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RESUMO 

 

MEZA, Ana Paula Santos. Cartografando processos de criminalização nas relações 

cotidianas: uma aposta no encontro com a alteridade. Orientador: Pedro Paulo Gastalho 

de Bicalho. Rio de Janeiro: UFRJ: Instituto de Psicologia, 2013. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia – Linha de pesquisa: Processos Psicossociais e Coletivos). 

 

 

A presente pesquisa é construída a partir da habitação do território do NIAC - Núcleo 

Interdisciplinar de Ações para a Cidadania. Constitui-se em uma cartografia dos 

processos de criminalização nas relações cotidianas analisadas a partir das narrativas dos 

atendimentos que buscam acompanhamento psicológico para “terceiros”. Tratam-se de 

falas que demandam intervenção psicológica não para si, mas para outros. Objetiva-se 

colocar em análise as forças presentes para que tais discursos sejam possíveis e as 

construções históricas para que a Psicologia seja a instância legitimada para implementar 

práticas que são referidas como de cuidado, mas que podem instrumentalizar processos 

que põem a operar as mesmas relações entre norma, transgressão e pena presentes nos 

saberes criminológicos clássicos. Busca-se seguir as linhas que em um processo sócio-

histórico traçaram o perfil das classes perigosas às quais - problematiza-se aqui - estão 

analogamente associados os “terceiros”. Entende-se também que uma certa concepção de 

homem com uma fisionomia específica legitima tais modos de pensar, sentir e agir no 

mundo engendrados por tecnologias de poder. Estes estão implicados para manter-nos 

neste lugar de suposta segurança e sem riscos, nos sentimentos ameaçados pelos outros 

com os quais convivemos e demandamos que estes sejam ressocializados, normatizados, 

reajustados numa curva do que se convencionou como comportamento humano normal, 

num esforço homogeneizante e que legitima a possibilidade de capturar a diferença, 

docilizá-la ou excluí-la. Modo de funcionamento que rechaça o encontro com a alteridade 

e que são mortificantes e aprisionantes da vida em determinadas formas de existência. A 

partir das pontuações de Michel Foucault, utiliza-se a história como ferramenta de 

desnaturalização de verdades instituídas através de um percurso que acompanha a 

emergência das instituições. Frente a este contexto, buscou-se bifurcar o território 

estudado através de possibilidades de outramento como potência na construção de novos 

encontros, de novas relações. 

 

 

Palavras-chave: Psicologia, Processos de Criminalização, Biopoder, Alteridade. 
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ABSTRACT 

 

MEZA, Ana Paula Santos. Mapping processes of criminalization in everyday 

relationships: a bet on encounter with otherness. Advisor: Pedro Paulo Gastalho de 

Bicalho. Rio de Janeiro, UFRJ, Institute of Psychology, 2013. Dissertation (Masters 

Degree in Psychology - Research Line: Psychosocial and Collective Processes).  

 

 

This research is built from the occupancy of the territory of NIAC - Interdisciplinary 

Center for Citizenship Action. It constitutes a mapping of the processes of criminalization 

in everyday relationships analyzed by the narratives of care seeking psychological 

counseling to “third parties”. These are lines that require psychological intervention not 

for themselves but for others. The objective is to put in question the forces present for 

such speeches are possible and historic buildings for that psychology is a legitimate body 

to implement practices that are referred to as care, but they can equip putting processes 

operate the same relationships between norm, transgression and punishment present in 

criminological knowledge classics. We seek to follow the lines in a socio-historical 

process that traced the profile of the dangerous classes which then questions here that are 

similarly associated with the “third party”. It is also understood that a certain conception 

of man legitimizes such specific ways of thinking, feeling and acting in the world 

engendered by power technologies. These are implicated when to keep us in this place of 

supposed safety and without risks, we feel threatened by others with whom we live and 

demand that they be ressocialized, standardized, adjusted a corner of what is normal 

human behavior, as an effort homogenizing and that legitimizes the possibility of 

capturing the difference or delete it. Operating mode that rejects the encounter with 

otherness and are mortifying and imprisoning of life in certain forms of existence. From 

the ideas of Michel Foucault, we use the history as a tool for denaturalization of truths 

established through a route that follows the emergence of institutions. Considering this 

context, we sought to bifurcate the territory studied through othering possibilities as 

power as the construction of new encounters, new relationships. 

 

 

Keywords: Psychology, Processes of Criminalization, Biopower, Alterity. 
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INTRODUÇÃO: NARRATIVA DOS ENCONTROS E DESENCONTROS DO 

CAMINHO DISPARADOR 

 

“O encontro com a alteridade jamais deixa indene. 

Haverá vestígios do impacto, cicatrizes do choque”. 

Jean-Pierre Lebrun 

 

“Tenho conflitos com meus irmãos porque eles são muito diferentes de mim e eu não aceito” 

“Meu filho não é uma criança normal. Uma criança normal faz bagunça, sobe no sofá” 

“Essa semana foi ótima, mas tenho medo porque pode não haver uma regularidade” 

“Prefiro que esteja mal, mas que pelo menos eu saiba o que é, assim eu posso me preparar” 

“Eu estou aqui porque minha esposa disse que se eu não viesse ela terminaria comigo” 1 

 

Os enunciados acima me capturaram produzindo a interrogação de que condições 

os tornavam possíveis, marcando-os assim, desde o início, entendidos como não naturais, 

apesar de estarem instituídos2. Logo dispararam questões, como: por que é possível para 

um sujeito de nosso tempo formular tais pensamentos e acreditar que seja uma via óbvia 

a ponto de concretizá-la demandando a um profissional psi mediação até em suas relações 

mais pessoais, íntimas e cotidianas? O que estaria em jogo, que crenças, que formas de 

ver, pensar, sentir e agir no mundo, enfim que processos de subjetivações estariam 

instrumentalizando esses modos de existência? 

Uma suspeita já começava a apontar-se: esses processos seriam efeitos de 

construções de normatizações de como devemos ser, padronizantes, homogeneizantes, 

que entendidos como naturais, normais, produzem sofrimento quando não se ‘cabe’ neles. 

Era com esses sofrimentos que os sujeitos que compareciam nos atendimentos no NIAC. 

 
1 Estes fragmentos de relatos de atendimentos realizados no NIAC – Núcleo Interdisciplinar de Ações para 

a Cidadania - são disparadores para as questões que mobilizam esta pesquisa. 

2 René Lourau (1993) pontua que “O instituído, o status quo, atua como um jogo de forças extremamente 

violento para produzir certa imobilidade” (p.11-12). Assim, há uma luta permanente entre instituído e 

instituinte (o novo, o estranho, o desconhecido). Podemos pensar como nos aponta Lourau que: “Por volta 

de 1968, tínhamos uma visão um tanto maniqueísta da instituição. O instituído era imóvel como a morte e 

sempre mau; o instituinte era vivo como um jovem, menino ou menina, e sempre muito bom” (p.12). “O 

instituinte (capacidade de contestação, inovação) e o instituído (a ordem estabelecida, os valores, os 

procedimentos habituais de previsão), aqui são vistos como momentos, e não como estruturas, sistemas ou 

formas universais, já que engendrados o tempo todo (...)” (BICALHO, 2005, p. 155). 
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Estas falas expostas na abertura são recortes de atendimentos feitos a partir do 

Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – NIAC3 que dentre outros projetos é 

composto de um ‘escritório de cidadania’ no qual estou inserida desde a graduação como 

bolsista de extensão e onde permaneci após a entrada na pós-graduação, atualmente 

integrando a equipe como supervisora de Psicologia. A partir da habitação deste espaço 

tais questões começam a emergir.4  

Entretanto, além dos momentos no NIAC outros encontros também foram 

compondo os questionamentos que põem esta pesquisa em movimento. Este trabalho que 

agora toma corpo em forma de dissertação é fruto de inúmeros encontros. 

Desde meados da graduação em Psicologia algumas inquietações já me intrigavam 

em torno da temática da alteridade. Aos poucos, a interpelação pela questão do outro foi 

se constituindo em mim com mais força. Houve uma intensificação de interrogações e 

tenho buscado desde então um aprofundamento nas discussões que dizem respeito à 

questão da relação com o outro. 

Sobre como se começa a pensar, Levinas responde: 

 

“Isso começa provavelmente com traumatismos ou tacteios a que nem 

sequer se é capaz de dar forma verbal: uma separação, uma cena de 

violência, uma brusca consciência da monotonia do tempo. (...) estes 

choques iniciais se transformam em perguntas e problemas, dão que 

pensar.” (apud MIRANDA, 2008, p.15). 

 

 
3 O Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – NIAC – é um programa de extensão alocado na 

Divisão de Integração Universidade e Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão – UFRJ. Este se propõe a 

atender prioritariamente a população do Complexo da Maré e entorno da Cidade Universitária da Ilha do 

Fundão, onde se localiza um dos campus desta universidade e onde o então chamado ‘escritório da 

cidadania’ se estabeleceu. Este escritório é composto por quatro equipes: Psicologia, Direito, Serviço Social 

e Arquitetura, em uma aposta transdisciplinar (sobre Transdisciplinaridade, ver mais em: AUGRAS, 2001). 

A dinâmica do trabalho não se resume a reunir especialistas em suas próprias áreas para dar conta das 

demandas da população. O objetivo não é divergir espectros de atuação, mas confluir saberes construídos 

historicamente, no intuito de problematizar as encomendas da população e possibilitar a transformação 

desses campos científicos no entrelaçar de seus discursos. 

4 Apontando, já neste momento, uma escolha metodológica: o método da cartografia. Cartografar é também 

habitar um território existencial, o que constitui a pista 7 (ALVAREZ &PASSOS, 2009) do Livro “Pistas 

do método da cartografia” (2009) que nos afirma: “O ato cognitivo – base experiencial de toda atividade 

de investigação – não pode ser considerado, nesta perspectiva, como desencarnado ou como exercício de 

abstração sobre dada realidade. Conhecer não é tão somente representar o objeto ou processar informações 

acerca de um mundo supostamente já constituído, mas pressupõe implicar-se com o mundo, comprometer-

se com sua produção. Nesse sentido, o conhecimento ou, mais especificamente, o trabalho de pesquisa se 

faz pelo engajamento daquele que conhece no mundo a ser conhecido.” (p.131). Metodologia essa que será 

detalhada posteriormente. 
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Naquele primeiro momento, porém, tal temática ainda não era muito bem 

formulada a ponto de gerar perguntas claras para mim, eram apenas traumatismos, tateios. 

Quando algumas questões foram surgindo, estas foram sendo reformuladas a partir de 

saberes com os quais fui me aproximando teórica e afetivamente e que foram 

condicionando outras possibilidades de interrogar. Uma mudança na forma de 

compreender a questão do Outro foi se construindo a partir de outros encontros, de outros 

choques. 

Neste sentido, um importante encontro que também se agencia é com a disciplina 

de Criminologia cursada no Instituto de Psicologia da UFRJ durante minha graduação 

com o professor Pedro Paulo Bicalho – agora meu orientador neste trabalho. Esta 

disciplina me apresenta um campo de conhecimento que não só irrompe como um grande 

atravessamento na minha vida, mas também passa a instrumentalizar com seus conceitos-

ferramentas outras possibilidades de construção de mundo, logo também de problemas e 

de pesquisa. 

Assim, todos esses encontros – com o NIAC, com os sujeitos que este espaço 

permitiu que eu encontrasse, usuários do serviço e colegas de caminhada, com meu 

orientador, com campos de conhecimento ou mesmo com autores da Criminologia 

Crítica, como Michel Foucault e da Análise Institucional Socioanalítica, como René 

Lourau e Georges Lapassade, além de intercessores como Gilles Deleuze e Félix Guattari 

– tornaram possível – já que me proponho a pensar condições de possibilidade – em 

primeiro lugar, que eu pudesse elaborar as perguntas que impulsionam a pesquisa que 

proponho em meu curso de mestrado. Estes agenciamentos5 possibilitaram que eu 

estranhasse os pedidos dos sujeitos que nos procuravam para atendimento. 

Diante disto, antes de apontar os percursos que a pesquisa de dissertação 

percorrerá, é preciso introduzir seus próprios caminhos já percorridos até aqui, além de 

elucidar sobre qual campo problemático ela pretende se debruçar. Caminhos que na 

verdade já são considerados pesquisa, exercício de análise do processo, visto que a 

pesquisa se constitui nisso também e não meramente resultados ou conclusões. Pesquisar 

é também evidenciar as relações políticas, econômicas, sociais e institucionais, o lugar 

que se ocupa enquanto pesquisador e as relações de poder em jogo que compõem os 

 
5 “(...) é uma montagem ou artifício produtor de inovações que gera acontecimentos, atualiza virtualidades 

e inventa o Novo Radical.” (BAREMBLITT, 1994, p.151). Ou ainda “O que chamamos de agenciamento 

é precisamente uma multiplicidade.” (DELEUZE & PARNET, 1998, p.153). 
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‘resultados’ da pesquisa, mesmo que estas sejam usualmente objeto de desejo de 

neutralização. Um mestrado não se faz só do escrever uma dissertação. 

Como sugere Foucault (1994): “E o que é esse “agora” no interior do qual estamos, 

uns e outros, e que define o momento onde escrevo?” (p. 679) e continuamos com ele 

quando prossegue afirmando: 

 

“(...) trata-se de mostrar em que e como aquele que fala enquanto 

pensador, enquanto cientista, enquanto filósofo, ele mesmo faz parte 

desse processo e (mais que isso) como ele tem um certo papel a 

desempenhar neste processo, no qual ele então se encontra, ao mesmo 

tempo, como elemento e ator.” (p. 680). 

 

Podemos também manter em análise os efeitos que se produz enquanto 

escrita/prática como problematização de uma atualidade e como interrogação para o que 

escreve “dessa atualidade da qual faz parte e em relação à qual tem que se situar (...)” 

(FOUCAULT, 1994, p. 681). Segundo Foucault (1994) isso “poderia caracterizar a 

filosofia como discurso da modernidade e sobre a modernidade. Qual é esta minha 

atualidade? Qual é o sentido desta atualidade? E o que faço quando falo desta atualidade?” 

(idem). 

Conforme Hüning (2008) o conteúdo da caixa-preta6 de um trabalho de pesquisa 

concerne a este processo que desde o princípio começa a configurar as condições de 

possibilidade, marcando estratégias, forças, linguagens, que acompanham a fabricação de um 

fato ou artefato no mundo científico. Uma opção teórica e política: 

 

“(...) mostrando pelo menos um pouco do que contém sua caixa-preta, 

algumas trajetórias percorridas, processos, encontros, relações que se 

estabeleceram... Muitos diriam que isso seria apenas um preâmbulo, 

(se) necessário para ‘contextualizar’ o leitor no ‘trabalho científico’ (...) 

absolutamente descartável quando os ‘resultados da pesquisa’ 

migrarem – se migrarem – para as instâncias oficiais da Ciência (...) não 

estou fazendo um preâmbulo. Não escrevo aqui apenas uma 

‘introdução’ para ‘situar’ o leitor ou adiantar o que virá. Aqui começa 

a fabricação e escrita de minha tese. E começa pela inevitável conclusão 

de que para que eu consiga escrever minha tese, é necessário falar de 

minha experiência e ‘discutir a relação’, sem pretender com isso um 

apelo ao subjetivismo, ou qualquer tentativa de tornar mais 

‘transparente’ minha escrita, à luz de minha ‘história pessoal’, ou 

mostrando ‘minha interferência’ em relação do ‘objeto’ estudado. (...) 

o que inclui perguntar quem é o pesquisador, em que rede de relações 

 
6 “A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou um conjunto de comandos 

se revela complexo demais. Em seu lugar, é desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso 

saber nada, senão o que nela entra e o que dela sai” (LATOUR apud HÜNING, 2008, p. 16). 
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ele se insere, qual sua posição moral e política, que valores e condições 

marcam os meios de produção do conhecimento. Isso implica não 

apenas falar sobre mim, mas deixar falar os outros elementos que 

compõem as condições de produção da pesquisa, analisar as condições 

culturais e políticas que constituem o que é possível pensarmos e por 

onde é possível nos mover, em contrapartida à ilusão de ‘livre escolha’ 

e da produção de relatos neutros e objetivos sobre o mundo.” (2008, p. 

18-19, grifos da autora). 

 

 

 

“A vida é a arte do encontro 

embora haja tanto desencontro pela vida.” 

VINÍCIUS DE MORAES, Samba da Bênção 

 

 

**** 

 

Esta pesquisa produz um recorte – arbitrário e artificial como qualquer outro 

recorte – nos relatos do primeiro atendimento7 do NIAC, destacando os casos que se 

referiam a “demandas para terceiros”8. Estas correspondiam a quando estes “outros” da 

vida dos que nos procuravam no núcleo eram apontados como necessitando de 

psicoterapia devido ao fato de estarem produzindo incômodos em suas relações pessoais, 

cotidianas. Ressaltando assim que tal demanda de psicoterapia partia da pessoa que 

procurava nosso serviço, porém se endereçava a outra pessoa, esta que foi categorizado 

então como “terceiro”. Podemos elucidar também esta mesma lógica quando os que nos 

procuravam para psicoterapia para si próprios alegavam que só estavam ali porque 

haviam sido ‘enviados’ por seus outros. 

Cabe marcar aqui o posicionamento de que tais relatos que se referiam às relações 

que podem ser vistas como aparentemente banais expunham fontes de angústia e 

sofrimento destes sujeitos, sempre acolhidos como reais e legítimos. Assim não se trata 

nesta pesquisa de questionar a legitimidade do sofrimento dos indivíduos que nos 

 
7 Dentro da metodologia de atendimento do escritório no momento em que as pessoas chegam pela primeira 

vez elas passam por um primeiro atendimento, uma espécie de triagem, sendo ouvidas de forma conjunta 

por um membro da equipe do Direito, um do Serviço Social e um da Psicologia. Metodologia que vem 

sofrendo algumas mudanças, mas sem relevância para a questão aqui abordada. Após a escuta são 

elaborados relatos para comporem os registros do escritório. 

8 Categoria de classificação que já existia na planilha de registro de relatos de primeiros atendimentos do 

NIAC quando cheguei neste núcleo e que se referem aos casos que descrevo. 
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procuram, mas sim pensar a que se atribuíam estes incômodos, pretendendo desenvolvê-

los e problematizá-los como algo não natural – e, por isso, passível de interrogações como 

por que é possível sofrermos nestas situações – e nem fortuitos – mas efeitos de categorias 

de objetivações e subjetivações dispersas que construímos e elegemos de forma 

dominante em detrimento de outras possibilidades ao longo da história. 

O afeto que me mobilizou então, afeto porque acredito que este seja o primeiro 

disparo de uma pesquisa, emerge da leitura destes relatos que alegavam que a 

proveniência de suas dificuldades e sofrimentos na vida era destes “outros” de sua 

convivência, do comportamento inadequado destes, e por isso a intervenção deveria 

acontecer nestes. Estes “terceiros” precisavam de psicoterapia, o “problema” se 

localizava neles. Algo que começava a me fornecer pistas de uma perspectiva que 

individualiza o problema nos sujeitos, não o entende produzido de forma coletiva e 

produz como efeito desimplicação. 

Diante disto muitas questões foram me inquietando: Quais seriam as expectativas 

desses sujeitos que procuravam o NIAC em relação a estes “outros” aos quais se referiam? 

Que saberes-poderes9 instrumentalizavam tais expectativas? O que sentiam quando se 

frustravam, ou eram frustrados, como apresentavam alguns em seus discursos? Ou talvez, 

o que estava em jogo para irromper esta frustração? Por que atribuíam o insucesso de suas 

relações aos “outros”? Que lugar era esse que esperavam que os “outros” ocupassem? 

