder disci-
plinar presentes em seus primeiros cursos (1971-1975) na mesma ins-
tituição. Igualmente importante nesta análise é a súbita interrupção do 
protagonismo deste conceito no curso Segurança, Território e População 
(1977-78), em prol do conceito de governamentalidade. Portanto, para 
abordarmos as transformações nas análises envolvendo o biopoder em 
Foucault, será necessário que abordemos também – e mais fundamen-
talmente – as transformações nas análises de Foucault envolvendo o 
poder em geral.

Ao se tratar sobre poder precisamente em Foucault, há sempre 
de se precaver contra prejuízos essencializantes. Atualmente, já é até 
certo ponto difundido o fato de que Foucault nega veementemente que 
suas análises sobre o poder constituem uma teoria do poder, postulan-
do, em vez disso, que ele realiza um analítica do poder. Esta distinção 



28. Práticas de Pesquisa

700 

– recorrentemente retomada por Foucault em seus cursos no Collège 
de France – não deve ser entendida como meramente uma diferença 
terminológica injustificada, mas deve, em vez disso, ser entendida como 
implicando a decisão por um tipo de procedimento em específico em 
detrimento de outros modos de definição. Tal como entendemos, o 
objetivo de Foucault nunca foi determinar as características essenciais 
(e, portanto, trans-históricas) do poder, seus atributos necessários e su-
ficientes; portanto, nunca se tratou de postular o que é – hoje e sempre, 
aqui e em todo o lugar – o poder ou o que faz com que o poder seja 
o que é independente das circunstâncias; é neste sentido que Foucault 
nunca se propôs a fazer uma teoria do poder. Em vez disso, o que Fou-
cault efetivamente buscou foi mostrar as diferentes formas pelo qual se 
exerceu o poder em diferentes espaços e tempos: quais estratégias foram 
utilizadas, quais bases técnicas serviram de pontos de apoio, quais for-
mas de saber foram produzidas e adotadas como instrumentos etc.; é 
neste sentido que Foucault fez uma analítica do poder, i. e., mostrou, 
em cada caso, os elementos em jogo no exercício do poder.

Essa distinção, básica e conhecida, deve ser acompanhada de suas 
consequências imediatas e importantes: não há como dizer o que é o po-
der para Foucault; não há como atribuir a Foucault uma certa concep-
ção fechada de poder; em última instância, não há mesmo como dizer 
que Foucault postulou uma concepção de poder. Não há em Foucault 
uma concepção de poder que varia conforme suas análises se desenrolam; 
nem mesmo podemos dizer que Foucault postula uma concepção de 
poder para cada análise que faz. Em vez disso, o que ocorre é que, con-
forme mudam os materiais sobre os quais a análise é realizada, a análise 
mostra diferentes formas pelos quais o poder é exercido. Em última ins-
tância, a analítica do poder consiste sempre no mesmo procedimento, 
entretanto, conforme se analise as relações príncipe-súditos no século 
XVI, as instituições disciplinares do século XVIII ou o Estado Moderno 
no século XVIII, serão identificados diferentes exercícios de poder, assim 
como diferentes elementos envolvidos. Assim, nas diferentes análises do 
poder desenvolvidas por Foucault, não há uma alteração no que seria a 
concepção de poder para Foucault – até mesmo porque não há a adoção 
de nenhuma concepção prévia de poder anterior à análise a ser realizada 
–, mas, em vez disso, o que muda são os materiais analisados por Fou-
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cault. Se podemos atribuir uma diversidade na obra de Foucault, isso se 
deve não por uma fluidez ou indecisão acerca de o que é o poder, mas 
sim pela grande variedade de fontes materiais pesquisadas e pelo caráter 
nômade de seu pensamento, que recusava se fixar ou se especializar de-
finitivamente. Em suma, foi pelo fato de Foucault transitar pelas mais 
diferentes fontes materiais ao fazer sua analítica do poder que ele foi capaz 
de expor diferentes formas do exercício do poder. 

Nesta apresentação da analítica do poder de Foucault, acompa-
nhamos de perto Roberto Machado (1979) precisamente quando este 
nos lembra que “o poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma 
prática social e, como tal, constituída historicamente” (p. X). Com isso, 
devemos entender a análise que Foucault faz do poder da mesma forma 
que as análises que ele fez anteriormente, nos anos 1960, em relação a 
outros objetos, tais como a loucura, a medicina e as ciências humanas. 
Todas estas foram análises que buscaram mostrar as descontinuidades 
e a raridade dessas formações históricas, e de jeito nenhum tentaram 
mostrar um processo de evolução ou desenvolvimento contínuo ou 
mesmo qual é a verdadeira essência dessas formações. Da mesma forma 
se dá com o poder: Foucault historicizou seus modos de exercício, buscou 
suas diferentes formas singulares e delimitadas temporal e espacialmen-
te. Segundo Machado (1979, p. XI), “Nesse sentido, nem a arqueolo-
gia, nem, sobretudo, a genealogia têm por objetivo fundar uma ciência, 
construir uma teoria ou se constituir como sistema: o programa que 
elas formulam é o de realizar análises fragmentárias e transformáveis”. 
É justamente estas “análises fragmentárias e transformáveis” que vemos 
Foucault realizar ao se perguntar acerca do exercício do poder; e nosso 
objetivo aqui é acompanhar um pouco dessas transformações, princi-
palmente no que diz respeito ao biopoder.

Assim, em Foucault, deparamo-nos com os movimentos sinuo-
sos, com as idas e vindas de um pensamento nômade e inquieto. Nisso 
que Foucault chama de sua analítica do poder – em contraposição a 
uma teoria do poder, que inevitavelmente o essencializa – presenciamos 
mudanças suaves ou pequenos deslocamentos nas análises que possibi-
litam a demarcação sutil de algumas diferenças em suas análises. Três 
deslocamentos principais podem ser identificados na analítica do poder 
que Foucault empreende na década de 1970: (1) no início dos anos 
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1970, logo após o início de seus cursos no Collège de France, o des-
locamento de uma análise do exercício do poder que o expõe como 
eminentemente jurídico, negativo, repressor e exercido por intermédio da 
violência e da lei – análise supostamente presente na própria “A História 
da Loucura na Idade Clássica” (1961), tese de doutorado de Foucault – 
para uma análise que expõe um exercício produtivo e inventivo do poder, 
este tendo como matriz de inteligibilidade a guerra, a dominação e a 
sujeição; (2) com o curso “Em Defesa da Sociedade” (1975-76) e a pos-
terior publicação de “História da Sexualidade I: A Vontade de Saber” 
(1976), deslocamento da análise do poder que toma como matriz de in-
teligibilidade a guerra – análise que começou a ser desenvolvida com o 
curso “A Sociedade Punitiva” (1972-73) – para a análise do poder como 
biopoder, que visa a maximização da vida; e (3) na passagem da terceira 
para a quarta aula do curso “Segurança, Território e População” (1978-
79), deslocamento da análise do poder como biopoder para a análise do 
poder como governo e, posteriormente, direção da conduta humana.

O estudo desses deslocamentos pode ser visto como o fio que 
conduz nossas exposições. Nossa hipótese é que a elaboração da noção de 
Biopoder em Foucault é realizada em percursos genealógicos delimitados por 
tais deslocamentos. Percursos que abarcam o início da fase genealógica 
do autor, i. e. a primeira metade da década de 70, e a análise da gover-
namentalidade a partir de 1978.