Que angústia era essa diante do desvio de uma suposta normalidade ou de uma norma, ou 

mesmo do que simplesmente escapasse ao previsto? 

Segundo Dornelles (1988) existe uma expectativa dos outros em relação ao 

desempenho que teremos em cada um de nossos papéis. Devemos, portanto, cumpri-los 

a contento. Uma conduta dentro do esperado pelos outros, ou dentro das normas e 

convenções previstas para o bom desempenho do papel representado passa a ser 

considerada para o grupo social, em que estamos socializados, uma conduta normal. 

Esperada socialmente, portanto. O contrário seria não seguir o texto, seria uma conduta 

 
9 Articulam-se produção de saber e modos de exercício de poder. Não por acaso, as relações cotidianas de 

poder empreendidas encontraram-se com os saberes referentes que as instrumentalizam. Para Foucault, 

entre o poder e o saber não se estabelece uma relação de nexo causal, mas enfatiza a presença de um total 

entrelaçamento entre um e outro. Não havendo relação de poder sem constituição correlativa de um campo 

de conhecimento. “Não por acaso, as relações cotidianas de poder empreendidas nas prisões encontraram-

se com os saberes referentes à criminologia; nos hospitais encontraram-se com os saberes consonantes à 

classificação das doenças; nas escolas encontraram-se com os saberes condizentes à pedagogia; nos 

hospícios encontraram-se com os saberes conducentes à psiquiatria” (FONSECA, 2011, p. 38). 
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desviante, aquela que não é esperada pelas pessoas e pela sociedade, dentro dos padrões 

culturais predominantes num determinado período histórico. 

Quando essas expectativas são muito fortes na sociedade se transformam em 

normas sociais. E, assim, alguns de nossos comportamentos cumprirão perfeitamente as 

expectativas dos outros, enquanto outros comportamentos serão mal vistos ou mesmo 

rechaçados por estarem defasados do esperado socialmente, por transgredirem ou por 

desviarem. 

Sim! Desvio, norma... porque por aí pareceu-me que começava este fio a percorrer 

para produzir reflexões a partir das questões. Toda a discussão sobre norma, transgressão 

e castigo, particularmente visível no campo eminentemente criminológico, produziram 

interrogações que, partindo da concepção de produção de subjetividade10, me 

questionavam se, no plano dos invisíveis, nos casos a princípio mais inofensivos e leves 

que recebíamos para acompanhamento psicológico no NIAC também não se reproduziam 

os mesmos processos de criminalização e se instrumentalizavam as mesmas práticas e 

lógicas que condicionaram a emergência dos saberes-poderes criminológicos clássicos. 

Não seriam estes “terceiros” também transgressores? E o que implicaria transgredir? 

A proposta que se pretende apresentar é que a despeito das normas penais 

positivadas, dos delitos/desvios fixados em lei, outras normas se colocam em 

funcionamento e fazem operar a mesma lógica criminológica da relação entre norma, 

transgressão e castigo, colocando o sujeito neste lugar de 

suspeito/desviante/réu/condenado. Segundo Dornelles (1988) “expectativas sociais que 

se tornaram normas sociais podem, ou não, se transformar em lei, em normas impostas 

pelo poder. Dessa maneira, a determinação de uma conduta como desviante não a torna 

necessariamente transgressora da norma jurídica ou criminosa” (p. 18-19). 

A criação de sistemas normativos que, uma vez transgredidos, provocam ações de 

punição, Dornelles (1988) chama de processos de criminalização. Para o autor, as regras 

de uma sociedade estão materializadas em um código penal, que legisla sobre o que é 

crime, mas não se restringem a isto. Estas normas, que estão para além das leis penais, 

 
10 “O conceito de subjetividade é indissociável da idéia de produção. Produção de formas de sensibilidade, 

de pensamento, de desejo, de ação. Produção de modos de relação consigo mesmo e com o mundo. A 

subjetividade não é um dado, um ponto fixo, uma origem. O sujeito não explica nada enquanto não tiver 

sua constituição explicada com base num campo de produção de subjetividade” (KASTRUP, 2007, p. 204). 
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também são critérios para definir quem é perigoso, e que práticas são inaceitáveis para o 

grupo social em seu cotidiano. 

Assim a sociedade de risco, na qual é preciso prever e controlar todas as variáveis 

para anular a exposição a este risco, articulada com tais discursos da criminologia focados 

no indivíduo transgressor, na investigação de seu grau de periculosidade, engendra as 

práticas que diariamente colocamos em funcionamento. Uma vez definido socialmente, 

então, quem são os sujeitos perigosos, todas as defesas desta sociedade e de seus membros 

se voltarão para estes indivíduos, operando nesta lógica criminológica. 

Questões amplas, banais inicialmente, aparentemente menores, mas igualmente 

produtoras de sofrimento humano, igualmente violentas. Tais questões afetam-me 

politicamente e mobilizam-me a acompanhar essas sutilezas das relações, acompanhar 

essas banalidades de tais movimentos e retraçar um fio que me pareceu comum na 

confecção de todas essas formas de ser e estar no mundo. 

Entendo, conforme Sousa (2002), que este mundo que temos construído “é um 

mundo que considero de violência, ora visível e que parece estar apenas fora de nós 

mesmos, no sistema, nas estruturas políticas, nos poderes instituídos, ora escondida atrás 

das máscaras que transfiguram as relações.” (p.183). 

Outras modalidades de violência plasmam o cotidiano e nem sempre são 

consideradas como tais, a forma de violência que se manifesta nas relações humanas 

consagra um tipo de violência, entre as quais está o não-reconhecimento do outro em sua 

“humanidade”. Violências que segundo Freire (1982) geram os “demitidos da vida, os 

esfarrapados do mundo”. Dessa reflexão possível, tem-se a apreensão da violência como 

uma idéia plural, jamais explicada em sua totalidade e, por vezes, profusa no que se confia 

abranger sobre a mesma. 

Assim os discursos interrogavam-me sobre as ideias, as concepções, as 

percepções, enfim, as formas de ver e sentir o mundo que possibilitavam aquelas 

vivências e que me mobilizavam a percorrer estes processos que pretendiam que todos 

coubessem nas normas e que pareciam pautados pela hegemonia da noção do “eu” 

consolidando-se como um princípio definidor das relações sociais. “Vigiar fronteiras e 

traçar com clareza os modos e regras do bem conduzir-se (...) uma das principais pautas 

(...) de uma maneira violentamente sutil, minimizava e diluía tudo o que poderia promover 

desvios em frágeis identificações pré-figuradas”. (GAMA, 2010, p.18). Aqui desvios 
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estes até desejáveis, porque possíveis promotores de resistência, de bifurcações, de 

inéditos, de liberdade. 

Mas precisando, tais sujeitos, para se manter neste lugar de suposta segurança e 

ausência de riscos, capturar a diferença, a alteridade e torná-la normal, docilizada11 ou 

excluí-la. Suscitando perguntas como: que ameaça poderia advir da diversidade para 

justificar o constante aprisionamento desta, buscando padrões serializados e 

homogeneizantes de existência? Seriam estes que desviaram do modelo também parte de 

uma classe perigosa? Que ameaças produzem? 

Não só na penitenciária estariam os perigosos, os desviantes/transgressores, a 

lógica da normatização e da normalização, do desvio e do castigo, mas, ao elegermos 

“melhores” modelos de existência, ao esperarmos, mesmo na esfera do humano, prever e 

controlar as formas de subjetivação das pessoas com as quais nos relacionamos, 

reproduzimos esta mesma lógica. 

A proposta aqui é: questões envolvidas quando do encontro com o outro podem 

ser um instrumento fértil para se identificar e pensar algumas problemáticas para além do 

pontual, mais “amplas”, notadamente, as formas de subjetivação contemporâneas – 

formas que suponho serem instrumentalizadas por certa concepção dominante de sujeito 

que o essencializou – e suas implicações políticas e éticas, sua produção de efeitos na 

vida destes sujeitos. 

Os processos e categorias de subjetivação não dizem respeito a um âmbito 

meramente individual, mas se presentificam em nossas relações, e não só nas 

eminentemente entendidas como políticas e sociais no sentido macro, mas mesmo nas 

mais cotidianas, nas atitudes mais íntimas e pretensamente ingênuas, desmanchando na 

verdade a dicotomia macro / micro, conforme afirmam Guattari e Rolnik (1986): 

 

“(...) o que há é simplesmente uma produção de subjetividade. Não 

somente uma produção de subjetividade individuada – subjetividade 

dos indivíduos – mas uma produção de subjetividade social que se pode 

encontrar em todos os níveis da produção e do consumo. E mais ainda: 

uma produção da subjetividade inconsciente. A meu ver, essa grande 

fábrica, essa poderosa máquina capitalística produz, inclusive, aquilo 

que acontece conosco quando sonhamos, quando nos apaixonamos e 

assim por diante. Em todo caso, ela pretende garantir uma função 

hegemônica em todos esses campos.” (p.22). 

 

 
11 Michel Foucault (1983) usa este termo para falar do assujeitamento dos corpos às normas, às práticas 

disciplinares, bem como do assujeitamento das subjetividades. 
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Coadunando com os pensamentos de Pélbart (1993) entende-se que os estudos de 

Michel Foucault mostraram de sobra que o poder é capilar, que ele não só incide como 

também em parte é engendrado na mais minúscula dimensão. Ou, nas próprias palavras 

de Foucault, “um poder (...) que correria ao longo de toda a rede social, agiria em cada 

um de seus pontos, e terminaria não sendo mais percebido como poder de alguns sobre 

alguns, mas como reação imediata de todos em relação a cada um.” (FOUCAULT, 1983, 

p.107). 

É preciso neste momento explicitar que me deparei com este autor que inicia um 

outro modo de pensar a filosofia contemporânea, o mundo, o sujeito e a questão da 

alteridade para mim, e que por isso precisa ser anunciado: Michel Foucault [1926 – 1984]. 

Como nos aponta Oksala (2001), Michel Foucault é um intelectual que moldou de 

forma irreversível as maneiras como pensamos hoje. Seu projeto crítico continua a 

inspirar e a possibilitar o encontro com modos de construir novas formas de pensar, bem 

como de destruir velhas certezas – ou ilusões confortadoras, como frequentemente se 

revelam. 

A opção de estudo por um determinado pensador não se restringe a uma mera 

escolha teórica desinteressada, pelo contrário, é uma opção que exige aquilo que o próprio 

Foucault (2000, p. 128) chama de “conversão do olhar” daquele que a faz. A escolha por 

um determinado autor carrega consigo a opção por conceitos-ferramentas que servem 

como uma lente pela qual passamos a olhar algumas possibilidades de mundo e de sentido 

das coisas. Isso não significa adesão incondicional ao pensamento que nos orienta, 

sobretudo se tratando de Foucault, isso significa lançar mão de instrumentos. Conforme 

no afirma Oksala (2011): 

 

“Foucault concebia seus livros como uma caixa de ferramentas que os 

leitores poderiam vasculhar em busca daquela de que precisavam para 

pensar e agir. (...) Para chegar mais perto da intenção de Foucault, é útil 

que estejamos dispostos a questionar a ordem social firmemente 

estabelecida, a abrir mão de todas as verdades petrificadas, agarrando-

nos ao mesmo tempo a um frágil compromisso com a liberdade.” (p.7). 

 

Tal escolha teórica pode se constituir numa tarefa difícil uma vez que desafia a 

formas de subjetivação dominantes da contemporaneidade. Em nossos tempos muitas 

vezes somos demandados pelas pessoas que nos buscam enquanto psicólogos para 

fornecer-lhes manuais de como fazer, fórmulas prontas e acabadas, verdades estáveis às 

quais elas possam se agarrar e se sentirem seguras com essas “certezas” – vide o número 
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enorme de vendas de autoajudas de como relacionar-se. Talvez esteja arriscando fazer um 

percurso na contramão disso ao trilhá-lo com as ferramentas que seleciono na caixa de 

Foucault – além de outros intercessores também os quais já vem aparecendo pelo texto. 

Ainda segundo Oksala: 

 

“O impacto crítico da filosofia de Foucault não se baseia nos 

julgamentos explícitos que ele faz, mas na abordagem que adotou para 

analisar nossa cultura. Enquanto a ciência e grande parte da filosofia 

pretendem decifrar, em meio à fusão de eventos e experiências, aquilo 

que é necessário e pode ser enunciado como universal, o pensamento 

de Foucault move-se na direção oposta. Ele tentou encontrar, entre o 

que era considerado da ordem da necessidade, aquilo que, a um exame 

filosófico mais detalhado, se revelava contingente, fugaz e arbitrário. 

Para Foucault, o objetivo da filosofia é questionar o modo como 

pensamos, vivemos e nos relacionamos com outras pessoas e com nós 

mesmos no intuito de mostrar que aquilo-que-é poderia ser diferente.” 

(2011, p. 16). 

 

Não objetivando construir um modelo de como bem relacionar-se, apesar de 

sabedora de que esta suposta “fórmula” poderia responder mais aos anseios 

contemporâneos, gostaria de propor uma reflexão e problematização acerca das formas 

hegemônicas de estar no mundo que temos construído e que se presentificam em nossas 

relações cotidianas. Colocar em análise que categorias de subjetivação e objetivação, que 

lógicas, se afirmam de forma dominante em nosso presente. 

Logo, por mais este motivo, Foucault, através de seus conceitos-ferramenta, se 

coloca como precioso colaborador uma vez que grande parte de seu trabalho consistiu na 

análise da constituição de determinados regimes de verdade, que passam a produzir 

modos de subjetivação e que constroem o presente. Como nos aponta Candiotto (2010) 

em relação à obra de Foucault: “A hipótese de trabalho é que o fio condutor do 

pensamento de Foucault identifica-se com a problematização da verdade e sua relação 

com o sujeito” (p. 16). Ou ainda segundo Fonseca (2011) parece ser a problemática da 

constituição do sujeito uma das preocupações que acompanha Foucault em toda sua 

trajetória filosófica, “constituição que se dá no presente e que fabrica, para o presente, um 

tipo específico de indivíduo” (p. 14), o qual gostaria aqui de acompanhar o traçado. 

Mais do que refletir sobre o que é verdadeiro ou falso, interessa pensar sobre como 

viemos construindo nossa relação com a verdade e seus efeitos em nossas vidas. Não se 

tratando na proposta de sua obra – e muito menos no presente estudo – elucidar mais uma 

verdade que venha a superar as velhas e obsoletas, substituindo-as por novas respostas 



12 

 

 

que se pretendem definidas e definitivas, mas pensar como construímos nossos regimes 

de verdade. Demarcando, então, diante da escolha da questão do sujeito o problema de 

sua constituição – não de sua verdade ou natureza – e que efeitos esta produz nas nossas 

relações diárias. 

Dispus-me a dar seguimento com tal perspectiva que provocou em mim uma 

sensação de desassossego, de fratura, de deslocamento. Aos poucos, essa estranha 

sensação foi se transformando em uma permanente inquietação e motivação para estudos. 

Além do que, se por um lado esta pesquisa significou abertura de um mundo novo sem 

porto seguro onde me refugiar; por outro lado, a realização deste estudo despontou imenso 

desejo, pois o dialogar com o instigante pensamento de Foucault, mesmo requerendo 

suportar em alguns momentos a radicalidade de sua filosofia e, com isso, iniciar uma 

experiência de pensar a questão da alteridade para além das amarras cientificistas e da 

relação sujeito-objeto, que pautam o pensamento tradicional. 

Com isso em vista, a aposta aqui é em olhares não engessados, que potencializem 

a produção da diferença como possibilidade de vivermos com a diversidade humana. Que 

ousemos deixar os abrigos, abdicar desta ilusão de segurança e se lançar ao imprevisível, 

aos ditos riscos, ao aprendizado, à vida. Que busquemos sair dos ancoradouros seguros – 

mas aprisionantes, mortificantes –, e possamos expor-nos mais. Que em lugar de 

garantias, nos coloquemos às navegações, à deriva – produtores de choques, rupturas, 

mas que engendram movimento: a própria estética da vida – e quem sabe sobreviver à 

força de suas correntezas. 

Como enunciam Hüning e Guareschi (2004), Foucault também pode ter o efeito 

de desacomodar a própria Psicologia: 

 

“O pensamento foucaultiano lança a Psicologia a uma posição de 

desassossego e desnaturalização de práticas institucionalizadas. 

Desassossego pela provisoriedade e localidade do conhecimento 

produzido; desnaturalização na medida em que questiona e busca 

viabilizar as condições de emergência das práticas psi, recolocando-as 

não como “desenvolvimento inevitável” do campo científico, mas 

como efeitos de determinadas articulações discursivas.” (p. 113). 

 

E continuam quando propiciam pensar que: 

 

“(...) as teorizações foucaultianas não nos oferecem uma resposta 

acabada sobre um outro modo de fazer psicologia, ela nos possibilitam 

reposicionar questões relativas às suas práticas, lançar um outro olhar, 
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pensar por outros caminhos, o que, como efeito, transforma o próprio 

fazer. Esse entendimento recusa a separação entre pensar/fazer, 

teoria/prática e nos indica o potencial produtivo que estas análises 

encerram.” (HÜNING & GUARESCHI, 2004, p 113). 

 

Com Maturana e Varela (1995) também se reconhece que “todo fazer é conhecer 

e todo conhecer é fazer, e ainda, que tudo o que é dito, é dito por alguém, por isso, toda 

reflexão produz um mundo.” (p. 69). Que possamos produzir outros ditos, outros feitos, 

outros mundos. 

Assim a leitura de Foucault, além de outros interlocutores, demonstrou-me os 

limites de um modo de pensar centrado no “eu” (“racionalidade egológica”) e, com isso, 

apresenta grandes contribuições e inovações no modo de pensar a alteridade para além da 

“filosofia do Mesmo”12. Pensar a alteridade na relação ética com o outro, num movimento 

permanente de constituição da “própria” subjetividade, onde o processo de outramento 

constitui o “próprio” sujeito. 

O compromisso norteador deste trabalho é entender todas as relações humanas 

como relações políticas; retomar o plano do coletivo, do encontro; apostar na diversidade 

enquanto dimensão do humano; no registro do trágico enquanto possibilidade de 

enfrentamento dos acontecimentos e afirmação da existência, potencializando a vida 

enquanto imanência e movimento. Uma busca pela heterogênese, pela abertura às 

experimentações, ao inesperado, inusitado e imprevisível, ao invés das aderências. Na 

viabilização de uma linha de fuga13 à noção de sujeito pronto e acabado, acreditando que 

esta promove uma desimplicação com os acontecimentos da vida, uma noção que 

despolitiza nossas ações no mundo e legitima a eliminação de determinados sujeitos como 

solução do problema, visto que os entendem naturais, dados, e não modos de estar no 

 
12 Com Miranda (2008) podemos problematizar o termo “Mesmo” utilizado em letra maiúscula para 

destacar o caráter de permanência e retorno do eu a si mesmo, apontando um eu que sai em direção ao 

mundo, mas sempre retorna a si. Nesse processo o Eu se define como o Mesmo. Este autor afirma que 

através da trajetória intelectual do filósofo Levinas é possível realizar uma profunda reconstrução da 

subjetividade na perspectiva ética da relação com o Outro, fazendo uma discussão sobre a complexa questão 

da alteridade e expondo os limites de uma “racionalidade egológica”, que funda no Mesmo o processo de 

assimilação do Outro, adequando-O a um sistema de totalidade. 

13 Segundo Deleuze e Parnet “Indivíduos ou grupos, somos feitos de linhas, e tais linhas são de natureza 

bem diversa.” (1998, p. 145). Essas linhas são linhas de segmentaridade dura, outras flexíveis (que traçam 

pequenas modificações, desvios) e ainda afirmam: “Ao mesmo tempo ainda, há como que uma terceira 

espécie de linha, esta ainda mais estranha: como se alguma coisa nos levasse, através dos segmentos, mas 

também através de nossos limiares, em direção a uma destinação desconhecida, não previsível, não 

preexistente (...) é a linha de fuga, de maior declive.” (p. 146). São linhas que promovem singularidades. 

As linhas de fuga compõem “um plano submolecular, nos conectam com o desconhecido, operando 

aberturas para um campo de multiplicidades.” (NEVES, 2002, p. 45).  
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mundo construídos, significados e atualizados através de nossas escolhas de forma 

coletiva. 

Intenta também a potencialização da invenção de modos inéditos de existir que 

possam irromper rachaduras no já posto, através da problematização da construção de 

discursos sobre a concepção de sujeito, produtores de modos-de-ser-indivíduo, também 

legitimados por práticas psi ao longo da história das emergências. Apontando a 

construção de novos possíveis, novos olhares, não só dos sujeitos entre si, mas da própria 

Psicologia, compromissada politicamente com a produção de seu objeto de estudo: o ser 

humano. 

Promovendo revoluções moleculares, processos de singularização14 que nos 

possibilitem colocar em análise esses processos de subjetivação, que muitas vezes nem 

nos damos conta, mas que colocam a funcionar a reprodução de lógicas também 

dominantes em discursos criminológicos, reverberando nos nossos encontros, nas nossas 

formas de relacionarmo-nos. Em francês, alteridade ressoa como “alterar”, o que quer 

dizer abismar, algo que tem potencial para romper, promover um desvio num caminho já 

posto, desestabilizar a linearidade do mesmo. Para que haja encontro, se faz necessária a 

confrontação com a alteridade, com essa inicial ‘separação’ do mesmo. 

Colocar em análise o quanto em nossas relações mais íntimas e cotidianas também 

instrumentalizamos formas de estar no mundo que aprisionam a vida, apontando outras 

possibilidades que não estejam a serviço de apenas determinado tipo de humano, mas 

“onde caibam mais humanos” (BICALHO, 2005). 

Desconstruir as noções que colocam que todas as outras formas de estar no mundo 

são ilegítimas, e elegem a existência de formas de experimentação e vivência únicas, 

estáticas, mortificando as infinitas possibilidades de viver e se relacionar e assim também 

produzindo violência, que de acordo com Baptista (1999) se constituiriam em práticas 

que desqualificam populações determinadas e são genocidas, pois eliminam modos de 

existência e potências de vida; ou, nas palavras de Michel Foucault (1990), ‘matar’ como 

sendo não só o assassinato direto, mas também tudo o que pode ser morte, o fato de expor 

 
14  Processos disruptores no campo da produção do desejo: movimentos de protesto contra a subjetividade 

capitalística, através da afirmação de outras maneiras de ver, outras sensibilidades, outra percepção, etc. 

Guattari utiliza também outros termos, como revoluções moleculares, minorização ou autonomização. “É 

um devir diferencial que recusa a subjetivação capitalística” (GUATTARI & ROLNIK, 1986, p. 47). 
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à morte ou de se multiplicar para alguns o risco de morte, ou mais simplesmente, a morte 

política, a expulsão. 

O grande desafio do NIAC é pensar os Direitos Humanos enquanto processo, com 

toda a implicação sócio-histórico-política-cultural, para além do âmbito forense. 

Abandonando o modelo hegemônico de Justiça, no qual essa é compreendida de uma 

forma legalista pela lógica judicializante, o núcleo emerge como uma aposta na 

possibilidade de intervenções diferenciadas. Há que se questionar: quais práticas temos 

legitimado? Engendrando que tipos de vivências? Para quais humanos? 

Procura-se problematizar aqui o humano não como natural, mas um constante 

construir-se, uma permanente produção, não linear ou contínua; e sim entendido de 

acordo com as forças que dele se apoderam, para além dos espaços oficialmente 

reservados a tais discussões. Questionar nossa valoração que configura um modelo de 

humano, pensando a produção e manutenção deste, relançando-o em questionamentos de 

ordem ético-estético-político: 

 

“Ético, no que se refere ao desejo de diferir e acolher a diferenciação 

constante; estético, no que se refere a tomar a existência e as práticas 

nas quais as interferências se produzem como matéria de criação e 

outramento; político, porque requer a problematização e a 

desnaturalização constante dos intoleráveis que atravessam a nossa 

existência e nos servem como indicadores de nossas ações em relação 

a nós mesmos e aos outros” (NEVES, 2004, p.11). 

 

Diante da exposição feita até aqui na tentativa de colocar em análise o quanto em 

nossas relações mais íntimas também instrumentalizamos formas de aprisionamento da 

vida, entendendo todas as relações como políticas, se aposta em uma abertura ao encontro 

com a alteridade15, noção de outro que ressalta que a diferença e a diferenciação 

constituem a vida. Rolnik (1992) define a alteridade em uma perspectiva da física: 

 

“(...) o plano das forças e das relações, onde se dá o inelutável encontro 

dos seres, encontro no qual cada um afeta e é afetado, o que tem por 

efeito uma instabilização da forma que constitui cada um destes seres, 

produzindo transformações irreversíveis. Em outras palavras, a 

existência inelutável do plano da alteridade define a natureza do ser 

como heterogenética.” (p.1). 

 
15 Alteridade, segundo a enciclopédia Larousse Cultural (1998, p.220), significa “Estado, qualidade daquilo 

que é outro, distinto, (antônimo de identidade)”. Para a filosofia e a psicologia significa, pela mesma 

enciclopédia, “relação de aposição entre sujeito pensante (o eu) e o objeto pensado (o não eu)” e “relações 

com outrem”. 
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Afirma-se a singularidade de cada vida, que pode ser problematizada também 

remetendo-nos ao conceito de trágico. O trágico é o pensamento enquanto potência 

criadora, registro do dionisíaco16 em que “o homem é visto como uma forma constituída 

e a tragicidade é concebida a partir de um pensamento que se encontra em devir17 (...) 

distante de qualquer identidade, subjetividade ou interioridade (...) há uma abolição do 

conflito em favor de uma multiplicidade de forças pré-individuais criadoras e diluidoras 

das formas constituídas do homem” (MANGUEIRA, 2001, p.206). 

 

“Tal forma de tragicidade nasce da crítica radical a todo pensamento 

que busque a verdade, evidenciando seus limites, sua vontade, seu 

valor, seu sentido (...) firma a finitude de todo e qualquer corpo, as 

capacidades e incapacidades do pensamento posto no exterior, tendo 

como objetivo o conhecimento, bem como a singularidade de cada vida. 

Ela provém de um tipo de pensamento singular, de um corpo sem 

identidade que se situa para além do fracasso da razão e do 

conhecimento universal. (...) Corpo-devir. (...) A tragicidade do 

pensamento realiza-se por ser efeito do contato com o desde sempre 

diferente e múltiplo (...) neste tipo de pensamento nada se espera, ou 

seja, como há uma abolição das expectativas ou de toda exterioridade, 

o lançar-se se realiza de maneira mais espontânea e mortal, de tal forma 

que, como nos diz Michel Foucault, o morrer torna-se uma arte que 

toma toda vida18” (MANGUEIRA, 2001, p. 210-211). 

 

Essa leitura do conceito de trágico afasta-se assim da noção vulgarmente remetida 

a algo ruim, não faz referência à tragédia como desgraça. Mas em comum com o trágico 

grego, contacta com um mundo, com um incerto inominável, com o caos visando operar 

novas composições, se encontra sempre em tensão, apaixonado, pois: “(a paixão) dilui as 

pessoas, não no indiferenciado, mas num campo de intensidades variáveis e contínuas, 

sempre implicadas umas nas outras (...) um campo de intensidade que individua sem 

sujeito” (DELEUZE, 1992, p.144). 

 
16 Conceito desenvolvido inicialmente por Nietzsche em O Nascimento da Tragédia (1992) faz referência 

ao deus Dionísio da arte grega e que representa nesta perspectiva a tragicidade. 

17 “Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimésis), mas é encontrar a zona de vizinhança, 

de indiscernibilidade ou de indiferenciação, de maneira que já não nos podemos distinguir de uma mulher, 

de um animal ou de uma molécula: e que não são nem imprecisos nem gerais, mas imprevistos, não-

preexistentes, tanto menos determinados numa forma quanto mais singularizados numa população” 

(DELEUZE, 1993, p. 12). 

18 Avaliaríamos mal tal afirmação se não víssemos aí uma alegria superior, pois o trágico designa a forma 

estilística da alegria, não uma fórmula médica, nem uma solução moral da dor ou da piedade. Deleuze, 

Conversações, (1992, p.145); Nietzsche e a filosofia, (1976, p.14). 
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O trágico se caracteriza “por encontrar-se em uma Justiça – uma diké – não mais 

mítica nem racional, mas temporalmente instituída pelas relações de força, e sua 

destituição advém do encontro com novas forças, em direção a novas formas existenciais” 

(MANGUEIRA, 2001, p.214). Potencializar esta faceta da existência pode irromper algo 

que como afirma Pelbart (1993) em nossas sociedades foi de algum modo expurgado: o 

devir-anjo19. Seria preciso engravidar o real com virtualidades desconhecidas de devir-

anjo, para que o tédio de ser mortal não vire uma camisa de força ainda pior do que o 

tédio de ser anjo, fazer proliferar o real para além da mortalidade mortífera que nos é 

proposta e imposta por todos os lados. 

Temos vivido de forma que mal nos expomos ao “acidente produtor de encontros 

que apesar de sua potência, não se constitui enquanto problema a menos que produza uma 

parada num movimento mais amplo, a menos que pare o trânsito ou nos faça vivenciar o 

presente em detrimento da busca de um futuro já estipulado...” (GAMA, 2010, p.101). O 

espírito do drama20, ilustrado pela obsessão pelo futuro e pelo domínio da vida na 

contemporaneidade, a busca pela felicidade a qualquer preço, conforme afirma Carvalho 

(2008), entorpece a humanidade, toda dor, angústia, tristeza ou desconforto psíquico 

passa a ser patologizado, e não entendido como pertencente à esfera do humano, da vida. 

Utilizando-se a analogia do dramático e do trágico, parece-me que de alguma forma 

tentamos quebrar o engendramento constituinte da existência, partir o entrelaçamento 

desses dois registros, numa tentativa de tamponamento de tudo que possa escapar às 

formas pré-configuradas de existir. Reproduzindo uma lógica que submete o sujeito de 

suas práticas a regras fixas e previamente estabelecidas, ao saber científico dos 

especialistas que pretendem escavar uma suposta verdade incrustada na essência 

interiorizada de nós mesmos, e talvez pior seja pretender que caibamos em tal verdade. 

 
19 Expressão poeticamente desenvolvida por Pelbart (1993) no Capítulo I – Um Desejo de Asas – de seu 

livro ‘A Nau do Tempo-Rei’. “Não aquela eternidade vazia dos anjos, mas a eternidade cravada na 

fugacidade de um devir. Um pouco como diz o poeta: eterno enquanto dura. (...) embarcou no que se poderia 

chamar de um devir-anjo. (...) tinha um desejo de asas. (...) Mas há uma condição: é preciso ser um mortal. 

Apenas os mortais têm acesso ao devir-anjo. Os anjos mesmo estão condenados ao tédio eterno, a menos 

que eles encarnem.” (p. 13). 

20 Fazendo referência à perspectiva dramática desenvolvida por Nietzsche também em “O Nascimento da 

Tragédia” (1992), representada pela divindade grega Apolo, e que está em constante engendramento com 

a noção de trágico representada pelo deus Dionísio (simbolizando-o, como afirmado na nota 17). São duas 

interpretações que possibilitam diferentes perspectivas diante da vida, mas que conjuntamente a constituem. 

A perspectiva apolínea reforça os valores morais e o princípio de individuação, mas evoca um sentimento 

hostil à vida, pois está voltado à verdade superior em contraposição com a realidade cotidiana tão 

lacunarmente inteligível. O trágico como possibilidade de resgate estético da vida, simboliza o fundo 

informe, indeterminado. 
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A relevância desta pesquisa se dá pela potencialização da possibilidade de 

visibilizar esses processos que por vezes se colocam no plano dos invisíveis. Por relações 

que operem também potencializando o registro do trágico, de como a vida irrompe e se 

apresenta a nós, afirmando no jogo de forças o encontro com a alteridade, movimentos 

instituintes21 que possibilitem linhas de fuga, rachaduras micropolíticas, de dentro de 

nossas relações diárias. Produzindo implicação com os mundos que construímos, fazendo 

emergir o aspecto político e coletivo da vida em todas as suas esferas e que colocamos a 

funcionar até mesmo com nossos atos mais despretensiosos e supostamente apolíticos. 

Façamos, como afirma Bicalho, o que nos sugerem Deleuze e Guattari: 

 

“(...) nossas máquinas de guerra, que significam a ousadia de colocar 

em análise algumas produções de subjetividades (...) que forjam uma 

certa fisionomia (...) e que nos possam alertar para que não nos 

acostumemos com práticas cotidianas de violações dos mais diferentes 

direitos, fazendo com que não percamos nossa capacidade de 

estranhamento e, portanto, de indignação, acreditando na possibilidade 

de experimentação de ferramentas que afirmem diferentes potências de 

vida” (2005, p.104). 

 

Se segundo Rocha (2007) afeto é lugar de encontro, indeterminado e impessoal, 

produzindo nos corpos que atravessam entrelaçamentos, onde corpo e mundo se 

conjugam, construídos a partir de múltiplos laços afetivos, estes me afetaram. Tal 

pesquisa se justifica por esta mobilização agenciada nos atendimentos no NIAC, 

construída juntamente com os usuários, num exercício contínuo de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Apropriando-me da conclusão da mesma autora em 

que: o conhecimento desapaixonado traz um mundo empobrecido, e não um mundo 

objetivo. 

Assim, é preciso ressaltar a importância dos encontros com cada usuário do NIAC, 

mesmo que estes encontros tenham sido através dos relatos produzidos por colegas de 

trabalho deste núcleo. Compreendo que foi através desta prática enquanto extensionista 

 
21 Movimentos que possam produzir uma autodissolução, a emergência de forças com teor instituinte que 

entre numa contradição com o instituído possibilitando o irromper do novo, de outros possíveis. “O 

instituinte, nós a correspondemos ao momento hegeliano da particularidade. É neste que o filósofo 

reconhece a existência do humano (vindo negar - sendo partícula que se diferencia de si e do todo - a bela 

positividade do universal). É a primeira negação ou negação simples; a relação humana obstaculizando o 

“paraíso” essência da universalidade. Prestem atenção: o particular não se opõe simplesmente ao universal 

(isso x aquilo); o particular NEGA o universal.” (LOURAU, 1993, p. 90, grifo do autor) É importante ainda 

salientar que: “Não existe, face a face, dois guerreiros, o Instituído e o Instituinte, parados, prontos a 

“atacar”. Tudo é movimento. Dialeticamente, a contradição produz movimento e este produz história” 

(idem, ibidem). 
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que posso neste momento restituir22 à Academia uma reflexão que a própria vivência 

neste lugar propicia, contribuindo de forma profícua para a formação dos acadêmicos, 

como contribuiu/contribui com a minha. Mas antes de tudo a restituição também aos 

usuários que fazem parte do processo de pesquisa construído coletivamente, 

potencializando muito mais possibilidades de vidas. A todos estes que “alguma vez já 

desconfiaram que essa vida morna e tola que nos é oferecida e alardeada como a única 

possível, desejável e saudável esconde outras tantas. Cuja beleza e tentação cabe 

reinventar.” (PELBART, 1993, p.13). 

 

**** 

 

Para conseguir escrever esta dissertação foi necessário introduzir a minha 

experiência e as relações que estabeleci (com teorias, autores, orientador, disciplinas 

cursadas, com colegas, com a academia, e assim por diante), mas com isso já iniciando o 

traçado do caminho no qual este estudo foi sendo construído como algo que se articula 

com suas condições de produção. 

Desta forma, este trabalho situa-se neste horizonte a partir dos questionamentos 

sobre a constituição da subjetividade e sua relação com a alteridade na modernidade, ou 

seja, a construção da subjetividade moderna e sua relação com o outro. Para tal os 

capítulos dessa dissertação se dispuseram da forma que explicito a seguir. 

O primeiro capítulo desenvolverá as histórias do presente – no sentido 

foucaultiano que será melhor explicitado nesta ocasião. Neste momento percorrerei um 

caminho que passará pela história de um projeto de Modernidade, pela história da 

concepção de humano que se inaugura neste contexto e a forma de apropriação que a 

Criminologia, enquanto ciência nascente da época, faz destas lógicas que possibilitam sua 

construção. 

Num segundo momento serão abordadas as tecnologias de poder – sendo 

necessário para isso primeiramente repensar a própria noção do “poder” como foi 

proposto por Foucault – que operam a construção e a manutenção do modo de 

 
22 Utilizo-me deste termo como um dispositivo socioanalítico “que dá destaque aos movimentos e 

acontecimentos geralmente excluídos e desqualificados e que entende os chamados objetos da 

pesquisa/intervenção como sujeitos constitutivos desses processos” (COIMBRA & NASCIMENTO, 2007, 

p.36). 
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funcionamento das maneiras de ser, pensar, sentir e agir hegemônico dos nossos tempos. 

O enfoque recairá sobre a Biopolítica – conceito que então será trabalhado. 

A proposta do último capítulo é efetuar uma análise dos enunciados recortados do 

dispositivo eleito para esta pesquisa: a planilha de registro de atendimentos realizados no 

NIAC. Deste instrumento utilizado no núcleo e onde a equipe relata os atendimentos, é 

que retiro fragmentos das falas dos usuários para colocar em análise neste capítulo. 

Relatos de onde emergem os analisadores através dos quais se procurará operar 

“visibilizações” e dizibilizações” da lógica em funcionamento nestes discursos. 
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1 – HISTÓRIAS DO PRESENTE 

 

“O pensamento de Michel Foucault incide 

sobre o presente de uma maneira peculiar. 

Nasce nele enraizado e, ao mesmo tempo, 

recusa-se a ele permanecer adstrito. Essa 

filosofia originada e voltada para seu tempo, 

mas que integra como método de trabalho um 

constante retorno a “passados”.” 

MÁRCIO FONSECA, em “Michel Foucault e a 

Constituição do Sujeito” 

 

“A questão de seu pertencimento a este 

presente, não será de forma alguma a questão 

de sua filiação a uma doutrina ou a uma 

tradição; não será mais simplesmente a 

questão de seu pertencimento a uma 

comunidade humana em geral, mas o seu 

pertencimento ao um certo “nós”, a um nós que 

se relacione com um conjunto cultural 

característico de sua própria atualidade. É este 

nós que está a caminho de tornar-se para o 

filósofo o objeto de sua própria reflexa.” 

MICHEL FOUCAULT, em “O que é o 

iluminismo?” 

 

 Neste capítulo percorreremos os caminhos através dos quais alguns objetos-

processos emergem ao longo da história. A escolha dos processos que serão abordados 

historicamente é realizada por julgarmos que estes estão presentes no agenciamento que 

condiciona o campo problemático que esse trabalho busca pesquisar, e que vem sendo 

construído desde a introdução. Ao percorrer algumas construções históricas, podemos 

analisar de que modo são produzidas algumas subjetividades que se encontram presentes 

em nossos discursos, produzindo verdades e instituindo concepções. Procura-se ressaltar 

essas práticas discursivas e as regularidades que lhes são imanentes. Percurso que se 

acredita que pode enunciar pistas para entender como algumas formas de ser e estar no 

mundo forjaram-se não só enquanto possíveis, mas desejadas em detrimento de tantas 

outras, a ponto de serem demandadas a profissionais psi, a despeito do sofrimento que 

causam quando não cabemos nestes ideais de existência. 