Primeiro deslocamento

O primeiro deslocamento, talvez o mais conhecido no que diz 
respeito à analítica do poder em Foucault, é marcado pelo rompimento 
com a concepção de poder utilizada por pensadores marxistas da épo-
ca – dentre estes, principalmente, o ex-professor de Foucault, Louis 
Althusser, que havia publicado em 1970 o livro de grande repercussão 
na época Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Segundo Foucault 
(1972-73), essa concepção do poder postularia que este: (1) é uma coisa 
que alguns possuem e outros não; (2) tem como centro e fonte o Es-
tado; (3) tem por função unicamente garantir a reprodutibilidade dos 
modos de produção; (4) produz ideologias das quais se vale para garantir 
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seus objetivos. O rompimento de Foucault com esta concepção se daria 
por meio da análise que ele empreendeu no curso A Sociedade Puniti-
va (1972-73) acerca das comunidades e instituições do século XVII e 
XVIII. Esta análise mostrou que estas teriam sido os primeiros locais nos 
quais teria se formado uma organização disciplinar do espaço, do tempo 
e do cotidiano – organização que estava em rompimento com o regime 
de poder vigente na época, denominado por Foucault de poder soberano, 
e que também, posteriormente na Modernidade, se generalizou para 
toda a sociedade, formando o que Foucault denominou sociedade disci-
plinar (FOUCAULT, 1975). Em última instância, este primeiro deslo-
camento operado por Foucault é o de uma concepção – partilhada pelos 
marxistas da época – segundo a qual o poder, na Modernidade, só se 
exerce negativamente – i. e., por repressão, violência, confisco, punição, 
morte etc. – para a análise dos dispositivos disciplinares, que expõem 
um poder exercido positivamente – i.e., por moralização, organização, 
esquadrinhamento, produção de desejos e de saberes etc.

Encontramos uma contraposição à concepção de poder como 
essencialmente negativo já na época no curso A Sociedade Punitiva 
(1972-1973), no qual Foucault – a partir da análise do modo de fun-
cionamento do poder em certas instituições disciplinares dos séculos 
XVII, XVIII e XIX (comunidades religiosas, o protótipo benthaniano 
de instituições, as fábricas, as instituições militares e as prisões) – ex-
põe como: (1) o poder na modernidade é exercido em todo o campo 
social, através de intermediações e segundo “certa forma de enfren-
tamentos estratégicos instantâneos e continuamente renovados entre 
vários indivíduos” (FOUCAULT, 1972-73, p. 207), tendo portanto 
em seu cerne “uma relação belicosa, e não uma relação de apropria-
ção” (ibid., p. 207); (2) o Estado moderno funciona dentro de um 
certo regime de poder – nomeado por Foucault como disciplinar – 
que o extrapola e o permeia, de modo que, ao se falar em poder na 
modernidade, abarca-se muito mais do que o que seria um Estado 
apartado do resto das instâncias sociais que só fariam reproduzir o seu 
modo de funcionamento; o Estado moderno funciona em interrela-
ção com outras instâncias de poder que se reforçam mutuamente e se 
encadeiam umas às outras: “Há sistemas de poder muito mais amplos 
que o poder político em seu funcionamento estrito: todo um con-
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junto de focos de poder que poder ser as relações sexuais, a família, 
o emprego, a moradia.” (ibid., p. 209); (3) na Modernidade, muito 
mais do que meramente reproduzir um modo de produção, “o poder é 
de fato um dos elementos constitutivos do modo de produção” (ibid., 
p. 210), pois é por meio de certos mecanismos de poder – nomeados 
por Foucault de aparatos de sequestração – que o homem é constituído 
enquanto ser de trabalho, entendendo, com isso, que há um fator de 
produção – isto é: positivo – próprio ao exercício do poder; (4) o poder 
moderno não produz meras ideologias, mas sim saberes que estão inti-
mamente interconectados ao seu funcionamento, ambos funcionando 
em regime de reciprocidade sem identidade: “todo ponto de exercício 
de um poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação, não de 
ideologia, mas de saber; e, em compensação, todo saber estabelecido 
possibilita e garante o exercício de um poder” (ibid., p. 212).

Assim, por meio deste rompimento com as leituras marxistas 
da época sobre o poder, um dos principais pontos mais gerais que 
Foucault pretende estabelecer nos primeiros anos da década de 1970 
– principalmente nos cursos A Sociedade Punitiva (1972-73) e O Po-
der Psiquiátrico (1973-74) – é a especificidade do regime de poder 
exercido na Modernidade, nomeado por Foucault de poder discipli-
nar. Nesse sentido, Foucault busca mostrar uma descontinuidade no 
modo de exercício do poder, descontinuidade esta que é estabelecida 
justamente pela emergência no século XVIII de diversas instituições 
e comunidades que operavam por um regime disciplinar, em rompi-
mento com o regime de poder predominante na época, o poder sobe-
rano. A contraposição entre poder soberano e poder disciplinar é uma 
das principais estratégias de Foucault para delimitar a especificidade 
do regime de poder moderno; e é precisamente esta história do poder 
disciplinar – isto é, como ele emergiu e como ele se generalizou – que 
Foucault estabelece em seus primeiros cursos.

Neste momento do pensamento de Foucault, a guerra é con-
vocada como matriz de inteligibilidade para o exercício do poder na 
Modernidade. Para estabelecer essa reivindicação, primeiramente, 
Foucault (1972-73, p. 13) critica a concepção de guerra civil tal como 
postulada pelos filósofos contratualistas (principalmente, Hobbes e 
Rousseau), uma vez que entende que este autores nunca postularam 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 705 

a guerra civil em sua efetividade concreta, mas apenas enquanto: ou 
um momento originário e original antes do contrato social (que seria 
a guerra de todos contra todos) ou uma ameaça constante de disso-
lução do contrato social pela guerra de todos contra todos a partir de 
elementos exteriores (que não se submeteram ao contrato) após o es-
tabelecimento do contrato. Nesse sentido, “tanto numa análise como 
noutra, a guerra civil é o acidente, a anomalia, aquilo que se deve 
evitar justamente por ser a monstruosidade teórico-prática” (ibid., p. 
13). Para Foucault, estas análises não chegam nem perto de positivar a 
guerra civil; em vez disso, elas apenas aparecem como o que deve ser 
suprimido em qualquer instância.

 A tentativa de Foucault é justamente positivar a guerra civil 
como matriz de inteligibilidade para o exercício do poder na moderni-
dade: “Ora, eu gostaria de fazer a análise, considerando, ao contrário, 
que a guerra civil é o estado permanente a partir do qual é possível e 
é preciso compreender diversas dessas táticas de luta” (ibid., p. 13); “A 
guerra civil é a matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as estratégias 
do poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas a pro-
pósito do poder e contra ele” (ibid., p. 13); “A guerra civil desenrola-se 
no teatro do poder. Não há guerra civil a não ser no elemento do poder 
político constituído; ela se desenrola para manter ou para conquistar 
o poder, para confiscá-lo ou transformá-lo. Ela não é o que ignora ou 
destrói pura e simplesmente o poder, mas sempre se apoia em elemen-
tos do poder” (ibid., p. 28); ou: “a guerra civil [pode ser considerada] 
uma matriz em cujo interior os elementos do poder atuam, reativam-se, 
dissociam-se (…). Não há guerra civil sem trabalho de poder, trabalho 
com o poder” (ibid., p. 30); ou ainda “a guerra civil habita, permeia, 
anima e investe o poder integralmente” (ibid., p. 30); ou mesmo “O 
exercício cotidiano do poder deve poder ser considerado uma guerra ci-
vil: exercer o poder é de certa maneira travar a guerra civil, e todos esses 
instrumentos, essas táticas que podem ser distinguidas, essas alianças 
devem ser analisáveis em termos de guerra civil” (ibid., p. 30-31); e por 
fim: “o poder não é o que suprime a guerra civil, mas o que a trava e lhe 
dá continuidade” (ibid., p. 31).