 Entretanto, antes de entrar especificamente em tais histórias, é preciso elucidar 

que não se trata de qualquer perspectiva historiográfica. Pretende-se fazer “histórias do 

presente” no sentido proposto por Foucault. 
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Ao concentrar suas análises nas práticas que, historicamente, construíram 

determinadas condições de possibilidade e formas de experiência, Foucault “(...) tenta 

examinar mais detalhadamente o funcionamento daquelas práticas em que figuram 

normas morais e verdades acerca de nós próprios, submetendo-as à análise crítica.” 

(RAJCHMAN, 1987, p. 77). Questiona o pressuposto de que o poder funciona 

primordialmente através de uma mistificação ou falsificação de uma verdadeira, ou 

racionalmente fundamentada, experiência. O poder, para Foucault, opera produzindo 

verdades. 

Não se propõe, portanto, uma história dos fatos como convencionalmente a 

‘História’ realizou, mas um uso inovador como método filosófico. Dado os limites da 

filosofia tradicional Foucault se voltou para a história na tentativa de empreender o uso 

deste método para compreender a sociedade contemporânea. Para Foucault (1994) “uma 

das grandes funções da filosofia dita “moderna” (esta que se pode situar o início no 

finalzinho do século XVIII) é de se interrogar sobre sua própria atualidade” (p. 681) e 

continua quando afirma que “A questão que parece surgir (...) é a questão do presente, a 

questão da atualidade: o que é que acontece hoje? O que acontece agora?” (p. 679). 

 

“Ele [Foucault] fundiu filosofia e história de uma maneira nova, que 

resultou numa estarrecedora crítica da modernidade. Chamou suas 

obras de “histórias do presente” e tentou mapear o desenvolvimento 

histórico, bem como as bases conceituais de algumas práticas essenciais 

na cultura moderna – por exemplo de punir e tratar aqueles percebidos 

como loucos. Os estudos mostram a natureza historicamente 

contingente e aleatória dessas práticas e geram um efeito de profundo 

estranhamento: aspectos de sua cultura que antes negligenciava, o leitor 

passa a vê-los não só como curiosos e contingentes, mas também, e 

significativamente, como intoleráveis e demandando mudanças.” 

(OKSALA, 2011, p. 9). 

 

 O recurso à história pode ser um instrumento interessante para desnaturalizar o 

mundo que nos cerca e a própria concepção de homem e retomá-los em seu fluxo, não 

linear, não contínuo e não constante, mas social, temporal, cultural, histórico. Foram 

formados no curso da história e da cultura humana e suas experiências são o resultado de 

processos sociais, não de processos naturais. Aponta-se assim um esforço para 

desestabilizar necessidades e formas essencializadas de pensamento – muitas que 

comparecem ao NIAC – retomando a produção e a fabricação de nós e do mundo pelo 

movimento dos embates de forças ao longo desta história. Esse caminho pode ser 
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relevante para elucidar que o sujeito não é estático, não é pronto ou acabado, mas 

permanentemente forjado por discursos científicos e relações de poder específicas. 

 A razão para se afirmar que algo é socialmente construído não é negar a sua 

realidade, mas mostrar que, mudando sua ordem social e política, seria possível também 

mudar tal coisa. Uma perspectiva identificada como uma questão política: a existência e 

o valor de algo podem ser transformados, ou pelo menos modificados. A atual forma de 

vermos e agirmos no mundo não são a única possibilidade de existência. 

 Conforme nos afirma o próprio Foucault: 

 

“(...) o recurso à história (...) é significativo na medida em que ela serve 

para mostrar que aquilo-que-é não foi sempre, i.e., que as coisas que 

nos parecem mais evidentes são sempre formadas na confluência de 

embates e acasos, durante o curso de uma história precária e frágil. É 

perfeitamente possível mostrar que o que a razão percebe como sua 

necessidade, ou melhor, o que diferentes formas de racionalidade 

oferecem como seu ser necessário, tem uma história; e a rede de 

contingências da qual isso emerge pode ser investigada. O que não 

significa dizer, no entanto, que essas formas de racionalidade foram 

irracionais. Significa que elas residem na base da prática humana e da 

história humana; e que, uma vez que essas coisas foram feitas, elas 

podem ser desfeitas, contanto que saibamos como foram feitas.” (apud 

OKSALA, 2011, p. 13-14). 

 

Podemos, assim, colocar problematizações em relação a uma suposta natureza ou 

uma essência imutável do mundo e do homem, e quem sabe assim seja possível repensar 

inclusive o que desejamos e pelo que sofremos? Quem sabe assim não seja possível 

problematizar os discursos dos usuários do NIAC? E continuarmos a pensar com Foucault 

quando este nos provoca com o questionamento de que o essencial para a filosofia seria 

indagar: 

 

“(...) qual a natureza do presente? Ao responder, Foucault revela 

entender que a filosofia abre um espaço para a liberdade. O papel do 

intelectual é expor novos modos de pensamento: fazer as pessoas verem 

o mundo à sua volta sob uma luz diferente, perturbar seus hábitos 

mentais e convidá-las a exigir e instigar mudanças. O intelectual não é 

a consciência moral da sociedade, seu papel não é emitir julgamentos 

políticos, mas nos libertar, ensejando maneiras alternativas de pensar.” 

(OKSALA, 2011, p. 14-15). 

 

Expõem-se assim novos modos de pensar, perceber, viver, sentir e relacionar-se. 

Mostra como as coisas que consideramos óbvias e necessárias emergiram de fato de uma 
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rede de práticas humanas contingentes, não são naturalmente da forma como estão 

supostamente dadas. Segundo Oksala: 

 

“Foucault comparou nossa difícil situação a ficar em pé numa fila por 

não podermos ver que havia muito espaço vazio à nossa volta. Em vez 

de tentar organizar a fila numa configuração diferente que refletisse 

melhor a natureza da existência ou da realidade humana, ele tentou nos 

mostrar o espaço vazio à nossa volta.” (2011, p.16). 

 

Talvez já se tenha tentado fazer e refazer uma configuração diferente do já posto, 

configurar a fila de uma outra forma, mudando as respostas do que considerava 

verdadeiro, mas continuou funcionando através da lógica de que existia um como fazer, 

uma verdade a ser descoberta. Não voltou seus olhares para o espaço à nossa volta. Logo, 

na perspectiva que embasará o caminho nessa pesquisa, não cabe propor outras 

configurações para substituir/superar as verdades ultrapassadas, mas repensar a própria 

maneira de pensar, de interrogar, de organizar o verdadeiro, de nos constituirmos 

enquanto humanos, ver que ainda há muito espaço vazio. 

 É preciso interrogar a inevitabilidade de nossas práticas, de nossos modos de 

existência, e investigar sua história pode propiciar a recolocação de nosso próprio modo 

e categorias de pensar. A história pode nos ensinar que muitas das coisas hoje 

consideradas evidentes por si mesmas, que operam no campo dos irredutíveis23 

emergiram como resultado de eventos e circunstancias contingentes. O objetivo é 

“aprender em que medida o esforço para se pensar a própria história pode libertar o 

pensamento do que ele pensa silenciosamente, e capacitá-lo a pensar de maneira 

diferente” (FOUCAULT, 1984, p. 9). O objetivo é nos compreendermos para sermos 

capazes de constatar que existem outras possibilidades de pensar e viver de maneira 

diferente e não só estas anunciadas como únicas. 

O estudo da história é uma ferramenta que permite mudar a nós mesmos a ao 

mundo que vivemos mostrando que “aquilo-que-é não foi sempre” e como “as coisas que 

nos parecem mais evidentes são sempre formadas na confluência de embates e acasos, 

durante o curso de uma história precária e frágil”. Assim talvez seja também possível 

 
23 Conceito de Foucault e que designa aquilo que parece óbvio, que é dado como certo. Toma o aspecto de 

uma verdade que não foi produzida, mas é essencial, natural e, por isso, ao ser afirmada parece encerrar 

qualquer problematização. 
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bifurcar os modos de existir, os acontecimentos, as demandas, que recebemos diariamente 

no NIAC. 

Esse é o sentido da caracterização que Foucault fez de seus livros como “histórias 

do presente”. Suas histórias não tratam do passado, elas tratam de nós hoje, e representam 

uma tentativa de mostrar não só como nos tornamos o que somos – nos tornamos porque 

não foi sempre assim, não há uma natureza, mas uma produção, uma construção –, mas 

também como poderíamos ter nos tornado alguma outra coisa. Assim podemos nos 

interrogar sobre o que queremos nos tornar e retornar e transtornar, numa contínua 

construção/invenção. Pensando e repensando o papel essencial e constitutivo das práticas 

sociais. 

 

“Foucault, desta forma, pensa uma concepção de história como campo 

de forças em luta, onde saberes, práticas e discursos se produzem e se 

confrontam, onde um certo modo de funcionamento se hegemoniza 

dentre tantas possibilidades, emergindo certas subjetividades que 

constroem modos de vida e de existência. História, para Foucault não 

se constitui como uma prática linear, marcada por grandes 

acontecimentos associados à figura de heróis.” (BICALHO, 2005, p. 

16). 

 

 Segundo Foucault (1979) a história clássica e oficial tem sido concebida como 

uma marcha contínua dos fatos históricos em direção ao que representaria o progresso, a 

civilização, ou mesmo o fim da história. 

No entanto, a história enquanto disciplina não pode ser linear visto que a própria 

história é constituída de rupturas e acontecimentos, não os considerados ilustres e 

grandes, mas “(...) nos acontecimentos bem menos grandiosos, bem menos perceptíveis” 

(FOUCAULT, 1994, p. 683), que se produzem desestabilizações. É a partir destas 

descontinuidades que gostaríamos de trabalhar, estas que forjam uma, e não qualquer 

uma, modernidade para a humanidade. São esses vetores de força que desejamos 

acompanhar na intenção de visibilizar que modo de funcionamento é este que se 

hegemoniza e que subjetividades emergem construindo modos de vida e de existência. 

Modos de existir que aparecem não só nos relatos do NIAC, mas que aparecem 

diariamente em nossas relações. E aí então colocar em análise também os efeitos 

cotidianos que produzem em nossas vidas. A ordem social firmemente estabelecida, as 

verdades petrificadas, essas que nos cabem pensar. 
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“Esse presente, que se renova na repetição das práticas discursivas e 

não discursivas, (...) nos impulsiona a pensá-los como urgência, tendo 

em vista que hegemônicos, apresentam-se como verdades absolutas e 

universais que devem conduzir tudo e todos.” (COIMBRA, et al, 2009, 

p. 32). 

 

 

“Não se pode fazer essa análise do presente no 

que diz respeito a esses valores significativos 

sem nos entregar a um cálculo que permita dar 

a isso que, aparentemente, é sem significação e 

valor, a significação e o valor que buscamos. 

[...] existe na filosofia moderna e 

contemporânea um outro tipo de questão, um 

outro modo de interrogação crítica: é esta que 

se viu nascer justamente na questão da 

Aufklärung ou no texto sobre a revolução; “O 

que é nossa atualidade? Qual é o campo atual 

das experiências possíveis?”. Não se trata de 

uma analítica da verdade, consistiria em algo 

que se poderia chamar de analítica do presente, 

uma ontologia de nós mesmos [...] pensamento 

crítico [...] uma ontologia da atualidade, é esta 

forma de filosofia que de Hegel à Escola de 

Frankfurt, passando por Nietzsche e Max 

Weber, fundou uma forma de reflexão na qual 

tenho tentado trabalhar.” 

MICHEL FOUCAULT, em “O que é o 

iluminismo?”. 
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1.1 – Um projeto de modernidade 

 

“Ordem e caos são gêmeos modernos. 

Foram concebidos em meio à ruptura e colapso 

do mundo ordenado de modo divino, 

que não conhecia a necessidade nem o acaso, 

um mundo que apenas era, 

sem pensar jamais em como ser.” 

ZYGMUNT BAUMAN, em “Modernidade e Ambivalência” 

 

“Todos os homens são, por natureza, igualmente 

livres e independentes e têm direitos inerentes 

(...) a saber, o gozo da vida e da liberdade, 

os meios de adquirir e possuir propriedade, 

e a busca da felicidade e segurança.” 

Declaração de Direitos da Virgínia – 1776. 

 

Segundo Latour (1994) “A modernidade possui tantos sentidos quantos forem os 

pensadores” (p.15), e “A cada vez, tanto contexto quanto a pessoa humana encontram-se 

redefinidos” (p. 10). Assim, não se pretende dar conta de todas as significações que esta 

expressão ‘Modernidade’ possa assumir, mas com a interlocução de alguns autores, 

dentre eles o próprio Latour, pensar a conotação de moderno a partir de rupturas que ela 

integra para a humanidade. O que significa sermos “modernos”? Em que mudamos 

quando passamos a ser designados dessa forma? 

Atualmente há muitos intelectuais que hesitam em utilizar este adjetivo porque, 

talvez, sintam-se menos seguros em relação à manutenção dos aspectos que 

caracterizariam a modernidade em nós, porém gostaria de frisar aqui o fato de que apesar 

do “ceticismo interessantemente chamado de “pós”-moderno” – expressão inspirada por 

Latour (1994), mas que poderia assumir outros nomes para designar um momento que se 

segue a modernidade dependendo do referencial– ainda ele – o pós-moderno – não sabe 

se é capaz de suceder para sempre aos “modernos”. 

O que queremos dizer com isso é que, embora já possamos ter condições para 

estranhar e criticar24 questões atribuídas ao “moderno” e que enquanto modernos, 

aparentemente já perdemos um pouco de confiança em nós mesmos, que a vontade de ser 

moderno pareça hesitante, isto não quer dizer que seus efeitos tenham se extinguido entre 

 
24 A palavra crítica aqui não tem o sentido de qualificar como bom ou ruim, mas de poder problematizar, 

questionar, interrogar as produções e a lógica que as mantém. Apresentando-as como não necessárias. 
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nós. “Pós-moderno” e “moderno”, ou quaisquer outras nomenclaturas, não são períodos 

cronológicos que se sucedem aniquilando totalmente as lógicas que operam em cada 

momento. O projeto de modernidade ainda continua capturando investimentos por parte 

de sujeitos que esperam que em suas relações estas quimeras possam ser realizáveis. 

Podemos problematizar com apontamentos de Vaz (1997) que apesar de alguns já 

conceituarem uma distância entre a ‘Modernidade’ e a ‘Atualidade’, de existirem signos 

de crise da sociedade moderna, de falência das suas utopias e da crença na possibilidade 

e necessidade do universal no futuro, há ainda um luto incompleto em relação a esses 

aspectos modernos que “aparece então como a continuidade do projeto moderno de 

controle do acaso, de recusa do futuro como alteridade (...); trata-se ainda, pois esta 

atitude de recusa pode ser encontrada em Descartes (...)” (p. 2). 

Pretende-se afirmar justamente que estes efeitos ainda nos produzem, os 

deslocamentos atribuídos à modernidade ainda constituem categorias de subjetivação que 

não cessam com tais divisões, elas coexistem, continuam nos produzindo talvez até mais 

do que poderíamos imaginar ou desejar. 

Apostamos que problematizar essas formas de subjetivação atravessadas por 

rupturas que inauguram um certo projeto de modernidade possam contribuir para 

colocarmos em análise as questões envolvidas quando do encontro com o outro, a 

constituição de subjetividades específicas e sua relação com a alteridade, as condições de 

possibilidade dos discursos que encontramos dos usuários do NIAC. 

Muitas definições de modernidade apontam, de uma forma ou de outra, para a 

passagem do tempo. Mas aqui gostaríamos de entender que: “Através do adjetivo 

moderno, assinalamos um novo regime, uma aceleração, uma ruptura, uma revolução do 

tempo. Quando as palavras “moderno”, “modernização” e “modernidade” aparecem; 

definimos, por contraste, um passado arcaico e estável” (LATOUR, 1994, p. 15). Embora, 

como nos afirma Latour (1994), “Nas inúmeras discussões entre os Antigos e os 

Modernos, ambos tem hoje igual número de vitórias, e nada mais nos permite dizer se as 

revoluções dão cabo dos antigos regimes ou as aperfeiçoam.” (p. 15). 

No entanto, é justamente esta faceta da modernidade que gostaríamos de realçar: 

a despeito de tudo passamos a acreditar que a inauguração deste novo modo de funcionar 

proporcionaria um afastamento de nosso “passado de barbárie”, os “pré-modernos”, uma 

“grande Separação entre Nós e Eles”. Considerou-se que algumas mudanças nos 

impulsionariam a uma evolução em direção progresso, “em direção à “elevação das 
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sensibilidades” do homem civilizado.” (COIMBRA, et al, 2009, p. 32). A modernidade 

traria consigo uma promessa de ordem, liberdade, felicidade, segurança. O avanço rumo 

ao suposto progresso, à civilização, garantiria o fim da barbárie, de suas perigosas 

ameaças atávicas. Proporcionar-nos-ia controle dos acasos do futuro através de um 

processo anunciado como uma evolução de nossos conhecimentos e técnicas. 

Passamos a desejar as “Luzes” que a razão traria a fim dessa superação. A 

modernidade encontra-se “(...) sempre em meio a uma polêmica, em uma briga onde há 

ganhadores e perdedores, os Antigos e os Modernos. “Moderno”, portanto, é duas vezes 

assimétrico: assinala uma ruptura na passagem regular do tempo; assinala um combate 

no qual há vencedores e vencidos.” (LATOUR, 1994, p. 15). 

Elegem-se alguns bens modernos como irredutíveis, ideais a serem alcançados em 

nossa sociedade por cada indivíduo, que se conquistados conotarão evolução, progresso, 

abandono dos resquícios da não civilidade. Inventou-se um ‘Projeto de Modernidade’ que 

daria conta desta aspiração. Através da racionalidade e de uma civilização pautada por 

estes preceitos construiríamos tal mundo esperado. A modernidade aparece enquanto um 

projeto de sociabilidade que irrompe trazendo ideais inéditas até então: 

 

“(...) me parece que a Aufklärung25, ao mesmo tempo, como 

acontecimento singular inaugurador da modernidade européia e como 

processo permanente que se manifesta na história da razão, no 

desenvolvimento e instauração de formas de racionalidade e de técnica, 

a autonomia e a autoridade do saber, não é simplesmente para nós um 

episódio na história das ideias. Ela é uma questão filosófica, inscrita, 

desde o séc. XVIII, em nosso pensamento.” (FOUCAULT, 1994, p. 

686). 

 

Acontecimento que propicia o surgimento de uma forma inédita de se exercer o 

poder, novas formas de pensar, sentir, agir; enfim, de existir. Novas relações de poder que 

passam a entrar no jogo e que possibilitam inclusive as demandas de terapias para os 

“terceiros”, aqueles que estão atrasando o processo de evolução, que desviam dos 

propósitos postulados para o progresso, que frustram por isso as expectativas dos que com 

eles convivem diariamente e precisam ser ajustados aos ideais modernos. 

Muitas vezes ainda imbuídos na busca dessas promessas do projeto de 

modernidade que os usuários nos procuram requerendo atendimento psicológico para os 

outros de suas vidas que estão barrando o avanço, o progresso, com comportamentos 

 
25 Expressão usada para designar o Iluminismo. 
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arcaicos, anormais, desordenados. Segundo Coimbra et al (2009) no século XVIII, foi 

necessário dar visibilidade científica a alguns grupos  que eram então considerados 

perigosos “para que uma nova forma de ordenamento social pudesse se manter: a 

normalização das populações.” (p. 38). Eis que temos ainda os nossos perigosos: os 

“terceiros” do NIAC. 