Outro elemento fundamental na análise que Foucault faz no po-
der é o corpo. Corpo entendido não no sentido meramente anatômico 
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ou fisiológico, mas como constituído por relações de poder e cumprin-
do diferentes funções conforme o regime de poder envolvido. Foucault 
entende que “o corpo também está diretamente mergulhado num cam-
po político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o 
investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais” (FOUCAULT, 1975, p. 
29) e é também uma transformação da função do corpo que ele iden-
tifica na passagem entre o poder soberano da Idade Clássica e o poder 
disciplinar da Modernidade.

Na Idade Clássica, na qual o exercício do poder girava em torno 
das ações repressivas do soberano, haviam dois polos em que efetiva-
mente havia uma individualização – isto é, o reconhecimento de al-
guém enquanto indivíduo, singularidade com especificidades próprias, 
em vez de mero “qualquer um” amorfo inserido em um conjunto de 
semelhantes. Em um polo, temos o soberano, que tem sua individuali-
dade fundamentada na faculdade atribuída a ele por herança de infligir 
punições diretamente sobre o corpo de qualquer um que venha a deso-
bedecer suas leis; é precisamente aqui que encontramos os mais diversos 
espetáculos de suplício, nos quais o soberano, após haver uma desobe-
diência – portanto, reativamente – recuperava sua honra e demonstrava 
seu terror de forma proporcional às punições que executava no desobe-
diente. Era por meio desses suplícios que o soberano tinha sua imagem 
e seu corpo reconhecido como diferente dos outros, como imagem e 
corpo que devem ser obedecidos e que podem infligir danos concretos 
aos que desobedecem. No polo oposto, temos precisamente aqueles so-
bre o qual recaem os suplícios; os suplícios – sejam os que levavam à mor-
te ou não – marcam no corpo aquele que desobedece e, dessa forma, 
tal corpo é individuado enquanto “aquele que atentou contra o poder 
do soberano”. Dessa forma, no modo de exercício do poder nomeado 
por Foucault como poder soberano, apenas dois polos são individuados; 
e individuados temporariamente: por um lado, o soberano ao infligir o 
suplício e, por outro, o condenado ao ter seu corpo supliciado. É nesse 
sentido que “Na região mais sombria do campo político, o condenado 
desenha a figura simétrica e invertida do rei” (FOUCAULT, 1975, p. 
32), ambas as figuras operando em conjunto para reforçar ritualmente 
o poder do soberano.
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O corpo cumpre, efetivamente, uma função no regime do poder 
soberano; mas é toda uma transformação que ocorrerá com a emergência 
dos dispositivos disciplinares: “As disciplinas marcam o momento em que 
se efetua o que se poderia chamar a troca do eixo político da individua-
lização” (FOUCAULT, 1975, p. 188). Por um lado, enquanto no poder 
soberano, a individualização é “ascendente”, “máxima do lado em que a 
soberania é exercida e nas regiões superiores do poder” (ibid., p. 188):

Num regime disciplinar, a individualização, ao contrário, 
é “descendente”[;] à medida que o poder se torna mais 
anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se exerce 
tendem a ser mais fortemente individualizados; e por fiscali-
zações mais que por cerimônias, por observações mais que 
por relatos comemorativos, por medidas comparativas que 
têm a “norma” como referência, e não por genealogias que 
dão os ancestrais como pontos de referência; por “desvios” 
mais que por proezas (ibid., p. 188; grifos nossos).

 Esta inversão do sentido da individualização só é possível por 
conta da importância que possui a vigilância nos dispositivos discipli-
nares modernos; e é precisamente em relação a esta vigilância tão im-
portante que o corpo também passará a ter grande importância no geral. 
Enquanto, no poder soberano, o poder exercido é descontínuo e cíclico 
– atualizado momentaneamente, apenas durante os rituais de suplício e 
de reparação – o poder exercido nas instituições disciplinares é contínuo 
e linear, marcado por uma vigilância constante dos corpos:

O poder disciplinar não é descontínuo, ao contrário, ele 
implica um procedimento de controle contínuo; no sis-
tema disciplinar, não se está à eventual disposição de al-
guém, está-se perpetuamente sob o olhar de alguém ou, 
em todo caso, na situação de ser olhado. Logo, não se é 
marcado por um gesto que teria sido feito de uma vez por 
todas, não se é marcado por uma situação que foi dada 
logo de saída; é-se visível, está-se perpetuamente na situa-
ção de ser olhado (FOUCAULT, 1973-74, p. 59).

O corpo é constituído enquanto fator de grande importância na 
Modernidade, não por ser lugar de suplícios, uma vez que estes tendem 
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a desaparecer nesta época, mas por ser objeto material da observação, 
do exame, das medições, dos registros e do esquadrinhamento do es-
paço. É por meio de todos estes processos que há a individualização 
dos corpos nos dispositivos disciplinares; e, dado que, por princípio, 
os dispositivos disciplinares buscam vigiar a todos que caem sob seu 
espaço, todos são indivíduos dentro dos dispositivos disciplinares, ten-
do identificados seus nomes, números, medições corporais ou mentais, 
comportamentos e antecedentes (familiares, escolares, trabalhistas, mé-
dicos, infracionais etc.) que os caracterizam e os diferenciam de todos os 
outros. E é por meio destes mecanismos de esquadrinhamento espacial, 
delimitação temporal, vigilância e registro que estas instituições operam 
a sequestração (FOUCAULT, 1972-73) do indivíduo, operação própria 
aos dispositivos disciplinares: “todo sistema disciplinar, creio, tende a 
ser uma ocupação do tempo, da vida e do corpo do indivíduo” (FOU-
CAULT, 1973-74, p. 58).

Nestas análises, o exercício do poder aparece como uma mul-
tiplicidade de relações de força em seu caráter produtor de corpos e 
realidades. Temática da guerra, da dominação e da sujeição que marca a 
rejeição e a recusa da dinâmica do poder característica da soberania e do 
direito. Foucault não afirma uma descoberta do corpo pelo poder, mas 
destaca a formulação de uma microfísica que assume uma generalização 
e um detalhamento únicos na história do Ocidente. Nessa nova mecâ-
nica de seu exercício, Foucault analisa principalmente o poder exercido 
na Modernidade sobre os corpos individuados no exército, na fábrica, 
nas escolas, no hospital, expondo a constituição do indivíduo moderno 
através da disciplinarização de seus corpos visando a maximização da 
docilidade e da utilidade.

Segundo deslocamento

O segundo deslocamento é aquele no qual Foucault aborda de-
talhadamente o regime de poder que ele nomeia biopoder, conceito de 
curto protagonismo. É importante atentar para este segundo desloca-
mento por dizer respeito a uma descontinuidade entre dois dos mais 
famosos livros de Foucault, que foram publicados com apenas um ano 



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 709 

de intervalo: Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão, publicado em 1975, 
e História da Sexualidade I: A Vontade de Saber, publicado em 1976. 
Apesar do pouco intervalo entre as publicações, as diferenças no con-
teúdo de ambos é patente. De um lado, Vigiar e Punir (1975) é dedica-
do à caracterização e à distinção entre poder soberano e poder disciplinar 
– sendo, portanto, mais próximo das elaborações presentes nos cursos 
A Sociedade Punitiva (1972-73), O Poder Psiquiátrico (1973-74) e, em 
alguns elementos, Os Anormais (1974-75); do outro lado, A Vontade 
de Saber (1976) é um livro de delineamentos metodológicos e de apre-
sentação de um projeto de pesquisas históricas em torno da questão da 
sexualidade e da vida – estando mais próximo, portanto, de alguns ele-
mentos presentes em O Poder Psiquiátrico (1973-74) e em Os Anormais 
(1974-75), mas principalmente relacionado à última aula do curso Em 
Defesa da Sociedade (1975-76) e às três primeiras aulas do curso Segu-
rança, Território e População (1977-78).