 Na tentativa de realizar um esboço deste projeto abordarei dois aspectos que, 

apesar de estarem didaticamente aqui separados em dois itens, na verdade se encontram 

em um mesmo agenciamento que compõe o retrato que pretendo traçar. 

 

“Qual é esta minha atualidade? Qual é o 

sentido desta atualidade? E o que faço quando 

falo desta atualidade? É nisso que consiste, me 

parece, essa nova interrogação sobre a 

modernidade. [...] Seria necessário tentar fazer 

a genealogia, não tanto da noção de 

modernidade, mas da modernidade como 

questão.” 

MICHEL FOUCAULT, em “O que é o 

iluminismo?” 

 

 

 

1.1.1 – Modernidade marcada pelo Cientificismo 

 

 Um traço marcante da modernidade é o lugar que a razão passa a ocupar entendida 

como um instrumento que tem o poder de reformar a sociedade e constituir um 

conhecimento prévio, para realizar o sonho de progresso constante da humanidade através 

da racionalidade26. A razão seria então um caminho de realização do projeto de 

 
26 A racionalidade neste sentido será conforme nos indica Dieter (2012) fazendo referência: “aqui 

fundamentalmente com a categoria de racionalidade em Max Weber, que significa o exercício de 

adequação lógica ou teleológica a uma atitude intelectual-teórica ou prático-ética. Em outras palavras, 

racionalidade é aquilo que orienta a ação social em relação a determinados fins, estabilizando-a em função 

de um norte programático, o que exclui – tanto quanto possível – a influência do singular, isto é, da 

subjetividade em sentido estrito. Por isso, na gramática da sociologia weberiana racionalidade é 

essencialmente racionalidade objetiva, isto é, aquela que pode ser submetida ao exame técnico-

comparativo entre meios e fins. Não interessam nem mesmo os processos subjetivos de internalização da 

racionalidade, mas apenas a tradução racionalizada de sua expressão, ainda que esta se destine a ocultar 

as determinações reais – conscientes ou inconscientes – da ação. Neste ponto é preciso distinguir ainda 

entre racionalidade material e formal. A primeira se refere às infinitas lógicas não-sistêmicas de avaliação 

de uma ação, que por sua complexidade são normalmente compreendidas no espaço da sociedade civil, 

demarcado pelo predomínio do “singular-particular”. A segunda corresponde a um padrão universal e 
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Modernidade. Segundo Latour (1994) permaneceremos decididamente modernos se 

continuarmos acreditando nas promessas das ciências, ou nas da emancipação pela razão, 

ou nas duas. A ciência aponta uma via para o desejo de um universal no futuro que como 

nos afirma Vaz (1997) “era a máscara moderna da crença em Deus.” (p. 2). 

Mas não se trata de qualquer fisionomia de ciência. Este funcionamento centrado 

na razão pura, e não em qualquer razão, inaugura uma ciência que produz uma 

significativa separação entre natureza e cultura, entre ciência e política. A separação 

moderna entre o mundo natural e o mundo social. Seremos realmente modernos se 

estivermos aderindo sinceramente ao projeto da purificação no qual “falando de técnicas 

e de ciências (...) manifestam apenas o puro pensamento instrumental e calculista”, mas 

“aqueles que se interessam por política ou pelas almas podem deixá-las de lado.” 

(LATOUR, 1994, p.9). Assim o que disser respeito à natureza das coisas será tarefa que 

cabe aos cientistas. 

Latour (1994) nos aponta que se estabeleceria uma partição entre um mundo 

natural que sempre esteve aqui, uma sociedade com interesses e questões previsíveis e 

estáveis, e um discurso independente tanto da referência quanto da sociedade, uma 

tripartição crítica: ou dizem respeito à natureza, ou à política, ou ao discurso. 

 

“(...) irão cortar a fina rede (...) em pequenos compartimentos 

específicos, onde encontraremos apenas ciência, apenas economia, 

apenas representações sociais, apenas generalidades, apenas piedade, 

apenas sexo; (...) mas este fio frágil será cortado em tantos segmentos 

quantas forem as disciplinas puras: não misturemos o conhecimento, o 

interesse, a justiça, o poder.” (p. 8). 

 

 E continua quando nos diz: 

 

““Mas estas confusões criam a mistura – você dirá –, elas tecem nosso 

mundo?” – “Que sejam como se não existissem”, respondem os 

analistas, que romperam o nó górdio com uma espada bem afiada. O 

navio está sem rumo: à esquerda o conhecimento das coisas, à direita o 

interesse, o poder e a política dos homens.” (p.8). 

 

 Assim, a psicologia como ciência se restringiria à natureza dos homens, que seria 

diferente dos aspectos sociais, culturais, políticos. Modo de se debruçar sobre o mundo 

que de alguma forma se configura numa oferta bastante afim com a demanda que nos 

 
sistêmico de avaliação, e por isso em regra identificado nos espaços menos caóticos – ou mais técnicos – 

do mercado e do Estado, onde haveria preponderância do “particular-universal”. (p. 7 – grifos do autor).  
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deparamos quando se ouve de um usuário do NIAC: “Mas doutora ele sempre agiu dessa 

forma, e agora essas coisas estranhas... Você poderia desvendar qual é de fato sua 

natureza?”27 

 A tripartição crítica ainda exerce mais uma função: a de nos proteger nos 

separando dos “primitivos” – cujas “sociedades” permitem sim uma análise natureza-

cultura, falar sobre todos os quadrantes numa só análise, como fazem nossos antropólogos 

com estas populações “selvagens” – e nos autorizando a restabelecer a continuidade entre 

todos os “pré-modernos”, como se estivessem todos no mesmo estado de “não 

civilidade”. 

 

“(...) mas não somos selvagens, nenhum antropólogo nos estuda desta 

maneira, e é impossível, justamente, fazer em nossas naturezas-culturas 

aquilo que e possível fazer em outros lugares, em outras culturas. Por 

quê? Porque nós somos modernos. Nosso tecido não é mais inteiriço. A 

continuidade das análises tornou-se impossível.” (LATOUR, 1994, p. 

13). 

 

 Há, portanto um “duplo ganho” advindo desse mecanismo de encerrar no outro 

uma certa estranheza, uma “primitividade”, pois, além de circunscrever a ameaça que a 

suposta barbárie do outro pode simbolizar para então produzir uma intervenção que se 

sabe onde supostamente deve-se atuar, possibilita ao mesmo tempo que se afirme que é 

no outro que espreita a “não-civilidade”, separando-a de ‘mim’, não sou ‘eu’, é uma forma 

de afirmar o quanto “nós somos modernos”. Afinal são os “terceiros” que são descritos 

como necessitando de intervenção por parte da psicologia da equipe do NIAC. Esses 

outros que precisam de intervenções disciplinares, tanto no sentido de um poder 

disciplinar que incidirá sobre eles, docilizando-os; quanto em um sentido de que cada vez 

mais, e quanto mais melhor, é “cortado em tantos segmentos quanto forem as disciplinas 

puras”28 que possam instrumentalizar processos para civilizá-los, para resgatá-los da 

barbárie, em nome da defesa deles em relação a sua própria “selvageria”. O temor do 

anormal molda a moderna experiência de si, havendo um pulular de “estranhos” que 

muitas vezes foram reduzidos por uma causalidade psicológica na qual todos tinham um 

 
27 Fragmento retirado de relato de atendimento de usuário do NIAC. 

28 Talvez a própria configuração do NIAC sendo composto por diversas áreas disciplinares num esforço 

contínuo de realizar uma abordagem que seja ao menos interdisciplinar possa ser já uma resistência a esse 

funcionamento disciplinar, que propaga disciplinas puras, e que subjetiva-nos de forma dominante. 
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passado que explicava porque eram de alguma forma “atrasados”. Podemos assim ter ao 

menos pistas: por que será que os psicólogos são os profissionais procurados? 

Podemos continuar a reflexão ao constatar também que essa tentativa de 

purificação para que não misturemos o conhecimento, o interesse, a justiça, o poder 

demandará um grande esforço para romper o entrelaçamento e a dinamicidade que 

constitui o mundo e “Não podendo livrar-se da história, o conhecimento científico, para 

permanecer com seus princípios, tem que sufocar a potência desestabilizadora do tempo. 

Para tanto, faz com que ele se subordine ao Espaço.” (MANGUEIRA, 2001, p.48). 

A característica básica deste tipo de pensamento é a de querer ser eliminado, 

ausente, neutro no seu exercício. Como se fosse possível desvelar verdades que dizem 

respeito a determinadas ditas naturezas consideradas meramente essências dos objetos 

sobre os quais assepticamente realizaremos uma análise, e que não tem nada a ver com o 

engendramento que leva em conta também os atravessamentos que produzimos no 

encontro com o mundo, com o outro. Essa forma de pensar dá origem às diversas vertentes 

das ciências do homem, ou, mais radicalmente de todo pensamento que quer conhecer, 

comentar, analisar, visando revelar a verdade do seu objeto de maneira pretensamente 

objetiva, mas que, no entanto, pode estar a serviço de controlar também, mesmo que sem 

levar em conta a produção de efeitos sobre o campo problemático que se pesquisa ou 

mesmo sobre o próprio pesquisador/cientista. 

O saber científico dos especialistas se propõe a escavar tais verdades incrustadas 

numa essência interiorizada de nós mesmos, nesta suposta natureza pura; fazendo 

funcionar uma lógica que submete o sujeito de suas práticas a regras fixas e previamente 

estabelecidas, além de supostamente neutras e objetivas, porque somente desvelam o que 

ali já se encontrava. Muitas vezes foi através desse modo de funcionamento que a 

Psicologia na busca de ser ciência, assim como a Criminologia ou as chamadas ciências 

jurídicas se construíram – e ainda se constroem. Como se a ciência pudesse fazer análises 

que não produzem nada, somente trazem à tona o que ali já estava. Esses saberes-poderes 

instrumentalizam tais expectativas e servem-nos para colocar em análise a constituição 

de determinados regimes de verdade, que passam a produzir modos de subjetivação, que 

constroem o presente e possibilitam pedidos de intervenções que consigam realizar esse 

serviço que muitas vezes os usuários do NIAC nos solicitam. 

A racionalidade científica expande-se por todos os campos da vida social, com 

vistas a uma certa dominação ou hegemonia. A própria formação do Estado Moderno 
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também carrega consigo princípios de organização e racionalização. Nos passos das 

demais áreas das ciências naturais, é lançado na grande aventura da Modernidade: 

elaborar tecnologias (racionalidade instrumental), inclusive as tecnologias de poder sobre 

a vida, direcionada ao progresso e ao avanço social, de forma a propiciar condições de 

suposta felicidade individual e bem-estar comunitário. Nesse processo, no momento 

mesmo em que diz o considerado permitido, adequado, normal, cria o que pode ser 

considerado nocivo, anormal, e vice-versa. Dessa maneira, alguns comportamentos são 

eleitos como legítimos para se alcançar tais conquistas em detrimento de outros. 

Com Dieter (2012) podemos: 

 

“(...) compreender as pretensões do processo de racionalização da vida 

social, que segundo o autor constitui o traço distintivo da civilização 

ocidental – isto é, do Estado capitalista – a partir do trânsito entre os 

séculos XIX e XX. De fato, o rigor e a neutralidade reclamados por seu 

método científico produziram uma descrição pormenorizada desta 

promessa da Modernidade, responsável por uma irreversível 

transformação – também definida como progresso técnico – dos 

espaços político, social e econômico.” (p. 22 - grifos do autor). 
 

A expectativa das comunidades científica e política em relação às ciências 

humanas, dentre elas a Psicologia, recai no desejo pelo desenvolvimento de instrumentos 

capazes de funcionar a favor de um processo de erradicação do resto bárbaro que 

insistentemente emerge na sociedade, a favor da promessa da modernidade, para 

reenquadrar estes outros, os “terceiros” que não desistem, não abandonam “seu lado 

atávico”. 

Por outro lado, vemos a possibilidade de outro tipo de pensamento que se debruça 

sobre si mesmo na imanência do próprio pensador – na medida em que traz em si uma 

contranatureza que o leva ao seu próprio desabrochar –, não negando seu caráter temporal 

circunstancial, afirmando-se como potência criadora. Deste modo revela-se um 

pensamento interessado com caráter de apropriação e criação. Se ainda pretende um 

exercício de pensamento que visa o conhecimento de algo, ou melhor, se se pretende 

debruçar-se sobre algo, é para revelar as forças que o levam a possuir uma ordem uma 

natureza. “O empreendimento do saber é, em primeiro lugar, uma genealogia do poder.” 

(MANGUEIRA, 2001, p.49). 

 A problematização proposta nesse trabalho aponta que os campos que foram 

cindidos – a natureza, uma sociedade política e o discurso – precisam ser repensados em 
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toda complexidade e mistura que se encontram forjando formas de estar no mundo que 

não são “puras”, que precisam ter seus nós reestabelecidos. Não se pretende apresentar 

aqui a modernidade ou o cientificismo como algo que por sua vez tivessem essências e 

que essas fossem ruins, isso seria até mesmo uma contradição à reflexão que se propõe. 

Mas o que se sinaliza é que a repetição que pode ser um perigo como, a respeito do 

pensamento de Foucault, nos diz Edwald (1997) “O problema do presente é que ele se 

repete indefinidamente (...) é preciso combater o perigo da repetição (...) o presente é 

aquilo que deve ser interrompido.” (p. 204). 

 

“A partir do momento em que desviamos nossa atenção 

simultaneamente para o trabalho de purificação e o de hibridação, 

deixamos instantaneamente de ser modernos, nosso futuro começa a 

mudar. Ao mesmo tempo, deixamos de ter sido modernos, no pretérito, 

pois tomamos consciência, retrospectivamente, de que os dois 

conjuntos de práticas estiveram operando desde sempre no período 

histórico que se encerra. Nosso passado começa a mudar. Enfim, se 

jamais tivéssemos sido modernos, pelo menos não da forma como a 

critica nos narra, as relações tormentosas que estabelecemos com as 

outras naturezas-culturas seriam transformadas.” (LATOUR, 1994, p. 

16). 

 

 

“Esse presente, que se renova na repetição 

das práticas discursivas e não discursivas (...) 

nos impulsiona a pensá-los como urgência, 

tendo em vista que hegemônicos, 

apresentam-se como verdades absolutas e universais 

que devem conduzir a tudo e a todos.” 

CECÍLIA COIMBRA et al, em “A invenção do humano 

como modo de assujeitamento” 

 

 

 

 

 

1.1.2 – O ideal de segurança 

 

“(...) como se dá ao longo da história a transformação 

dos seres humanos em sujeitos de tal forma 

assujeitados aos poderes dominantes que 

abrem mão da expansão da vida 

em troca de uma ilusão de paz e segurança? 
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ANA MONTEIRO, em “Clínica, biopoder e a experiência 

do pânico no contemporâneo” 

 

O projeto político da Modernidade tem por objetivo a busca da felicidade, através 

da negação da barbárie e da afirmação da civilização. Muitas vezes nesse processo se 

aponta como elemento fundamental para a realização deste propósito a segurança. Assim, 

teoricamente, os homens em troca de segurança optam por limitar sua liberdade, 

alienando certo domínio ao repositório comum denominado Estado. Toda a força do 

Estado estaria trabalhando em prol da promessa de felicidade e de um bem comum que 

seriam assim supostamente garantidos caso se mantenha o cumprimento do projeto 

moderno de socialização e a consequente segurança que ele propiciaria. Um contrato 

social irrompe como uma possibilidade de regular a coletividade a fim de alcançar os 

ideais propostos. 

No contexto do Movimento Iluminista, no século XVIII, baseado numa ideia 

enunciada por Rousseau, entende-se que a sociedade se organizaria pelo consenso dos 

indivíduos livres com base num “Contrato Social”. Realizam esse pacto como um 

somatório de vontades e interesses individuais manifestos no exercício do livre-arbítrio, 

da responsabilidade individual, da livre iniciativa econômica. Por que os indivíduos 

contratariam? Porque tinha interesses e antes do contrato eles estavam ameaçados. Tem 

vontade de manter em segurança, de salvaguardar pelo menos alguns de seus interesses e 

por isso aceitam sacrificar outros. “É a vontade jurídica que se forma então, o sujeito de 

direito que se constitui através do contrato é, no fundo, o sujeito do interesse.” 

(FOUCAULT, 2008a, p.373). 

Antes da instalação da filosofia liberal no Ocidente, as transgressões eram 

entendidas como um desafio às leis divinas, investidas na figura do soberano. É Beccaria, 

na ocasião do movimento de reforma do Direito Penal, quem demarca um novo princípio 

jurídico, trazendo a liberdade de ação como fundamento penal humano. Todos seriam 

iguais perante o direito e livres para respeitar as leis ou transgredi-las. Ou seja, a 

transgressão se constitui como uma decisão pelo rompimento do pacto social consagrado 

na lei que constitui a materialização do contrato, e seria baseada em livre arbítrio. Decisão 

que é propagada como prejudicial para a sociedade e que por isso motivaria uma 

intervenção estatal. 

Carvalho (2008) nos indica que a formação do Estado Moderno carrega consigo 

princípios de organização e de racionalização da administração pública como um ideal de 
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segurança. As agências de controle social inseridas na burocracia têm objetivos como: 

gerenciar os desvios, prevenindo que aconteçam, e reprimi-los, punindo os delitos. Essas 

seriam, então, algumas das intervenções estatais frente às transgressões na tentativa de 

reduzir/extinguir as ocorrências sentidas como danosas e controlar seus efeitos. 

Assim amplia-se a perspectiva analítica com a noção de segurança permitindo 

interpretar, biopoliticamente, as relações contemporâneas entre Estado e população. 

 

“O que acontece hoje, portanto? A relação de um Estado com a 

população se dá essencialmente sob a forma do que se poderia chamar 

de “pacto de segurança”. (...) O que o Estado propõe como pacto à 

população é: ‘Vocês estarão garantidos’. Garantidos contra tudo o que 

pode ser incerteza, acidente, dano, risco.” (FOUCAULT, 1977, p. 385). 

 

Essas intervenções, contudo, muitas vezes se realizam via ciências jurídicas que 

atuam, então, com a pretensão de regular, estabelecendo os atos civilizados e as ações 

inapropriadas dentro deste modelo. Através da regulamentação jurídica a sociedade 

fixaria os preceitos básicos da convivência em comunidade e os ideais de conduta, 

instituindo respostas de reprovação ao seu desrespeito. E no âmbito das ciências jurídicas 

em que o campo do Direito funciona como instrumento regulador, o Direito Penal se 

constitui como o mecanismo mais radical. A área penal se constitui como a última razão, 

somente acionado quando a resolução pela intervenção dos demais mecanismos do 

controle social tenha sido ineficaz. Ela seria o mecanismo idôneo para resguardar os 

valores, interesses e bens expressos no contrato social moderno nestes casos extremos29. 

Nesse contexto pretensões de controle e previsibilidade ganham força, “é preciso 

agir antes” - diriam. Assim em busca destes ideais desejamos inclusive possibilitar a 

captura do que é da ordem da virtualidade, do que ainda possa estar para acontecer, 

funcionamos buscando uma prevenção de riscos, antecipando e evitando que 

rompimentos do pacto possam vir a se concretizarem. Tudo, dito como obviamente, em 

prol da segurança. 