Dessa forma, temos Vigiar e Punir (1975) tratando sobre poder 
soberano e poder disciplinar e A Vontade de Saber (1976) tratando sobre 
sexualidade e vida, onde a disciplina é subsumida ao biopoder. O gran-
de ponto de confusão é que, em A Vontade de Saber (1976), Foucault re-
toma sua distinção entre poder soberano e poder disciplinar à luz de suas 
pesquisas sobre sexualidade e vida, o que acaba por fazer com que al-
guns leitores pensem que não há diferenças no modo como a distinção 
entre estes dois tipos de exercício do poder aparece em cada um desses 
dois livros. Queremos mostrar, justamente, que há entre estas obras um 
deslocamento no que diz respeito à análise do poder, principalmente 
no que diz respeito ao poder disciplinar: de um lado, em Vigiar e Punir 
(1975) – que analisa as instituições disciplinares e que não tem por foco 
a sexualidade ou a vida – o poder disciplinar aparece como um disposi-
tivo que busca maximizar a docilidade e a utilidade dos corpos; do outro 
lado, em A Vontade de Saber (1976) – que analisa os mecanismos pelos 
quais a sexualidade e a vida ganharam proeminência na sociedade oci-
dental – o poder disciplinar aparece como sinônimo de anatomopolítica, 
isto é, poder que atua individualizando os corpos buscando maximizar 
e potencializar a vida destes. 

Decerto, um pouco no curso O Poder Psiquiátrico (1973-74), 
mas principalmente no cursos Os Anormais (1974-75), Foucault – ao 
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analisar a sociedade de normalização e medicalização que constitui e 
utiliza a família como mecanismo, que desenvolve o dispositivo da 
sexualidade e o sexo como foco da subjetividade ocidental, que afirma 
a classe burguesa e o Estado-nação e que possibilita a constituição 
de todo um racismo biológico contra o anormal – aborda elementos 
fundamentais que serão retomados em suas análises posteriores sobre 
a biopolítica e, mais geralmente, sobre o biopoder. Contudo, o des-
locamento principal deste período se dá na própria noção de guerra: 
a análise do biopoder mostra um regime no qual a guerra não mais é 
travada com entes externos, mas, pelo contrário, com entes internos; 
deslocamento que se dá explicitamente apenas no curso Em Defesa da 
Sociedade (1975-76) – ministrado no início do ano de 1976, portan-
to, após a publicação de Vigiar e Punir (1975) e antes da publicação 
de A Vontade de Saber (1976).

O curso Em Defesa da Sociedade (1975-76) teve por objetivo 
principal se perguntar quando foi possível pela primeira vez na his-
tória – e quem foi efetivamente o primeiro a enunciar – um discurso 
histórico-político, isto é, um discurso que entende a história como 
um desenrolar de enfrentamentos, combates, invasões, dominações, 
lutas e guerras, no qual a paz, a lei, as instituições políticas e a calma-
ria são apenas aspectos derivados momentâneos e nunca garantidos. 
Em suma, Foucault pergunta: “como, desde quando e por que se 
começou a perceber ou a imaginar que é a guerra que funciona sob 
e nas relações de poder?” (FOUCAULT, 1975-76, p. 40); “Quem 
pensou primeiro que a política era a guerra continuada por outros 
meios?” (ibid., p. 226). Para além desta questão que poderíamos 
nomear como “histórica”, que diz respeito à emergência de um tipo 
específico de discurso, há também uma questão “metodológica” cru-
cial, que diz respeito a grande parte das análises feitas por Foucault 
em seus cursos e livros anteriores: “a guerra pode valer efetivamente 
como análise das relações de poder e como matriz das técnicas de 
dominação?” (ibid., p. 40); “o conjunto das noções derivadas da 
estratégia ou da tática podem constituir um instrumento válido e 
suficiente para analisar as relações de poder?” (ibid., p. 226; grifo 
nosso). Questão que também é indicada por Foucault ao precisar o 
objetivo do curso daquele ano:



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 711 

(…) o essencial do curso será dedicado (…) ao problema 
da guerra. Eu gostaria de tentar ver em que medida o es-
quema binário da guerra, da luta, do enfrentamento das 
forças, pode ser efetivamente identificado como o fun-
damento da sociedade civil, a um só tempo o princípio 
e o motor do exercício do poder político. É mesmo exa-
tamente da guerra que se deve falar para analisar o fun-
cionamento do poder? São válidas as noções de “tática”, 
de “estratégia”, de “relação de força”? Em que medida o 
são? O poder, pura e simplesmente, é uma guerra conti-
nuada por meios que não as armas ou as batalhas? (FOU-
CAULT, 1975-76, p. 18-19; grifo nosso).

Articulando estas duas questões, podemos dizer que este curso de 
Foucault busca fazer uma genealogia da guerra como matriz de inteligibi-
lidade do exercício do poder, mostrando sua emergência nos séculos XVI 
e XVII na Inglaterra e na França, e suas retranscrições nos séculos XVII 
e XVIII, que levaram à transformação da guerra exterior e binária em 
guerra interior e unitária na segunda metade do século XVIII e início do 
XIX. É justamente acompanhando estas transformações que o “esquema 
binário guerra” – assim como seus correlatos – se mostrará insuficiente 
para dar conta da modalidade de exercício de poder na Modernidade. 
Perda de primazia do esquema binário da guerra; advento da guerra bio-
lógica interna do biopoder.

Respondendo à questão histórica, Foucault aponta a emergência 
de um discurso efetivamente histórico-político nos discursos dos grupos 
populares ou pequeno-burgueses da Inglaterra do século XVI, sendo 
estes os Diggers e os Levellers. Entretanto, Foucault se deterá muito mais 
no caso francês, no qual um tal discurso surge apenas no século XVII 
com o nobre Henri de Boulainvilliers, que toma o discurso histórico da 
guerra, do espólio, da dominação constantes como instrumento polí-
tico contra a crescente burocratização do reinado francês de Luís XIV 
e contra o procedimento pelo qual o poder real se autolegitimava ao 
desenvolver narrativas que – suspendendo qualquer referência a en-
fretamentos concretos e efetivos na História – remetiam a origem do 
reinado e do estado de coisas ao Império Romano. Seria em Boulain-
villiers que encontraríamos, efetivamente, narrativas históricas que não 
falariam mais de legitimação a partir de uma origem imperial romana, 
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mas sim de dominações e conquistas que se dariam por meio de múltiplas 
lutas entre raças adversárias, nas quais umas invadiram e subjugaram 
outras, assim expandindo suas forças e seus domínios. É importante res-
saltar que a noção de raça não possui, na época, o significado biológico 
que será atribuído a ela do século XIX em diante; em vez disso, ela era 
utilizada como sinônimo da noção também muito específica de nação 
ou sociedade: “A nação, ou melhor, ‘as’ nações, ou seja, os conjuntos, 
as sociedades, os agrupamentos de pessoas, de indivíduos que têm em 
comum um estatuto, costumes, usos, uma certa lei particular – mas lei 
entendida muito mais como regularidade estatutária do que como lei 
estatal” (FOUCAULT, 1975-76, p. 112-113).

Não é sem motivo que Foucault faz questão de enfatizar que se 
deve falar em as nações, no plural. Um ponto fundamental que caracte-
riza a guerra entre raças, entre nações ou entre sociedades é sua estrutura 
binária, segundo a qual “há dois grupos, duas categorias de indivíduos, 
dois exércitos em confronto” (FOUCAULT, 1975-76, p. 43); “a guerra 
que solapa a nossa sociedade e a divide de um modo binário é, no fundo, 
a guerra das raças. (…) O corpo social é no fundo articulado a partir de 
duas raças” (ibid., p. 51; grifos nossos);

(…) há duas raças quando se faz a história de dois gru-
pos que não têm a mesma origem local; dois grupos que 
não têm, pelo menos na origem, a mesma língua e em 
geral a mesma religião; dois grupos que só formaram 
uma unidade e um todo político à custa de guerras, de 
invasões, de conquistas, de batalhas, de vitórias e de der-
rotas, em suma, de violências; um vínculo que só se es-
tabeleceu através da violência da guerra (FOUCAULT, 
1975-76, p. 65).