 

“A apreensão e a regulação da vida humana são abordadas, desta vez, a 

partir de mecanismos de poder que visam a promover a segurança da 

população. A segurança é aqui uma questão ampla, que envolve não 

 
29 No entanto, podemos questionar o quanto a lógica de funcionamento penal tem sido primeiramente 

acionada, não sendo a última razão. Tudo tem parecido da ordem da urgência, do estado de exceção em 

nome da segurança, assim recorrentemente são logo acionadas intervenções penais. Parece-nos que as 

palavras de ordem tem sido: ‘Melhor agirmos logo, rápido e cortando o mal pela raiz. Prevenirmos-nos e 

nem corrermos o risco’. 
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apenas a doença, os genótipos corruptores ou a anormalidade 

hereditária, que põem em risco o patrimônio biológico da espécie, mas 

tudo aquilo que representa um perigo, uma ameaça” (NETO, 2007, p. 

80). 

 

A regulação da vida humana se difundirá assim por toda a rede social, pretendendo 

uma função de hegemonia. Penetrará no mais íntimo, no intento de ser cada vez mais 

eficaz, transbordará das regulamentações jurídicas para regulamentar toda a manifestação 

da vida, mesmo que através de normas sociais não positivadas. Esse funcionamento 

também aparece no NIAC quando muitas vezes até “para garantir” são encaminhados 

“terceiros” que possam transgredir as normas e com isso perturbar a segurança - seja uma 

segurança dita social ou individual - nesse sentido amplo do que significa um perigo que 

de alguma forma interfere na ordem normatizada, nos interesses que queremos preservar. 

Quando esses outros de nossas vidas irrompem como portadores de periculosidade 

mobilizando por isso uma intervenção normatizadora, que restabeleça o enquadramento 

destes ao pacto. O âmbito penal difunde sua lógica para além dos códigos estritamente 

penais e habita nossas relações cotidianas instrumentalizando os processos de 

criminalização. O contrato não se restringe a relação com o Estado, mais se espraia por 

todas as relações, pautam nossas formas de existência, se presentificam nas nossas 

relações cotidianas. 

Tal função reguladora pode ser colocada em análise através dos apontamentos de 

Foucault em relação às transformações do direito político do século XIX que se dirige 

então à vida dos homens. O direito de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, no 

“como” da vida, tecnologia de poder que ele chamou de Biopolítica30 e que também 

pretendia produzir um efeito de segurança do conjunto em relação aos seus perigos 

internos, em nome da defesa da sociedade. 

 

“Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar, sobretudo, 

é claro, de previsões, (...) e trata-se sobretudo de estabelecer 

mecanismos reguladores que, nessa população global com seu campo 

aleatório, vão poder fixar um equilíbrio, manter uma média, estabelecer 

uma espécie de homeostase, assegurar compensações; em suma, de 

instalar mecanismos de previdência em torno desse aleatório que é 

inerente a uma população de seres vivos, (...) mediante mecanismos 

globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de 

equilíbrio, de regularidade; (...) e de assegurar sobre eles não uma 

disciplina, mas uma regulamentação”. (FOUCAULT, 2002, p. 293-

294) 

 
30 Conceito que aprofundarei melhor no segundo capítulo desta dissertação. 
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O Direito Penal é fundado no racionalismo cartesiano e por meio dele elabora-se 

a tecnologia que se anuncia direcionada ao progresso e ao avanço social, e que promete 

dessa forma conquistar condições de felicidade individual e bem estar comunitário. 

Muitos juristas seguiram defendendo os valores que se constituíram também como ideal 

da construção da Modernidade jurídica: segurança e previsibilidade, mecanismos capazes 

de apreender e regularizar os eventos aleatórios e perigosos por perturbarem a ordem e 

assim ameaçarem a segurança; e jurisdicionalização dos conflitos, acreditando na unidade 

e coerência dos códigos, que seriam assim capazes de garantir a promessa do ideal 

moderno. Afinal o que o Estado propõe é que estariam todos “Garantidos contra tudo o 

que pode ser incerteza, acidente, dano, risco”, contra as ocasionalidades. 

Os valores de segurança e de certeza dizem oferecer proteção em relação aos 

riscos que esta sociedade busca rechaçar, mas, segundo Carvalho (2008), enclausuraram 

o direito em sua dimensão formal, impossibilitando sua oxigenação e o necessário 

confronto com a pulsante realidade social à qual deveria estar voltado. A complexidade 

da vida em sociedade indicaria a incapacidade de o sistema jurídico prever todas as 

hipóteses de conflitos e de demandas. Nisso residiria a evidência da incompletude dos 

ordenamentos e a crítica pela fixidez das normas jurídicas em relação à constante 

redefinição das práticas sociais. 

Apesar disso a busca da jurisdicionalização dos conflitos continua recorrente, essa 

lógica judicial que promete segurança continua balizando a forma como desejamos gerir 

até mesmo nossas relações cotidianas, como se pode constatar pelas demandas que nos 

chegam no NIAC: “Preciso me proteger do que essa relação pode me causar.”31 Por 

mais que “Na abordagem da biopolítica como dispositivo de segurança dá-se maior 

enfoque às ações de cuidado, de proteção, de defesa (...)” (NETO, 2007, p. 80), por mais 

que seja com essa alegação que se afirma serem legítimas as intervenções nos “terceiros”, 

é preciso questionar, no entanto, o que se produz assim? 

Na nova razão de Estado inaugurada na formação do Estado moderno deixamos 

de focar na ampliação e defesa das fronteiras do território, mas passamos a agir no 

gerenciamento dos indivíduos para supostamente produzirmos um mundo seguro. 

Dispomo-nos, alegando que alguns outros são perigosos porque ameaçam os interesses e 

 
31 Fragmento retirado de relato de atendimento de usuário do NIAC. 
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rompem o pacto, na busca de identificá-los, classificá-los e intervir sobre esses supostos 

perigosos. Os vigiamos e se necessário tutelamos esses outros, transformamo-os/nos em 

sujeitos assujeitados “que abrem mão da expansão da vida”, tudo supostamente em nome 

da segurança. 

Assim, a atuação nestas situações limites, que se configurariam como graves 

ofensas cometidas à noção de civilização legitimam a intervenção penal, punitiva. A 

filosofia política Iluminista aufere às ciências criminais modernas os princípios 

fundamentais do direito de punir. Porém, a intervenção de tal natureza também sinalizaria 

de alguma forma a fraqueza do humano frente aos modelos de conduta traçados pela 

modernidade, o homem que escapa deste ideal. 

 

 

“Se eu quisesse ter dado ao curso que iniciei este ano 

um título mais exato, certamente não teria escolhido 

“Segurança, território, população”. 

O que eu queria fazer agora, se quisesse mesmo, 

seria uma coisa que eu chamaria de 

história da “governamentalidade”.” 

MICHEL FOUCAULT, em “Segurança, território, população” 

 

 

 

 

 

 

1.2 – O homem moderno 

 

“Não nascemos humanos, nós nos tornamos”. 

Jean-Pierre Lebrun. 

 

“A Aufklärung é uma época, uma época que formula ela mesma seu lema, seu 

preceito e que diz o que se tem de fazer, tanto em relação à história geral do pensamento, 

quanto em relação a seu presente e às formas de conhecimento, de saber (...)” 

(FOUCAULT, 1994, p. 681). Com o iluminismo pensamos em como ser, foi dito o que 
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se tinha que fazer, nos construímos “homens”, produzimos formas de homem32, de 

“indivíduos modernos” – mesmo que com aparência de entes dados naturalmente. 

Assistimos como nos afirma Coimbra et al (2009) “a emergência do conceito de humano, 

objeto tanto das ciências humanas quanto das práticas de individualização de sujeitos 

(...)” (p. 31). 

Como foi exposto anteriormente, no que diz respeito à natureza das coisas, a tarefa 

modernamente cabe à ciência. Nesse contexto assistimos ao surgimento das ciências que 

tem como objeto o homem, e se debruçam sobre este não de qualquer forma, mas sobre 

sua natureza, já que desvendá-la, revelar sua verdade seria a função científica. Assim, o 

homem também teve que ser “purificado”, cindido também entre natureza e cultura para 

que cada qual pudesse elucubrar sobre seu respectivo âmbito: o que é da ciência e o que 

é da política. Este homem, no entanto, ao mesmo tempo em que responde a uma natureza, 

para o apelo da ciência, precisa se posicionar em relação ao projeto de sociabilidade 

idealizado na modernidade. 

Essa fisionomia moderna, a concepção de homem que é forjada – produtora de 

modos-de-ser-indivíduo – e as formas de subjetivação contemporâneas – 

instrumentalizadas por certa concepção dominante de sujeito que o interiorizou e o 

essencializou –, tem despontado como um fio condutor para esse trabalho. De alguma 

forma, parece-nos que esse funcionamento possibilita as formas de relacionar-se com o 

outro que acessamos através dos relatos de atendimento dos usuários do NIAC e que 

engendra o entendimento da suposta necessidade de indicar psicoterapia que intervenha 

nos “terceiros”. 

Busca-se, então, problematizar o surgimento de uma concepção específica, dentro 

de um projeto de Modernidade, do homem moderno que precisava estar conjugado para 

possibilitar tal projeto. Conforme nos aponta Oksala (2011): “As práticas científicas e as 

regras que as regulam permitem que certas entidades apareçam como objetos de 

investigação científica apenas em certos momentos e sob certas condições.” (p. 20). 

As categorias, as classificações que são cientificamente objetificadas produzem 

efeitos sobre seus objetos, produzem, na verdade, os objetos. E sendo o objeto em questão 

da discussão aqui o homem, produzem, então, sujeitos. 

 

 
32 Cabe ressaltar que com a palavra homem refiro-me a todo ser humano, homens e mulheres. 
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“Se uma pessoa é classificada (...) é inevitável que essa classificação 

influencie o modo como ela se comporta e pensa sobre si mesma. Se ela 

é informada por um especialista de que seu desejo é patológico, terá um 

poderoso incentivo para tentar alterá-lo. (...) Foucault restringiu sua 

análise às ciências humanas porque os objetos e verdades gerados nelas 

tinham efeitos constitutivos sobre os sujeitos estudados (...) no caso dos 

seres humanos, porém, à medida que inventam novos objetos, 

classificações e categorias, os cientistas geram tipos de pessoas, e 

também tipos de ações e sensações. Categorias de pessoas passam a 

existir ao mesmo tempo em que as pessoas que se enquadram nelas. Há 

uma interação dinâmica, de mão dupla, entre esses processos.” 

(OKSALA, 2011, p. 21). 

 

 As práticas e discursos produzem mundos, formas de experimentação, de 

existência como efeitos de determinadas articulações, sobretudo na esfera do humano, 

quando ele é ao mesmo tempo aquele que conhece e o objeto de conhecimento. Homens 

passam a serem forjados de acordo com este conhecimento ao mesmo tempo em que 

conhecem. Da mesma forma também em relação ao poder, do qual o homem pode ser 

objeto ou sujeito de seu exercício. 

 

“Esse efeito circular é o que Foucault tem em mente quando afirma que 

relações de poder e formas de conhecimento criam sujeitos. Ele tentou 

descrever, por meio de seus estudos históricos, os processos pelos quais 

diferentes tipos de sujeito eram construídos: de que formas as 

identidades “delinquente” e “homossexual”, por exemplo, emergiram 

como classificações supostamente naturais, científicas.” (OKSALA, 

2011, p. 21). 

 

Neste sentido, aqui a acepção de “homem” ou “sujeito” é tomada inicialmente 

como um termo geral, sem circunscrever a definição teórica mais específica, na medida 

em que cada abordagem estabelecerá sua própria definição. Elencar todas as teorias do 

sujeito marcando suas especificidades não constitui campo problemático desta 

dissertação, mas sim pensar o que possa conotar aquilo que se relaciona ou define 

tradicionalmente o homem de uma forma mais perene nas diferentes versões teóricas da 

psicologia concernente à esfera psicológica do humano. Não pretendemos elucidar o 

conteúdo de definições que se dispõe a desvendar a suposta natureza, os universais 

atribuídos ao homem, mas colocar em análise a constituição do conceito de humano como 

natural. 

Concepções de homem emergem historicamente, são construídas, produzidas 

vinculadas a campos de saber e poder, bem como a racionalidades políticas de governo. 

O recorte aqui é das construções/produções da concepção do homem moderno, dos modos 
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de subjetivação hegemônicos na modernidade. Como nos afirma Kastrup (2007), “O 

sujeito não explica nada enquanto não tiver sua constituição explicada com base num 

campo de produção de subjetividade.” (p. 204). É preciso, assim, enfatizar o aspecto 

constitutivo do homem mesmo que muitas vezes tente-se essencializá-lo, atribuir-lhe uma 

natureza perene, estática, universal. 

 Formas de objetivação e subjetivação se apresentam como aspectos da 

constituição do homem. 

 

“(...) os processos de objetivação e subjetivação a que Foucault se refere 

constituem procedimentos que concorrem conjuntamente na 

constituição do indivíduo. Os primeiros fazem parte dos estudos em que 

Foucault se dedica a mostrar as “práticas que dentro da nossa cultura 

tendem a fazer do homem um objeto”, ou seja, os estudos que mostram 

como, a partir dos mecanismos disciplinares foi possível constituir 

indivíduo moderno: um objeto dócil e útil. Os segundos, por sua vez, 

localizam-se no âmbito dos trabalhos em que Foucault procura 

compreender as práticas que, também dentro de nossa cultura, fazem do 

homem um sujeito, ou seja, aquelas que constituem o indivíduo 

moderno, sendo ele um sujeito preso a uma identidade que lhe é 

atribuída como própria.” (FONSECA, 2011, p. 29). 

 

 No percurso do desenvolvimento de reflexões sobre estes temas irromperam 

questões teóricas concernentes à diferenciação dos significados atribuídos aos termos 

“indivíduo” e “sujeito”, entendendo, assim, ser pertinente denotá-las: 

 

“Pode-se dizer que o termo “sujeito” serviria para designar o indivíduo 

preso a uma identidade que reconhece como sua, assim constituída a 

partir dos processos de subjetivação. Esses processos, justapostos aos 

processos de objetivação, explicam por completo a identidade do 

indivíduo moderno: objeto dócil-e-útil e sujeito.” (FONSECA, 2011, p. 

30). 

 

Um dos fios que me propus a acompanhar foi esta concepção de homem moderno, 

ao mesmo tempo sujeito com identidade própria e objeto dócil-útil que se pretende 

unitário e isolado. Uma noção que o coloca como uma natureza, uma essência pronta e 

acabada, estática, de forma que: 

 

“(...) clama, com cada vez mais força, a pureza de seus gestos através 

de sua individualidade, sua autenticidade e que, para sustentá-las, 

rejeita espontaneamente o que escapa à lógica que o constitui. Sujeito 

soberanamente sujeitado e arredio a experimentações que possam 

lançá-lo à deriva do já esquadrinhado.” (GAMA, 2010, p.18). 
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Sujeitos paradoxalmente soberanos e sujeitados. Buscam “autonomia” – numa 

concepção utópica e prometida de independência no contemporâneo, soberanos de si – 

como se fossem inafetáveis; buscam o que “lhe é próprio” pretendendo que isso se 

constitua numa interioridade atemporal e imutável. No entanto, simultaneamente não 

suportam a falta de receitas de como agir, sem conseguir lidar com a angústia do não 

previamente sabido ou determinado, com a impossibilidade de saber adequadamente e 

totalmente, recorrerem constantemente a instâncias que digam “o que e como fazer”, se 

sujeitando a essas receitas. Esquadrinhamentos, modos de existir serializados que 

pretendem aumentar-lhes a utilidade. Cabe ressaltar que esse lugar de prescrição é o que 

a Psicologia historicamente muitas vezes ocupou e ainda ocupa. 

No entanto, colocar em análise estas concepções de homem, de sujeito, de outro, 

de relação - que se entende aqui que possibilitam as formas de ver, sentir e perceber o 

mundo dispersos e que se materializam nos discursos dos usuários do NIAC - impõe-nos 

uma questão inicial: 

 

“(...) seriam as transformações do objeto estudado produto da evolução 

gradual e contínua de uma experiência original, ou seriam o resultado 

de múltiplas combinações casuais e inesperadas? É desta forma que o 

filósofo e historiador Michel Foucault (1982) nos coloca perante uma 

escolha que nenhum historiador pode se omitir. Mas o historiador não 

se satisfaz com inaugurações oficiais, sempre se pergunta sobre que 

experiências, práticas e saberes estariam condicionando esta fundação.” 

(FERREIRA, 2005, p.13). 

 

Assim, o homem como objeto de conhecimento e a pretensão de conceituá-lo ou 

defini-lo são inaugurados a partir de condições de possibilidades específicas. Segundo 

Ferreira (2005), a irrupção de condições bem peculiares que teriam surgido de forma 

singular a partir do século XVI confluiriam para a necessidade do conhecimento de si, da 

busca de uma natureza na individualidade e interioridade humanas. Muito mais do que 

uma tomada de consciência, teria sido produzida uma nova experiência da relação consigo 

e com os demais, em que um conhecimento naturalizado e disciplinado teria se imposto 

como uma necessidade. 

As experiências que teriam surgido na modernidade se referem à constituição de 

um domínio de nossa subjetividade e de um campo de individualização valorativa em 

relação ao espaço coletivo que possibilita a emergência de unidades nas quais incidirá 

poderes de disciplinarização desses indivíduos em corpos dóceis/úteis. 
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A constituição do indivíduo possui uma história: “um processo da constituição 

dos indivíduos enquanto unidades políticas a serem destacadas e diferenciadas no 

conjunto da sociedade”. (FERREIRA, 2005, p.24-25). Processo importante para 

compreensão do individualismo como valor social, como componente imprescindível, e 

o lugar que a psicologia ocupa entre os saberes e práticas modernos, incrementando a sua 

autonomia e seu controle. 

Ferreira (2005) afirma: “A vida comum na Antigüidade clássica, longe de ser 

facilmente comparável à nossa, parece-nos bastante paradoxal, mantendo distanciadas 

algumas experiências que para nós estão necessariamente acopladas, como a de uma 

interioridade individualizada.” (p.25). Constituindo, já em nossos tempos, a 

individualidade como um dos nortes da nossa existência e apresentando o indivíduo 

enquanto entidade universal, autônoma e livre que pode ser tomado por um objeto a ser 

descrito e classificado de acordo com certos modelos de ser-indivíduo, produto das 

relações políticas de poder. A figura do si mesmo inflacionada em nossa atualidade. 

Modo-indivíduo como Barros (2007) convenciona chamar. A passagem do 

feudalismo ao capitalismo é marcada pela emergência da categoria indivíduo - aquilo que 

não pode ser dividido. No capitalismo liberal é forjado um dispositivo de funcionamento 

em que se produz uma noção de que todos os homens seriam iguais e teriam, 

supostamente, iguais oportunidades de ascenderem socialmente. Para esta noção é 

imprescindível a noção de indivíduo. Pois, tal ascensão, se daria puramente por mérito 

individual. Este modo de objetivação/subjetivação é foco de uma política que visava 

corpos úteis e dóceis. Afirma uma revalorização do homem, enquanto soberano, dono de 

seu destino, da sua expressão de pensamentos e sentimentos, e também dos direitos 

naturais de cada indivíduo: à liberdade e à propriedade, à iniciativa e racionalidade 

individual. 

Por subjetividade Ferreira (2005) afirma que neste momento “entende-se a 

constituição de um plano de interioridade reflexiva, em que cada vivência se encontra 

centrada e ancorada em uma experiência de primeira pessoa, de um “eu”” (p.15). Coloca 

que esta experiência é considerada por nós, na atualidade, uma das mais fundamentais. 