Segundo esta concepção histórica, portanto, sempre há dois la-
dos no campo de batalha: de um lado, o “nós” – isto é, a nossa raça, a 
nossa nação, a nossa sociedade – que abrange aqueles que lutam pelos 
nossos direitos, pela nossa vitória, pela nossa conquista; do outro lado, o 
“eles”, os “não-nós”, que abrange os que não lutam por ou se opõem a 
nossos direitos, a nossas vitórias, a nossa conquista, são os que impedem 
o fortalecimento de nossa raça. Nesse sentido, dirá Foucault, “é sempre 
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um discurso de perspectiva” (ibid., p. 44), um discurso que fala a partir 
de um dos frontes de batalha, um discurso que possui, em si, a sede de 
conquista. E, dentro desta guerra sem fim, não há síntese possível, mas 
apenas a disjunção exclusiva dominar ou ser dominado, vencer ou ser ven-
cido: “os inimigos que estão à nossa frente continuam a ameaçar-nos, 
e não podemos chegar ao termo da guerra por algo como uma recon-
ciliação ou uma pacificação, mas somente na medida em que formos 
efetivamente vencedores” (ibid., p. 44).

O ponto fundamental neste discurso histórico-político para o qual 
chamamos a atenção – justamente por ser ele o que será essencialmen-
te transformado com a emergência do biopoder – é, primeiramente, 
sua estrutura binária e, por consequência, seu caráter de essencial exte-
rioridade. Isto é: se trata de uma guerra entre raças (estrutura binária) 
que, por definição, exige que sejam duas raças exteriores uma à outra, 
isto é: há sempre uma raça a qual nós pertencemos e que protegemos e 
uma raça a qual os outros pertencem enquanto inimigos, sem que haja 
qualquer intersecção possível entre estes conjuntos; ou se pertence à 
nossa raça e, portanto, deve-se ser protegido, ou se pertence à outra raça 
e deve-se ser dominado.

Partindo deste esquema geral das múltiplas guerras incessantes entre 
raças, Foucault trata, na segunda metade do curso, sobre duas retrans-
crições pelas quais a teoria da guerra das raças teria passado: a primeira, a 
retranscrição da luta de classes, que se deu por meio de alguns historiado-
res da época da Revolução Francesa; a segunda, a retranscrição biológica, 
que ocorreu no início do século XIX. A primeira retranscrição se deu 
por um apaziguamento parcial da guerra e, em última instância, por 
uma dialetização interna do discurso histórico: emerge uma dialética 
entre o gabarito da dominação – que emergiu com Boulainvilliers – e o 
novo gabarito da totalização – que emergiu com alguns historiadores da 
época da Revolução Francesa (Emmanuel-Joseph Sieyès, François Gui-
zot, Augustin, Thierry e Conde de Montlosier), os mesmos que foram 
responsáveis pela dialetização dos dois gabaritos. Em última instância, 
essa retranscrição seria a da substituição da luta entre raças pela luta de 
classes e caracterizaria o advento de um discurso contra-histórico na medi-
da em que introduz a concepção de totalização, sendo responsável pela 
relativização da predominância do gabarito de dominação.
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Entretanto, a retranscrição que mais nos interessa aqui é a segun-
da, a retranscrição biológica – uma vez que ela acompanha a emergência 
do biopoder enquanto tal. Esta retranscrição, segundo Foucault, se dá 
concomitante à primeira – isto é, na primeira metade do século XIX -, 
mas é responsável pela formação de um outro discurso contra-histórico, 
este caracterizado pela supressão da história em favor de uma perspec-
tiva biológico-médica. É nesse momento que ocorre a biologização da 
noção de raça que coincide com a emergência de um racismo biológico-
social de Estado. 

Retomando, reciclando a forma, o alvo e a própria função 
do discurso sobre a luta das raças, mas deturpando-os, 
esse racismo se caracterizará pelo fato de que o tema da 
guerra histórica – com suas batalhas, suas invasões, suas 
pilhagens, suas vitórias e suas derrotas – será substituí-
do pelo tema biológico, pós-evolucionista, da luta pela 
vida. Não mais batalha no sentido guerreiro, mas luta no 
sentido biológico: diferenciação das espécies, seleção do 
mais forte, manutenção das raças mais bem adaptadas etc. 
(FOUCAULT, 1975-76, p. 68; grifos nossos).

 É também nessa retranscrição biológica que a noção de guerra 
das raças será profundamente transformada, agora perdendo suas carac-
terísticas até então essenciais de binariedade e exterioridade. É como se, 
com tal retranscrição, houvesse uma interiorização da guerra, agora, os 
inimigos não mais sendo aqueles que pertencem a outra raça, a outra 
nação, a outro povo; mas sim interiores a nossa própria raça. Agora o 
critério separador entre nós e eles não coincide com a interioridade ou 
exterioridade em relação à raça em seu sentido histórico-político que 
tivera até então; em vez disso, nós e eles pertencem a uma e mesma raça 
no sentido biológico e o critério de separação passa a ser a vida biológica 
por meio das normas estabelecidas pelas novas ciências médico-biológi-
cas, dentre elas as que dizem respeito ao racismo biológico e à degeneres-
cência. Como dito por Foucault:

(…) a outra raça, no fundo, não é aquela que veio de 
outro lugar, não é aquela que, por uns tempos, triunfou 
e dominou, mas é aquela que, permanente e continua-
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mente, se infiltra no corpo social, ou melhor, se recria 
permanentemente no tecido social e a partir dele. Em ou-
tras palavras, o que vemos como polaridade, como fratura 
binária na sociedade, não é o enfrentamento de duas raças 
exteriores uma à outra; é o desdobramento de uma única 
e mesma raça em uma super-raça e uma sub-raça.
(…) um combate que deve ser travado não entre duas 
raças, mas a partir de uma raça considerada como sendo 
a verdadeira e a única, aquela de detém o poder e aquela 
que é titular da norma, contra aqueles que estão fora dessa 
norma, contra aqueles que constituem outros tantos peri-
gos para o patrimônio biológico (FOUCAULT, 1975-76, 
p. 52; grifos nossos).

E mais adiante:

(…) o tema da sociedade binária, dividida entre duas 
raças, dois grupos estrangeiros, pela língua, pelo direito 
etc. vai ser substituído pelo de uma sociedade que será, 
ao contrário, biologicamente monista. Ela será evidente-
mente ameaçada por certo número de elementos hetero-
gêneos, mas que não lhe são essenciais, que não dividem 
o corpo social, o corpo vivo da sociedade, em duas par-
tes, mas que são de certo modo acidentais (FOUCAULT, 
1975-76, p. 68; grifos nossos).

Apesar de discutir pontualmente temas relativos à retranscrição bio-
lógica em algumas aulas iniciais do curso Em Defesa da Sociedade (1975-
76), é apenas na última aula deste curso – cujos elementos reaparecem 
em grande parte no último capítulo de seu livro do mesmo ano História 
da Sexualidade I: A Vontade de Saber (1976) – que Foucault analisa pro-
priamente a emergência e o funcionamento dos mecanismos do biopo-
der, focando principalmente no que diz respeito ao racismo de Estado. O 
biopoder é concebido como emergindo a partir de “um dos fenômenos 
fundamentais do século XIX (…) a assunção da vida pelo poder” (FOU-
CAULT, 1975-76, p. 201; cf. FOUCAULT, 1976, p. 133); e como cons-
tituído por dois polos compatíveis de “poder sobre a vida” (FOUCAULT, 
1976, p. 131): a anátomo-política do corpo – cujo surgimento remonta 
às instituições disciplinares do século XVII – assegurada pelo exercido 
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das disciplinas sobre o corpo-indivíduo; e a bio-política da população – 
cujo surgimento remonta à metade do século XVIII – assegurada pelo 
exercício de controles ou mecanismos reguladores sobre o corpo-espécie. No 
registro do biopoder, a norma passa a ter o papel fundamental de intercalar 
ambos os polos: a norma se encontra tanto no âmbito das disciplinas, ele-
gendo o que deve ser adotado e o que deve ser recusado para que cada um 
possa e queira viver melhor, quanto no âmbito dos mecanismos regulado-
res, identificando e possibilitando regular as curvas normais relativas aos 
fenômenos vitais da população (nascimentos, doenças, envelhecimentos, 
mortes etc.). Assim, “a norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo 
que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer regulamen-
tar” (FOUCAULT, 1975-76, p. 213). E o ponto fulcral sobre o qual 
incidirão estas normas será a sexualidade, uma vez que há uma “posição 
privilegiada da sexualidade entre organismo e população, entre corpo e 
fenômenos globais” (ibid., p. 212); disciplinando-se a sexualidade de cada 
indivíduo, regula-se os fenômenos de ordem populacional. Agora, a se-
gurança da espécie (raça biológica) depende da vida sexual de cada um; 
os desviantes em relação às normas biológicas devem ser mortos em prol 
da pureza da raça biológica. É, precisamente, aqui, para a morte ativa dos 
impuros, que funcionará o racismo biológico.

Embora se trate de um “poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ mor-
rer” (ibid., p. 202), Foucault se questiona acerca do fato de que nunca 
antes na história do Ocidente houveram tantas guerras e tantas mortes 
desencadeadas ativamente: como um poder que se exerce pela vida – 
isto é, por meio da vida e tendo como fim a vida – pode ser responsável 
por tantas mortes? Se “a morte, como termo da vida, é evidentemente 
o termo, o limite, a extremidade do poder” (ibid., p. 208), por que ela 
não foi suprimida por completo, em vez de apenas ter sido concentrada 
em um dado contingente populacional? A resposta para estas questões 
se encontra no racismo biológico, uma vez que este é o principal estabe-
lecedor da divisão da raça biológica em puros e impuros; agora, com a 
biologização da noção de raça e com a supressão da relação guerreira em 
relação ao exterior, o racismo biológico será o meio de reestabelecer a di-
visão nós-eles, mas, desta vez, dentro de uma mesma raça. E, em última 
instância, o racismo biológico determina os que devem viver e os que 
devem morrer: “Com efeito, o que é o racismo? É, primeiro, o meio de 
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introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, 
um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. (…) Essa 
é a primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior 
desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder” (ibid., p. 214).

 Mas o racismo biológico não apenas estabelece a divisão. Ele 
também convoca uma ação ativa de exterminação dos biologicamente 
mais fracos e debilitados, visando o aumento de força da raça biológica: 

(…) o racismo biológico vai permitir estabelecer, entre a 
minha vida e a morte do outro (…) uma relação do tipo 
biológico: “quanto mais as espécies inferiores tenderem a 
desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 
eliminados, menos degenerados haverá em relação à es-
pécie, mais eu – não enquanto indivíduo, mas enquanto 
espécie – viverei, mais forte eu serei, mais vigoroso serei, 
mais poderei proliferar”. (…) a morte do outro, a morte 
da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do 
anormal), é o que vai deixar a vida em geral mais sadia; 
mais sadia e mais pura (FOUCAULT, 1975-76, p. 215).

 Em última instância, o racismo biológico é o que não apenas pos-
sibilita, mas também torna necessário um certo âmbito de fazer morrer 
dentro do próprio funcionamento do biopoder: morte vital da sub-raça, 
do degenerado, do anormal; morte em prol da raça biológica e da sobe-
rania do Estado. Neste sentido, “tirar a vida, o imperativo da morte, só é 
admissível, no sistema de biopoder, se tende (…) à eliminação do perigo 
biológico e ao fortalecimento, diretamente ligado a essa eliminação, da 
própria espécie ou da raça. A raça, o racismo, é a condição de aceitabili-
dade de tirar a vida numa sociedade de normalização” (ibid., p. 215).

Portanto, no segundo deslocamento, vemos a transição de uma 
analítica do poder focada nas instituições disciplinares e que analisava 
a generalização das disciplinas em uma sociedade disciplinar para uma 
analítica do poder focada no âmbito mais amplo da gestão da população 
por meio de mecanismos reguladores. Um ponto central deste segundo 
deslocamento – e que será contrastado pelos cursos posteriores – é que o 
poder é exercido sempre no corpo e pelo corpo: seja o corpo sequestrado e 
tornado dócil e útil pela disciplina, seja o corpo biológico e sexual, que, por 
um lado, é corpo humano individual disciplinado pela anatomo-política 
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e, por outro lado, é corpo-espécie ou corpo-população regulamentado pela 
bio-política. Como veremos a seguir, é justamente um deslocamento do 
corpo para a conduta que marca as análises posteriores de Foucault no 
que diz respeito ao biopoder.

Terceiro deslocamento

No terceiro deslocamento da analítica do poder foucaultiana, o bio-
poder é inserido no cerne da noção de governo. Nesta inserção, o poder 
não mais aparece como uma ação exercida sobre um corpo para docilizá-
lo e torná-lo útil, ou submetê-lo aos imperativos da vida. Foucault é 
enfático: o poder é menos da ordem do enfrentamento e da guerra do 
que do governo. O poder é ação exercida sobre a ação de sujeitos livres 
e ativos para dirigi-los, guiá-los e induzi-los, sua função é estruturar o 
campo de ações possíveis e prováveis destes sujeitos e de seus grupos 
de pertencimento. Para analisar esta passagem é fundamental observar 
uma nova abordagem da biopolítica às técnicas de segurança e a quase 
total substituição destes conceitos nos cursos seguintes: Segurança, Ter-
ritório e População (1977-78) e O Nascimento da Biopolítica (1978-79).

  O curso de 1978 (FOUCAULT, 1977-78, p. 15) se inicia lan-
çando no mais alto protagonismo o conceito de biopoder: “Este ano, 
gostaria de começar o estudo de algo que, há tempo atrás chamei, um 
pouco no ar, de biopoder”. Neste curso, este protagonismo, que durará 
três aulas, possui três características fundamentais: 1) Biopoder e biopo-
lítica se encontram praticamente identificadas (ibid., p. 42), ao menos 
na referência ao suposto primeiro grande teórico delas (Jean-Baptiste 
Moheau); 2) Esta aproximação se dá, pois a junção da anátomo-política 
com a biopolítica na caracterização do biopoder é quebrada, apontando 
a singularidade dos modos de regulação da biopolítica no contraste com 
a soberania e a disciplina (aqui temos um novo quadro de parentesco na 
taxonomia das formas de poder); 3) Esta singularidade aponta para as 
chamadas “técnicas de segurança”. É em torno delas que estas três aulas 
são costuradas na definição de suas características (operação por meio 
das contingências, máxima atenção às variações do meio, consideração 
aguçada das multiplicidades, consideração dos acontecimentos e abor-
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dagem em torno do funcionamento ótimo por meio do uso de médias 
e de dispositivos estatísticos) e de alguns exemplos privilegiados (justi-
ça, saúde e anormalidades, cidades, fome e grãos). Vejamos como são 
definidas estas técnicas de segurança de início, pensando em exemplos 
vinculados à justiça:

Dispositivo de segurança que, para dizer as coisas de ma-
neira absolutamente global, vai inserir o fenômeno em 
questão, o roubo, dentro de uma série de acontecimentos 
prováveis. Segundo, as reações do poder frente a esse fe-
nômeno se incorporarão a um cálculo, que é um cálculo 
de custos. E, terceiro, e último, ao invés de estabelecer 
uma divisão entre o permitido e o vedado, se fixarão por 
uma média considerada como ótima, e por outra, limites 
do aceitável, mais além dos quais já não poderá passar. 
Deste modo se esboça toda outra distribuição das coisas e 
mecanismos (FOUCAULT, 1977-78, p. 21).