História que terá um capítulo dentro do domínio do que Foucault chamou de história das 

técnicas de si apontando as formas como os indivíduos estabeleciam relações de trato e 

cuidado consigo, logo com os outros também. Imperando a partir de tal concepção a busca 

de uma vida calcada no auto-governo e na justa medida. Nessa história, esta experiência 
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de interioridade não fazia parte da existência dos indivíduos até então, não havia nenhum 

sentido desvelar seu verdadeiro “eu”. “O próprio eu (...) passará a se tornar uma finalidade 

em si na modernidade, configurando-se como a nossa riqueza mais íntima e preciosa” 

(FERREIRA, 2005, p.16). 

Mangueira (2001) evidencia “dois tipos de sujeito: o sujeito epistêmico e o sujeito 

das paixões. Por um lado, o sujeito universal da razão e, por outro, o sujeito individual e 

pessoal de uma existência” (p. 37). Nesta tarefa solitária do “eu”, sujeito do 

conhecimento, indica-se uma identidade do sujeito numa interioridade, crença filosófica 

de que, além de nós, só existem as nossas experiências. 

Na passagem para o cuidado de si moderno há uma mudança de finalidade, uma 

pura afirmação de si. E também, o exame de si, outrora exercido através de instrumentos 

religiosos e jurídicos (como a confissão), cede aos aparatos científicos modernos (a 

anamnese, a entrevista clínica, os testes mentais) – aos psicólogos também. Portanto, 

mudam igualmente as técnicas deste novo cuidado de si e também do outro. Por isso, 

talvez, faça tanto sentido para nossos usuários do NIAC procurar-nos como detentores 

deste saber que poderá fornece-lhes essas respostas prontas, esperando que os “terceiros” 

tenham suas supostas naturezas, suas identidades próprias, seus “eu’s” desvelados e 

ajustá-los a fim de tornarem-se mais dóceis e úteis. 

Descartes é também um personagem importante neste começo de modernidade. 

Segundo Ferreira (2005) “É este autor que encontra no recurso à própria subjetividade a 

base para o estabelecimento das novas certezas indubitáveis, e o palco para que se possa 

distinguir a verdade do erro” (p.19), instaurando assim uma meta de fuga das ilusões, que 

muitas vezes se voltaria para o “si mesmo”, para uma interioridade reflexiva. O filósofo 

estabelecerá os primeiros pilares de um novo porto-seguro do pensamento, “ao mesmo 

tempo em que o torna prisioneiro de um ‘eu’ substancial puro, isolado do mundo.” 

(MANGUEIRA, 2001, p. 38). 

Mangueira continua: “O pensamento é submetido ao sujeito, seja enquanto 

expressão de uma vida interior, sujeito falho (...), seja enquanto reflexão crítica ou 

universal apriorístico” (MANGUEIRA, 2001, p. 38), tomando, o sujeito, a forma de um 

organismo empírico, também é transformado em objeto de conhecimento, a comentar, 

analisar, revelar sua verdade e, assim, controlar. Funda-se um eu psicológico, pessoal e 

privado, “negando seu caráter temporal, circunstancial, para revelar as forças que o levam 

a possuir uma ordem, uma natureza.” (Idem, p.49). 
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Para Sibilia (2002) daí em diante a intimidade do corpo seria colonizada, seu 

interior seria desvelado, suscitando uma revolução no pensamento acerca do homem: 

 

“É inevitável aludir a René Descartes, se a intenção é beber diretamente 

nas fontes das quais surgiram estes conceitos que hoje estão 

experimentando novas transformações. A figura de Descartes é 

emblemática em mais de um sentido: no fecundo século XVII, ele se 

dedicou com igual ímpeto à ciência e à filosofia. Seu Tratado sobre o 

homem (...) apresentam o dualismo corpo-mente, uma força que vem 

constituindo as subjetividades ocidentais pelo menos ao longo dos 

últimos quatro séculos. (...) foi René Descartes quem definiu o homem 

como um misto de duas substâncias completamente diferentes e 

separadas (...) que podia e devia ser examinado pelo método científico.” 

(p. 66). 

 

Sendo então um aspecto relevante no curso desta análise tomarmos, a partir de 

estudos de Scheinvar (2002) e Bulcão (2002), a emergência da categoria deste tipo de 

indivíduo como um produto da modernidade. Sem ela não é possível controlar os corpos, 

tornando-os dóceis e moldáveis a um padrão de normalidade. Desta forma, também se 

tornam viáveis processos de culpabilização sobre aqueles que não se submeteram ao 

controle. 

O capitalismo favorece esta produção de indivíduos, uma vez que supostamente 

oferece a cada um a possibilidade de ascensão e reconhecimento a partir de suas 

características e esforços individuais. Barros (2007) chama-nos atenção para o paradoxo 

de um sistema que considera todos iguais na busca por um lugar na hierarquia social ao 

mesmo tempo em que estimula a diferença do mérito pessoal na competição pelos lugares 

mais altos. Produz-se e institucionaliza-se o normal, que nessa lógica é aquele que se 

encaixa, e o anormal, aquele que escapa, que não se submete ao controle. O indivíduo é 

o único responsável pela garantia de seu lugar na sociedade. Mas podemos afirmar aqui 

que caso o indivíduo não se responsabilize por ele próprio instrumentos serão acionados, 

quando o si próprio falha na garantia de seu devido lugar na sociedade, outros se 

responsabilizarão por ele, até que ele restabeleça sua condição normal precisará ser 

tutelado. Eis que nesse momento chegam seus “curadores” ao NIAC, indicando-os para 

acompanhamento psicológico. 

Surge um campo de identificações pré-figuradas, uma fonte de roteiros de 

subjetivação para os indivíduos modernos realizarem. De acordo com Sibilia (2003), foi 

germinando, desse modo, uma forma subjetiva particular, dotada de uma certa 

‘interioridade psicológica’, na qual fermentavam atributos e sentimentos privados. O 
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repertório afetivo dessa esfera íntima podia e devia ser valorizado, sondado, cultivado, 

protegido e enriquecido. Segundo ela, Benilton Bezerra Jr. afirma: “o homo 

psychologicus aprendeu a organizar sua experiência em torno de um eixo situado no 

centro de sua vida interior.” (apud SIBILIA, 2003, p. 3). Os homens modernos 

aprenderam a modelar a própria subjetividade através desse mergulho introspectivo, 

dessa hermenêutica incessante de si mesmo. E em caso de falha recorrem às devidas 

instâncias modernas de reenquadramento, a saber uma delas: a Psicologia. Um mito do 

“eu”: a partir da matéria caótica e da experiência fragmentária da vida, era preciso narrar 

uma história e criar um “eu”. 

Portanto, diante dos ditados do mercado capitalista, este sujeito foi se constituindo 

com uma identidade fixa e estável, muitas vezes entendida como uma verdadeira essência, 

mas norteada num sentido que poderia torná-lo mais útil. A formação do sujeito foi se 

delineando como uma atividade fundamental de um percurso que virá a constituir uma 

identidade definida, perene e passível de captura pela objetividade da ciência, que poderá 

propiciar caminhos para aumentar sua docilização. Um sujeito determinado, que possuía, 

assim, uma natureza, que muitas vezes diz-se que cabe ao psicólogo capturar33. 

Tal funcionamento se dá a partir da crença de um conhecimento em-si a cerca de 

um ser em-si, o que pode ser entendido como efeito da noção de cognição como espaço 

de representação de um mundo dado a priori, pautada em leis e princípios invariantes e, 

ainda, cientificamente capaz de ser prevista e controlada (KASTRUP, 2007). Um Si 

mesmo já dado por uma natureza humana a que nos caberia somente desvendar. Sujeitos 

invariantes, com uma essência a ser desvelada e ajustada se necessário. 

Entretanto, mesmo a afirmação de uma essência a ser desvelada, é entendida aqui 

como um ato político – e não como supostamente se apresentava neutro e asséptico – de 

demarcar o sujeito de forma unitária, homogênea e estável, da qual se pode extrair saber, 

revelar essências mascaradas, para sobre ele exercer algum poder, possibilitar a 

emergência de suas características e produzir mudanças comportamentais/sociais, através 

de técnicas de cunho supostamente educativo ou terapêutico. 

Engendra-se diante disto uma noção que concebe o sujeito a partir de modelos que 

pretendem, não ao acaso, propiciar controle e previsibilidade do que por si só seria 

 
33 Interessante atentar que capturar neste sentido pode estar a serviço tanto do desvelamento, quanto do 

ajustamento/aprisionamento em determinados modelos configurados a priori, que muitas vezes assujeitam. 

Mas que ao longo da história foram/são realizados muitas vezes por profissionais psi. 
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temporal, inesperado e indeterminado: o movimento da vida de um sujeito, suas escolhas 

permanentemente construídas. 

Essas buscas pela verdade das coisas, e dos sujeitos, “concebem o mundo e as 

coisas como dados distanciados, naturezas que precisam ser conhecidas, igualadas” 

(MANGUEIRA, 2001, p.64), impulsionando-nos a estabelecer enquadramentos que 

capturem as diferenças e nos desimplicando do co-engendramento de que se fazem as 

relações, afinal dizem somente do outro. “A aspereza potente do encontro cede espaço à 

regulação fria (...) para regular, controlar e normatizar a segurança e fluidez (...)” 

(GAMA, 2010, p.101). 

No entanto, embora a noção de valor sobre o indivíduo, essa busca de uma verdade 

numa interioridade nos pareça a coisa mais óbvia do mundo, mais natural e essencial, o 

tipo de homem que nos tornamos, tudo isso durante um longo período da nossa história 

não existiu: 

 

“Nos tempos mais longos e remotos da humanidade, o remorso era 

inteiramente diverso do que é hoje. Hoje em dia alguém se sente 

responsável tão-só por aquilo que quer e faz, e tem orgulho de si 

mesmo: todos os nossos mestres do direito partem desse amor-próprio 

e prazer consigo de cada indivíduo, como se desde sempre se originasse 

daí a fonte do direito. Durante o mais longo período da humanidade, no 

entanto, não havia nada mais aterrador do que sentir-se particular. Estar 

só, sentir particularmente, não obedecer nem mandar, ter significado 

como indivíduo – naquele tempo isso não era prazer, mas um castigo; a 

pessoa era condenada a “ser indivíduo”. (...) Ser si próprio, estimar-se 

conforme uma medida e um peso próprios – era algo que ofendia o 

gosto. Um pendor para isto era tido por loucura; pois à solidão estavam 

associados à toda miséria e todo medo. (...) Tudo o que prejudicasse o 

rebanho, seja que o indivíduo o tivesse desejado ou não, dava remorsos 

ao indivíduo – e também a seu vizinho, e mesmo ao rebanho todo! Foi 

nisso, mais que tudo, que nós mudamos” (NIETZSCHE, 2001, p. 142-

143). 

 

 

 

1.2.1 – Desnaturalização do sujeito 
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A produção de sujeitos é forjada então pelo entrelaçamento34 de saberes e relações 

de poderes. Em meio a muitos dizeres, em determinado momento histórico, um discurso 

emerge como verdade e o aparecimento deste articulado ao poder produz modos-de-ser-

sujeito. 

 É interessante pensar através das asserções de Foucault que o sujeito – esse 

homem preso a uma identidade que lhe é atribuída como própria – é uma instituição 

moderna – talvez por isso seja até mesmo um pleonasmo nos referirmos a um sujeito 

moderno... 

 

“Foucault afirma que “nenhum pensador grego encontrou uma 

definição do sujeito, nem mesmo procurou”. Daí afirmar que não há, 

para os gregos, sujeito. O que não quer dizer que eles “não tinham 

tentado definir as condições nas quais se daria uma experiência que não 

é a do sujeito, mas a do indivíduo, na medida em que se procura 

constituir como mestre de si”. (...) Não se fala em constituição de um 

sujeito na Antiguidade Clássica porque não houve naquele domínio um 

mecanismo de subjetivação que, elaborando uma identidade que seria 

assumida como própria, teria constituído um sujeito. (...) não havendo 

assim algo que se aproximasse à constituição de um sujeito como ocorre 

na época moderna. Neste sentido (...) o termo sujeito expressará o 

resultado da constituição do indivíduo ante os mecanismos de 

subjetivação presentes na atualidade.” (FONSECA, 2011, p. 29-30). 

 

Segundo Barros (2007), talvez o maior de todos os desafios para nós, humanos, 

seja o de desnaturalizar o mundo que nos cerca. Afinal, as condições de nossa gestação – 

ou seja, a gestação do chamado “sujeito moderno” – nos puseram no centro de tudo, 

fazendo-nos crer que acharíamos, em nós mesmos, as chaves dos mistérios. Não é à toa 

que no final do século XIX os saberes já constituídos se voltam para explicar nossos 

comportamentos, nossos sentimentos, nossas ações, além de constituírem novos saberes 

nesta direção. 

A história aqui é a da desconstrução – das certezas e verdades cristalizadas – e a 

da construção – dos sujeitos-objetos em questão –, a partir das forças que os constituíram, 

admitindo-se a dispersão, territórios múltiplos e nômades, onde se supunha unidade e 

identidade: “Procurar uma tal origem é querer tirar todas as máscaras para desvelar, 

enfim, uma identidade primeira.” (FOUCAULT, 1982, p.17). Identidade primeira que 

seria uma quimera. 

 
34 Total entrelaçamento (“encontro”) entre um e outro. “A insistência no emprego do verbo “encontrar” é 

proposital. Caracteriza um esforço de escrita prestigiado com o sentido de sublinhar a simultaneidade 

intrínseca entre as duas instâncias: o poder e o saber” (DELEUZE, 2005, p. 64). 
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“Ser” como o modelo, identificar-se com suas características, copiar sua perfeição 

eram os desígnios a serem perseguidos pelos homens comuns, predestinados ao fracasso 

na empreitada. Como postula Barros (2007), identificar-se com os modelos era o 

almejado, o desejado acima de qualquer coisa. O mundo das aparências era, então, um 

mundo de máscaras que deveriam ser tiradas para se chegar às verdadeiras essências. Aí 

se encontraria: A Verdade, A Origem, O Bem, A Justiça. 

As cópias ficavam sob controle, sua identidade era ser como os originais. Estes, 

por sua vez, garantidos no mundo onde imperfeições não existiam, tinham a tarefa de 

ordenar, apresentando-se, por sua vez, também ordenados. 

Um mundo que é só aparência, mundo de máscaras que não têm de ser retiradas 

para que a essência apareça, para que a origem se torne visível, para que a identidade 

fique garantida, seria o que Barros (2007) apresenta como simulacro. As máscaras 

“constituem matérias de expressão através das quais (seus) afetos atuais podem ser 

plenamente vividos...” (ROLNIK, 1989, p.28). As máscaras criam mundos, constroem 

homens não em essência, mas em atualidades. A dualidade entre essências e aparências, 

como de resto todas as dualidades, só cabe quando acreditamos em valores universais. 

O simulacro nos indica como modo de funcionamento a simulação, maquinaria 

intempestiva que torna impossível a fixidez, que convida a um nomadismo sem 

fundamentos, sem origens, sem identidades. Apontando para a desnaturalização dos 

objetos e das práticas, para o fim da crença de que é possível conhecer algo sem conhecer 

seus movimentos de emergência e proveniência históricas, os movimentos que estão 

constantemente construindo-o, de que é possível existir algo separado de suas relações 

com o mundo. 

Entendemos que, com isso, nos aproximamos de Nietzsche, Foucault, Deleuze, 

Guattari, dentre outros, pois cada um deles, a seu modo, procurou pensar a constituição 

dos saberes e das práticas sem buscar revelações de verdade e cientificidade, bem como 

pensaram a produção dos objetos-sujeitos recusando qualquer transcendência. 

Ao incorporarmos o princípio de desnaturalização operado por Foucault 

problematizaremos a interioridade e a subjetividade identitária instituída, pretendendo 

tornar visível a multiplicidade do ser, em uma postura crítica do “si mesmo”, revelando 

sua posição no espaço-tempo. Coadunando com os pensamentos de Mangueira (2001): 
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“Após as obras de pensadores tais como Michel Foucault, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, a psicologia foi abalada por duas idéias: a 

primeira, aprofundando um princípio já enfatizado por pensadores do 

século XIX, é a de que o sujeito não é um dado preexistente e de que 

sua forma não é definitiva: sua natureza é fundada e re-fundada 

historicamente. A segunda, a de que a própria psicologia é produto e 

faz parte de uma trama de saberes e poderes voltados para a disciplina 

e controle dos corpos individuais e coletivos” (p.94). 

 

Segundo este mesmo autor a Psicologia tem pautado sua prática numa crença 

substancialista do sujeito, um sujeito psíquico concebido como entidade acabada, idêntica 

a si própria, imutável e a-histórico. Este abalo se dá num efeito desta mesma trama que 

até então constituía a Psicologia como um campo de saber cientifico distanciado do 

político e do coletivo. Entendemos aqui o sujeito como uma instituição: 

 

“A instituição é, portanto, algo jamais acabado ou permanente, já que, 

seu aspecto instituinte – aquilo que é criação no social-histórico – se 

presentifica nas significações instituídas. Dessa forma, a instituição (...) 

só pode ser falada, analisada, pensada, levando-se em consideração o 

social-histórico em que suas formas/forças ganham visibilidade.” 

(BARROS, 2007, p.126). 

 

“Quando se rejeita a dicotomia interior/exterior, a ‘realidade psicológica’ 

apresenta-se sob outras características e se abrem novas perspectivas para sua 

investigação.” (DOMÈNECH & IBÁÑEZ, 1998). Não mais um sujeito limitado em uma 

identidade, modos assujeitados de estar-no-mundo, pois não se trata de falar em sujeito 

em um limite identitário, mas em uma imagem fabricada, em uma subjetivação, em 

produção de subjetividade (GUATTARI & ROLNIK, 1986). Uma subjetividade 

maquínica, que se engendra, espalha-se. Modo de habitar o mundo dissolvido no ar 

esperando por se expressar, não através de um sujeito fechado. Isso nos impele a 

abandonar o uso de uma personalidade formada e com uma reduzida margem de 

alteração, tomando para si multiplicidade e movimento imanente ao vivo, presente no 

conceito deleuziano de dobra: 

 

“Deleuze substitui a lógica do ser pela lógica da conjunção, substitui o 

“é”, que identifica, pelo “e”, que relaciona: a identidade pela 

multiplicidade. E o sujeito seria, portanto, o espaço de conexão ou de 

montagem, contínua pré-posição, uma dobra do exterior. A dobra. Essa 

figura faz referência a processos, relações de movimento e descanso, 

capacidades de afetar e ser afetado, definindo, pois, modos de 

individuação que não correspondem a um sujeito e que, por isso, não 

precisam do recurso a meta-teorias psicológicas ou lingüísticas.” 

(DOMÈNECH, TIRADO & GÓMEZ, 2001, p.123). 
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“Diremos como Deleuze e Guattari, que estamos em um outro plano, em um plano 

em que o sujeito e o objeto perdem seus estatutos de individualidades; em um plano em 

que não se buscam origens, causas primeiras, mas ressalta-se a processualidade.” 

(BARROS, 2007, p.196). 

O sujeito passa a ser concebido como produção sociohistórica, um agenciamento 

coletivo de enunciação, onde se busca a desnaturalização das instituições, acontecimentos 

e práticas, num ato intervencionista político. Entendemos aqui agenciamento coletivo de 

enunciação – oposto ao sujeito individual – como um encontro de pulsões, pessoas, 

valores, máquinas, percepções, únicos e historicamente determinados, em perpétua 

mudança, desprovido de essência a priori, fruto da produção coletiva de subjetividade 

(GUATTARI & ROLNIK, 1986). Como afirma Barros (2007): “Quando os fluxos se 

atravessam, se conectam, se agenciam, há uma composição de território que, 

provisoriamente, secreta modos de objetivação-subjetivação, efeitos da operação de uma 

determinada máquina abstrata em funcionamento.” (p.211-212), ou ainda, “Ele é o corpo 

dos afetos, o corpo feito de linhas e tensões, de linhas de força.” (BARROS, 2007, p.306). 