  A proposta inicial do curso então estava voltada para a definição 
destas técnicas de segurança acopladas a alguns temas especiais que con-
duziriam, por fim, à noção e à realidade da população como entidade:

Em primeiro lugar, gostaria de estudar um pouco, sobre-
voar por assim dizer, o que poderíamos chamar de espaços 
de segurança. Segundo, estudar o problema do aleatório. 
Terceiro, estudar a forma de normalização que é específica 
da segurança, e que não me parece do mesmo tipo da nor-
malização disciplinar. E, por último, chegar ao que vem 
a ser o problema preciso deste ano, a correlação entre a 
técnica de segurança e a população, como objeto e sujeito 
por sua vez destes mecanismos de segurança, vale dizer, o 
surgimento não só da noção, mas da realidade da popula-
ção (FOUCAULT, 1977-78, p. 27).

  Como veremos mais adiante, este problema não alimentará todo 
o curso, mas sim as três primeiras aulas de forma intensa, destacando 
a singularidade do modo de funcionamento, regulação e normalização 
das técnicas de segurança (identificada à biopolítica) em contraste com 
a disciplina e a soberania. E no protagonismo destas técnicas, o termo 
biopolítica vai desaparecendo ao longo das aulas na suposta identidade 
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a estas (temos apenas as duas menções referidas no primeiro parágrafo 
desta seção). Deste projeto inicial, vemos que a análise das técnicas de 
segurança vai crescendo, por um lado, através dos exemplos: da justi-
ça na primeira aula, passamos pelas enfermidades e normalizações na 
primeira e terceiras aulas – com as noções de caso, risco, perigo e crise 
(ibid., p. 82) –, pelo espaço das cidades na primeira aula, pela fome e 
pela circulação dos grãos na segunda aula. Igualmente, há um cresci-
mento pela junção de atributos aos modos de operação das técnicas 
de segurança: do trabalho com a probabilidade, cálculo com custos e 
funcionamento em torno de uma média aceitável são agregados o fun-
cionamento com uma multiplicidade radical (primeira e segunda aula), 
a relação com o meio ambiente (boa parte da primeira aula), a irrupção 
da natureza (como elemento de realidade) na artificialidade da política 
(segunda aula), a liberdade (segunda aula) e a incorporação dos aconte-
cimentos (todas as três aulas).

  Ao longo desta expansão de exemplos e atributos, uma marca é 
constante: as técnicas de segurança são sempre contrastadas à disciplina 
e à soberania. Destacamos alguns trechos que explicitam o corte das 
técnicas de segurança especialmente com a disciplina, outrora irmana-
da com a biopolítica na definição do biopoder. Aqui são considerados 
alguns dos atributos já mencionados anteriormente:

A disciplina é essencialmente centrípeta. me refiro que ela 
funciona isolando um espaço, determinando um segmento. 
A disciplina, concentra, centra e encerra. Seu primeiro ges-
to, radica em circunscrever um espaço dentro do qual seu 
poder e os mecanismos deste atuarão de forma plena e sem 
limites (…) os dispositivos de segurança, tal como busquei 
apresentá-los, tem uma tendência constante a ampliar-se: são 
centrífugos. Se integram sem cessar novos elementos (…) Se 
trata portanto de organizar, ou, em todo o caso, de permitir 
o desenvolvimento de circuitos cada vez maiores.
Em sequência, a segunda grande diferença: por defini-
ção, a disciplina regulamenta tudo. Não só não deixa 
fazer, mas que seu próprio princípio reza que, nem se-
quer as coisas mais pequenas devem permanecer libe-
radas a si mesmas. A mais mínima infração à disciplina 
deve ser assinalada com extremo cuidado, justamente 
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porque é pequena. O dispositivo de segurança, pelo 
contrário, deixa fazer. Não deixa fazer tudo, claro, mas 
há um nível no qual a permissividade é indispensável 
(…) A função da segurança consiste em se apoiar nos 
detalhes (…) tomados por outro lado como processos 
necessários e inevitáveis, processo da natureza no sen-
tido lato; e se apoiará neles (…) para obter algo que 
em si se julgará pertinente por situar-se no nível da 
população (…)
Também o mecanismo disciplinar codifica em forma 
permanente o permitido e o proibido, ou melhor dito, 
o obrigatório e o proibido; o ponto ao que se apli-
ca o mecanismo disciplinário, então, não é tanto que 
não deve fazer-se, como o que deve fazer-se (…). O 
dispositivo de segurança, tal como acabo de expô-lo 
me parece que se trata justamente de não adotarem o 
ponto de vista que que se impede nem o ponto de vista 
do que é obrigatório, e tomar em troca a distância su-
ficiente para captar o ponto onde as coisas vão se pro-
duzir, sejam desejáveis ou indesejáveis (FOUCAULT, 
1977-78, p. 66-68).

  Em poucas palavras, é esse elemento de realidade e seus modos 
de regulamentação que marca as técnicas de segurança. Isto é pensado 
especialmente quanto à circulação de grãos, como o trigo:

Em outras palavras, a lei proíbe, a disciplina prescre-
ve e a segurança, sem proibir nem prescrever (…) tem 
a função essencial de responder a uma realidade de tal 
maneira que a resposta a anule: a anule, a limite, a freie 
ou a regule. Esta regulação no elemento da realidade 
é, creio, o fundamental nos dispositivos de segurança 
(FOUCAULT, 1977-78, p. 69).

  Assim, as técnicas de segurança se destacam das formas geradas 
pela soberania e disciplina pela singularidade de seu funcionamento na 
produção da população como discurso e realidade. Isso não implica, por 
outro lado, em uma espécie de evolução cronológica e substitutiva das 
formas de poder; estas coabitariam os mais diversos dispositivos: “Não há 
era do legal, era do disciplinar, era da segurança” (FOUCAULT, 1977-78, 
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p. 23). O que temos, em última instância, é uma história das técnicas e 
das práticas (e não das ideologias) traçadas em dispositivos complexos:

De fato, há uma série de edifícios complexos nos quais a 
mudança afetará, desde logo, as técnicas mesmas que vão 
aperfeiçoar-se ou em todo caso, a complicar-se, mas o que 
vai mudar é sobretudo a dominante, ou mais exatamente 
o sistema de correlação entre os dispositivos mecanismos 
jurídico-legais, os mecanismos disciplinares e os mecanis-
mos de segurança. Em outras palavras, veremos uma his-
tória que vai ser a história das técnicas propriamente ditas 
(FOUCAULT, 1977-78, idem).

  Contudo, a quarta aula deste curso (a de primeiro de fevereiro 
de 1978) configura um corte no desenvolvimento temático deste cur-
so: ainda que os dispositivos de segurança sejam ainda referidos neste 
encontro, vai haver uma mudança de questão, reordenadora de todo o 
curso e do seguinte: a entrada do problema do governo numa nova série 
segurança-população-governo (FOUCAULT 2006 [1977-78], p. 110), 
especialmente voltado para o tema do Estado, “a forma particular de 
governo que vai se aplicar ao Estado” (FOUCAULT 2006 [1977-78], 
p. 118). A pergunta, sem escapar de uma análise microfísica do poder, 
é: como o Estado se governamentaliza, ou seja, se volta para a popula-
ção. Nas palavras do filósofo francês:

No fundo, se tivesse querido dar ao curso proposto este 
ano um título mais exato, com segurança não havia esco-
lhido “Segurança, território e população”. O que queria 
fazer agora, se tivesse verdadeiro interesse em fazê-lo é 
algo que chamaria uma história da “governamentalidade” 
(FOUCAULT, 1977-78, p. 135-136).

E será exatamente isto que Foucault fará, representando uma total 
guinada na sequência do curso: saem as técnicas de segurança, o biopoder 
e a biopolítica (pouco referidos neste e no próximo curso)1 e entra a gover-

1 No resumo deste curso, logo na abertura é feita uma referência à Biopolítica pre-
sente neste texto, uma vez que conectada ao tema da população, objeto das formas 
governamentais liberais: “O tema escolhido foi, portanto, a “biopolítica”: entendia 
por “biopolítica” a maneira pela qual se tentou desde o século XVIII racionalizar os 
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namentalidade como conceito central, outras condições de possibilidade 
(o poder pastoral) outras formas de manifestação (O Estado de Polícia e a 
Razão de Estado por uma lado, e as formas liberais e neoliberais de governo 
por outro lado) e mesmo uma nova definição de poder em um modelo 
não mais bélico-guerreiro (CALIMAN, 2002). Em aspectos gerais, o con-
ceito central aqui trabalhado é o de governamentalidade entendido como 
uma arte, ou “a maneira meditada de fazer o melhor governo e também 
(…) sobre a melhor forma possível de governar” (FOUCAULT, 1978-79, 
p. 17). Posteriormente, o conceito ganha formulações mais simplificadas 
como “maneira de condução da conduta dos homens” (op. cit., p. 208), in-
dependente do alcance (seja o governo das almas do cristianismo primitivo 
ou as modernas estratégias de governo liberal) e de sua exequibilidade (seu 
sucesso ou fracasso). Seriam formas de gestão da vida de todos e de cada um 
conforme a fórmula: “Omnes et singulatim” (FOUCAULT, 1979).

Palavras finais

A nova trama conceitual em termos de governamentalidade foi tra-
balhado na introdução do livro. No entanto, o que nos interessa é a pas-
sagem de um modelo bélico do poder (presente no primeiro e segundo 
deslocamento) a um modelo embasado na liberdade e condução da con-
duta (presente no terceiro deslocamento). Como destacado, neste terceiro 
deslocamento, o poder não mais aparece como uma ação exercida sobre um 
corpo para docilizá-lo e torná-lo útil, ou submetê-lo aos imperativos da 
vida. Neste novo quadrante, o poder é menos da ordem do enfrentamento 
e da guerra do que do governo. O poder é ação exercida sobre a ação de 

problemas propostos à prática governamental, pelos fenômenos próprios a um con-
junto de seres vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças…”(-
FOUCAULT, 1997, p. 89). Apesar desta referência à biopolítica no título do curso e 
no resumo, o termo aparece raras vezes no conteúdo do curso e mesmo no seu índice 
onomástico (FOUCAULT, 1978-79). Nestas raras aparições, biopolítica passa a ser 
identificada com gestão das populações. Uma breve passagem é emblemática da abor-
dagem coadjuvante do conceito neste curso: “Lhes asseguro que, apesar de tudo, em 
um começo, tive, na verdade a intenção de falar-lhes de biopolítica, mas depois, como 
as coisas são o que são, resulta que terminei por falar-lhes extensamente – demasiado 
extensamente talvez – do neoliberalismo...” (ibid., p. 217).
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sujeitos livres e ativos para dirigi-los, guiá-los e induzi-los (onde a violência 
e a coerção estão excluídos), sua função é estruturar o campo de ações 
possíveis e prováveis destes sujeitos e de seus grupos de pertencimento. 

Um bom guia para esta nova formulação desta nova analítica 
do poder é a conferência Sujeito e Poder, proferida em 1982 (FOU-
CAULT, 1982). Neste texto, Foucault já nos brinda com uma frase 
marcante: “não é o poder, mas o sujeito que constitui o tema geral 
da minha pesquisa” (ibid., p. 232). Trata-se de um texto curioso, pois 
mescla abordagens genealógicas com temas que marcam a abordagem 
das tecnologias de si, presentes nos últimos anos da vida deste filósofo. 
Ao se perguntar como se exerce o poder, Foucault (ibid., p. 240-242) 
faz de início uma distinção entre as relações de poder, as relações de co-
municação e capacidades objetivas, que, apesar de implicadas em uma 
série de dispositivos (como os disciplinares), sua separação é essencial 
na superação de qualquer concepção essencial do poder. Ao pensar na 
especificidade das relações de poder, o autor diferencia o poder do con-
sentimento e da violência (ibid., p. 243). Ao pensar o próprio da relação 
de poder, aponto para conceito de conduta: “A ‘conduta’ é ao mesmo 
tempo, o ato de ‘conduzir’ os outros (segundo mecanismos de coerção 
mais ou menos estritos) e a maneira de se comportar num campo mais 
ou menos aberto de possibilidades. O exercício de poder consiste em 
‘conduzir condutas’ e em ordenar a probabilidade”. E é justamente aqui 
que o poder se conjuga com liberdade: 

O poder só se exerce sobre “sujeitos livres”, enquanto “li-
vres” – entendendo-se por isso sujeitos individuais ou co-
letivos que têm diante de si um campo de possibilidades 
onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos 
de comportamento podem acontecer… Não há portanto, 
um confronto entre poder e liberdade, numa relação de 
exclusão (onde o poder aparece, a liberdade desaparece); 
mas um jogo muito mais complexo: neste jogo a liberdade 
aparecerá como condição de existência do poder (ao mes-
mo tempo sua pré-condição, uma vez que é necessário li-
berdade para que o poder se exerça, e também seu suporte 
permanente, uma vez que se ela se abstraísse inteiramente 
do poder que sobre ela se exerce, por isso mesmo desapare-
ceria, e deveria buscar um substituto na coerção pura e sim-



Governamentalidade e Práticas Psicológicas

 725 

ples da violência); porém ela aparece também como aquilo 
que só poderá se opor a um exercício do poder que tende, 
enfim, a determiná-la inteiramente (ibid., p. 244).

Chegamos a concepção de um poder que se diferencia das práticas 
de objetivação e das relações de comunicação e se opõe a violência e ao 
consentimento marcando-se como condução de conduta ou ação sobre 
ações onde a liberdade é condição de possibilidade. Este entendimento 
que o próprio de uma relação de poder seria “uma maneira para alguns 
estruturar o campo da ação possível dos outros” (ibid., p. 245) nos lança a 
uma enorme distância de entendimentos presentes no início do trabalho 
genealógico vinculados à guerra civil e ao modelo bélico do poder. Nesta 
formulação de um poder estruturado pela liberdade estamos a uma enor-
me distância de cenas como o suplício de Damiens ou de uma história 
do poder encarnado na relação entre corpos (FOUCAULT, 1975, p. 28).

Estes deslocamentos na topografia das formas de poder e na sua 
analítica expressa de maneira bem clara a infidelidade de Foucault a 
um corpus conceitual ou a uma teoria prévia. Como assinala Goldman 
(2001) o que forja os conceitos Foucault em seu trânsito são as lutas 
(o ronco surdo da batalha) em que estes se dispõe como armas. Lutas 
em torno da sexualidade, das prisões e da governamentalidade forjam 
armas e conceitos distintos. E seguramente distintas analíticas do poder.
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