E é esta a aposta que se faz neste trabalho, a que segundo Mangueira: 

 

“Radicalizando algumas idéias de sua época, é sabido que F. Nietzsche 

quando tenta elaborar um sistema de idéias para explicar a formação 

das coisas existentes (...) as pensa como consequências de um pensar 

que considera tudo o que é como efeito de devir. Desse modo, ele 

submete o sujeito, seja ele do conhecimento ou das paixões, ao método 

genealógico, revelando seu caráter histórico-contingencial, eliminando 

definitivamente toda e qualquer natureza essencialista. (...) A razão ela 

própria possui um valor que precisa ser trabalhado. Tudo possui um 

começo35, uma temporalidade. Tudo é fruto de invenções, 

interpretações, avaliações. É evidente que não há invenção senão no 

interior de um campo de forças. (...) pensar o que existe enquanto 

constituído – ou, se quiser, o ser enquanto constituído – do interior de 

um pensamento também constituído e em constituição, isto é, do 

interior de um pensamento em devir. (...) percebendo cada vez mais que 

os homens se comportam e pensam a partir de crenças em idéias 

instituídas como verdadeiras. (...) invenções construídas no tempo, 

produtos de valores existenciais, efeitos dos encontros do modo de vida 

que ele leva e que promovem tais valores e estilos de vida.” (2001, 

p.53). 

 

 
35 Diferente de uma concepção que busca a origem, abandona esta distância rígida, e se coloca a busca da 

raridade de tal objeto. Segundo Nietzsche: “O que se encontra no começo histórico das coisas não é 

identidade ainda preservada da origem – é a discórdia entre as coisas, o disparate” (apud FOUCAULT, 

1982, p.18). 
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O sujeito vai se modulando em suas experiências, em suas relações, em seus 

encontros e isso não é absoluto, nem inexorável, nem linear, é uma possibilidade tecida 

na complexidade de ser e de se fazer humano na presença do outro. 

 

 

“E o mundo a me exigir decisões para as quais não estou preparada. 

Decisões não só a respeito de provocar o nascimento de fatos 

mas também decisões sobre a melhor forma de se ser. 

Uma tensão de corda de violino.” 

Clarice Lispector 

 

 

1.3 – Criminologia 

 

 Durante a pré-história da investigação criminológica, segundo Elbert (2003), os 

códigos apontavam para a melhoria da “co-existência em uma direção mais justa, porque 

se tratava de desenvolver a capacidade de indagação da alma humana, atribuindo-lhe 

transcendência.” (p. 40-41). Porém em dado momento histórico, “os pensadores deram as 

costas à alma e se concentraram cada vez com maior interesse no corporal, como fonte 

de condutas humanas.” (ELBERT, 2003, p. 41). Este deslocamento de interesse científico 

da alma para os corpos termina de se consagrar com o advento da Modernidade. 

 Neste contexto em que acontece o nascimento da Criminologia, campo que 

procura se afirmar como ciência por volta do século XIX, há o foco do interesse no corpo 

como objeto de estudo e a crescente indagação da motivação nos seres humanos para o 

ato delituoso – sendo possível, já aqui, perceber o início do foco no criminoso, um 

deslocamento do ato cometido para o autor que o cometeu. Configura-se também uma 

“(...) circunstância relevante nesta progressão histórica (...) a evolução das normas e dos 

sistemas de procedimento penal a partir do século XVIII, incorporando a medicina legal 

nos processos” (ELBERT, 2003, p. 41). Abre-se o interesse pela possibilidade de 

determinar a razão de ser do delito a partir de aspectos individualizantes. Como nos 

aponta Foucault (2008a) “Os princípios da existência da lei penal e da necessidade de 

punir (...) só tinham sentido na medida em que não se punia um ato (...) mas um 

indivíduo.” (p.342). 

Se a decisão pelo desvio é de inteira responsabilidade do sujeito em virtude de sua 

liberdade de escolha em algum momento, este enquanto desejando violar o pacto social 
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passa a ser entendido como um anormal moral, incapaz fisiologicamente de responder às 

demandas disciplinares. Nessa ótica, a questão social, a distribuição desigual de renda, a 

miséria, enfim a forma como organizamos nossa sociedade era – e continuam sendo – 

esvaziada de discussões que possam problematizar com maior complexidade o pano de 

fundo e de produção do qual emergem essas – e outras – questões. 

Segundo Dornelles (1988) soma-se ao avanço da filosofia liberal e sua ideia de 

responsabilização, o processo de ‘cientifização do social’ no século XIX; expandindo 

fronteiras sobre a articulação entre desvio e doença. Toda ameaça à ordem e aos processos 

de produção passa a ser patologizada e atacada pelos postulados ‘neutros e objetivos’ da 

ciência que expande seus muros. 

Nessa perspectiva, as problemáticas existentes na sociedade (miséria, conflitos, 

desemprego, criminalidade, loucura) passam a ser vistas como “resquícios do passado 

feudal”, atavismos que ameaçam o desenvolvimento e a organização superior da 

sociedade industrial nascente, símbolo de suposto progresso, propondo-se assim a 

eliminação ou neutralização desses “focos desestabilizadores”. 

Nesse contexto surgem as ciências do homem baseadas no positivismo36. 

Supostamente caberia à ciência prover explicações neutras e objetivas para os 

mecanismos de funcionamento da realidade social e dos comportamentos humanos. 

Entender a existência de uma determinada natureza humana nos permite pensar a 

possibilidade de previsibilidade e, portanto, controle. No campo da criminologia sob a 

ótica do positivismo criminológico surge, por exemplo, a figura do suspeito, do elemento 

perigoso, que traria em si características compartilhadas pelos criminosos de maneira 

geral. A ele é destinada atenção pela “tendência que apresenta para o crime”, uma 

delinquência; é foco de atenção, controle, reeducação, tratamento, recuperação. 

Delineia-se, assim, uma certa pretensão de explicação pela ciência das causas dos 

comportamentos desviantes, com a utilização de todo um aparato científico na busca pela 

 
36 Entendemos aqui como positivismo o movimento que aponta para a aniquilação da complexidade, com 

a possibilidade de induzir a partir de formas simples, decompostas em unidades mínimas, possibilidade de 

solucionar os problemas e explicar as situações por uma relação causal, representa as formas, é uma 

atualização cartesiana. “O positivismo foi uma postura filosófica agnóstica que teve uma enorme influência 

no campo científico, em virtude da consagração do método experimental. Esta corrente de pensamento 

generalizou exultante a convicção em um primeiro momento, industrialista e logo a seguir capitalista, do 

progresso linear do saber humano, através de ciências que se entendiam quase que como religiões laicas, 

capazes de explicar, prever e manipular todos os fenômenos da vida.(...) O positivismo expandiu-se 

exitosamente, como um pensamento progressista, revolucionário, capaz de tirar o mundo do atraso e do 

obscurantismo religioso ou supersticioso dos séculos precedentes” (ELBERT, 2003, p. 54-55). 
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identificação das causas das condutas humanas, sobretudo as transgressoras: “(...) foi 

necessário dar visibilidade científica ao chamado indivíduo perigoso pelo saber médico e 

pela reforma das práticas de punição.” (COIMBRA, et al, 2009,p. 38). 

Constatamos, ainda, a seletividade não casual do saber científico, produzida por 

interesses, e relações de poder que elegem a clientela privilegiada dos criminólogos entre 

os segmentos burgueses da sociedade. 

 Assim, como aponta Carvalho (2008), diferentemente dos demais ramos do 

direito, as ciências criminais, no final do século XIX, colonizadas pela nascente 

Criminologia (de cunho positivista-etiológico), reinvindicou para si o estatuto científico 

do estudo do crime e da criminalidade. “Na gestação do paradigma criminológico 

positivista, o logos de investigação foi localizado no homo criminalis e na etiologia do 

delito.” (CARVALHO, 2009, p. 295), havendo um deslocamento do estudo abstrato das 

leis penais para os processos causais que determinaram o delito de forma individualizante. 

 Esta breve discussão sobre a criminologia pretende elucidar algumas condições 

de possibilidade do paradigma etiológico-positivista, mas principalmente os efeitos que 

este ainda produz entre nós, mesmo que talvez pareça-nos que tal paradigma tenha sido 

ultrapassado. Elucidando que esta lógica criminológica encontra-se de forma difusa; 

como uma tecnologia de controle ultrapassa os limites do crime penal positivado e do 

âmbito propriamente do jurídico, mas produz a forma como nos socializamos37. Os 

aprisionamentos estão para além do âmbito judicial, ou mesmo para além de muros 

visíveis das prisões, mas podem ser aprisionamentos em algumas formas de estar no 

mundo, quando só estas são entendidas como legítimas possibilidades de existência. 

 O homo criminalis, como ente natural, necessitava de um método indutivo, 

empírico e experimental, fixando limites para a investigação. “Se as normas (penais) 

positivas são o objeto da dogmática (penal) (...) a criminologia restará centralizada na 

experiência empírica do delito.” (CARVALHO, 2009, p. 296). 

 Segundo Elbert (2003) “A avidez de saber positivista levou a buscar para além 

das normas penais o porquê da conduta transgressora.” (p. 55). No paradigma etiológico-

 
37 Em vários momentos de sua obra Foucault aponta que um dos grandes sucessos da prisão, por exemplo, 

não é necessariamente o que ela pode produzir aos encarcerados, mas sua eficiência se deve ao que ela pode 

produzir nos não presos. Produz as formas como pensamos e sentimos o perigo, o perigoso, o crime, o 

criminoso.  
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positivista podemos analisar algumas teorias que são construídas e que intentam 

responder a essas questões que surgiam naquele contexto. 

 Lombroso [1835-1909] foi um de tantos investigadores que trilhou os caminhos 

positivistas. Foi um médico que elucidou o pensamento de que o “delinquente tem uma 

tendência maligna inata ligada à sua estrutura física e psíquica, que se manifesta até em 

sua fisionomia.” (ELBERT, 2003, p.55). O delinquente tinha traços atávicos e 

características degenerativas. “Fica consagrado o chamado paradigma etiológico (na 

medicina: estudo sobre as causas das doenças), ou seja, a busca das origens patológicas 

do comportamento desviado ou criminoso.” (Idem, p. 57). Grande parte desta teoria 

transvasou destes canais até a linguagem popular. “Chegando ao século XXI, podemos 

afirmar que ainda está muito arraigado no saber cotidiano a ideia de que o delinquente é 

um enfermo que deve ser tratado, ou eliminado, segundo as circunstâncias.” (Idem, 

ibidem). Uma vez que esta é a natureza do indivíduo e que é imutável, talvez de fato só 

restasse sua exclusão. 

 Outro personagem desta escola criminológica é Ferri [1856-1929], para ele o 

“homem era uma verdadeira máquina, condicionada por distintos fatores, e não poderia 

escolher seus comportamentos. Segundo ele, o livre arbítrio era um mito, uma ficção 

abstrata.” (ELBERT, 2003, p. 58). As teses de Ferri sobre a conduta a entendem de uma 

forma predeterminada. 

 

“Em matéria de teorizações sobre delinqüência juvenil é onde mais se 

recorre nos dias de hoje a esta idéia de que “existem fatores 

determinantes” que predispõem à realização de condutas delitivas e que 

devem ser neutralizadas mediante certas medidas de “profilaxia social” 

(...) É na matéria de reações penais que se desenvolvem melhor as 

teorias ferrianas, sustentando que a sanção penal a ser imposta deve ser 

medida não por uma escala abstrata, mas, sim, pela quantidade de 

prevenção ou repressão necessária para preservar a sociedade; ou seja, 

a idéia da defesa social que também havia sido formulada por 

Lombroso. Assim como o indivíduo está predeterminado a cometer 

delitos, diziam os positivistas, a sociedade está predisposta a defender-

se.” (ELBERT, 2003, p. 59). 

 

A contribuição ferriana, além da “descoberta” da periculosidade foi também o seu 

desdobramento, que Ferri chamou de “temibilidade do autor” e que podemos colocar em 

análise para problematizar o quanto, a partir de idéias como estas, vários sujeitos, várias 

modos de estar no mundo passaram a ser temidos por todos nós e passamos a buscar nos 
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prevenir da exposição a estes. Quantos casos que funcionam a partir dessa lógica não 

recebemos no NIAC? 

 À primeira vista as proposições de Lombroso e Ferri poderiam parecer distintas, 

até mesmo opostas, e em seus tempos assim foram consideradas, mas o que os torna de 

alguma forma filiados ao mesmo paradigma, é que independente de dizer a respeito das 

características degenerativas ou das circunstancias sociais, ambos entendem o criminoso 

a partir de um pré-determinismo. 

 Garófalo [1852-1934] é o terceiro grande representante da Escola positivista. Ele 

também foi um grande contribuinte ao tema da periculosidade, além da noção 

criminológica de delito e o conceito de prevenção. 

 

“Pôs muita ênfase no “prognóstico de periculosidade” (...) Garófalo 

adiantou-se assim à futura sociologia crítica, quando advertiu que a 

noção de delito dependia dos modelos fixados em lei. O delito natural 

era, pelo contrário, a ferramenta da criminologia que permitia operar 

com independência dos tipos penais. O prognóstico de periculosidade 

era “a quantidade de mal previsto que se pode temer de parte do 

delinqüente” (temibilidade). A periculosidade é a perversidade 

constante e atuante do delinqüente. O diagnóstico de periculosidade 

devia levar em conta a gravidade do ato cometido só como referência, 

uma vez que o importante surge do estudo da personalidade do 

delinqüente.” (ELBERT, 2003, p. 61). 

 

 Nesta proposta de pensar como operam tais discursos no modo como nos 

socializamos, como o colocamos a funcionar cotidiana e corriqueiramente, podemos nos 

perguntar quem são os perigosos entre nós? E quem são os juízes? Ou os outros 

operadores que categorizam, diagnosticam e propõe tratamentos? Por onde andam nossos 

reformatórios? 

A Psicologia contribuía/contribui (e se constituía/constitui) com (em) moldes 

disciplinares, propondo ortopedizar desviantes, encarcerando aqueles à margem do 

sistema, os ditos anormais, os ditos doentes, discorrendo acerca de personalidades com 

padrões transgressores, perigosos. 

O modo de funcionamento normativo em que os transgressores são castigados 

ultrapassou os muros das leis penais, os saberes criminológicos se difundem para além 

das fronteiras criminais. Não só na penitenciária estariam os desviantes, a lógica do 

desvio, da normatização e da normalização, mas, ao elegermos “melhores” modelos de 

existência, ao esperarmos, mesmo na esfera do humano, prever e controlar as formas de 
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subjetivação e capturar as maneiras de estar no mundo dos sujeitos com os quais nos 

relacionamos, reproduzimos esta mesma lógica. 

Quando para manter-nos neste lugar de suposta segurança e sem riscos, nos 

sentimentos ameaçados pelos outros com os quais convivemos e demandamos que estes 

sejam normatizados, reajustados numa curva do que se convencionou como 

comportamento humano normal, dentro daquela concepção de sujeitos serializados, num 

esforço homogeneizante e que legitima a possibilidade de capturar a diferença, docilizá-

la ou excluí-la, parece que retraçamos o mesmo fio criminológico, comum na confecção 

de todas essas formas de ser e estar no mundo. Seriam estes “terceiros” também parte de 

uma classe perigosa? Que periculosidade encerrariam? E que temibilidade? 

 

 

“(...) sob uma camada hegemônica e colorida 

de frenetismo e desespero não suficientemente 

conscientizados, repousa uma infinita 

multiplicidade de fragmentos culturais, 

fragmentos que são sobras ou ruínas vítimas da 

violência e das promessas não cumpridas de 

um modelo civilizatório e, especialmente, de 

uma modernidade ingenuamente otimista e 

intrinsecamente violenta”. 

TIMM DE SOUZA, em “Em torno à diferença”. 
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2 – O QUE LIBERTA É TAMBÉM PRISÃO38 

 

“Era prisioneiro em meio a mais livre, 

à mais aberta das estradas: solidamente 

acorrentado à encruzilhada infinita”. 

JOHANNA OKSALA, em “Como ler Foucault”. 

 

“O homem de que nos falam, 

e nos convidam a libertar, 

já é em si o efeito de uma sujeição 

muito mais profunda que ele mesmo”. 

MICHEL FOUCAULT, em “Vigiar e Punir” 

 

 Neste momento retomaremos algumas conceituações sobre poder a partir da 

concepção foucaultiana. Entendemos que para colocar em análise as questões que são 

propostas neste capítulo será importante trabalhar as diferentes tecnologias de poder que 

Foucault enunciou. 

 Antes de tudo, é importante frisar que a noção de poder a partir desta outra 

concepção proposta por Foucault não diz respeito a um poder necessariamente repressivo, 

muito menos a um poder que alguns o detêm e outros não. É preciso pensar o poder como 

uma relação, relações de poder, e não como algo passível de ser localizado e/ou situado 

em determinada instância, significando, necessariamente, investir em uma torção 

analítica em referência às práticas sociais que, cotidianamente, são estabelecidas. 

 Nessa concepção o poder é capilar, difunde-se por toda a rede social, age por toda 

ela, é exercido e não possuído. E desse jeito muitas vezes acaba nem sendo mais 

percebido, mas passa a ser entendido como uma ação/reação natural e imediata de todos 

em relação a cada um. Um poder que se torna cada vez mais sutil, com aspectos cada vez 

menos duros e impositivos. 

Além também da relevância de realçar a ideia de um poder que é produtivo, poder 

que produz e inicia formas de experiência e conhecimento em vez de reprimi-las e 

censurá-las. Que não diz o que não podemos ser, mas um poder produtivo, positivo no 

sentido de dizer como e o que devemos ser, que opera a construção e a manutenção dessas 

maneiras de ser, pensar, sentir e agir. Poder que cada vez mais se debruça sobre fazer 

viver e não de qualquer forma, mas de determinadas formas. 

 
38 Trecho extraído da canção “Calma aí, Coração” de Zeca Baleiro. 
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O poder pode operar através de diversas maneiras, através de diversas tecnologias 

de poder. Essas diferentes tecnologias serão abordadas brevemente no intuito de percorrer 

as transformações pelas quais passaram em suas diferentes formas de atuação do poder. 

Foucault (2002) será tomado como intercessor para tal tarefa. 

O poder de soberania, a primeira tecnologia de poder descrita por Foucault (2002), 

cujo símbolo é o ritual do suplício39 pode ser enunciado como o poder que “faz morrer e 

deixa viver”. Esta máxima se mantém assimétrica: “O direito de matar é que detém 

efetivamente em si a própria essência desse direito de vida e de morte.” (p.287). É porque 

detém o direito de matar que se exerce o deixar viver. E esse direito de matar se explicita 

com as práticas de punição a céu aberto que evidenciavam publicamente a força e o poder 

que podia exercer o soberano. 

 No entanto, Foucault (2002) nos aponta que algumas mutações acontecem na 

forma como o poder é exercido.  

 

“E eu creio que, justamente, uma das mais maciças transformações do 

direito político do século XIX consistiu, não digo exatamente em 

substituir, mas em completar esse velho direito de soberania - fazer 

morrer ou deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar o 

primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser urn 

direito, ou melhor, urn poder exatamente inverso: poder de “fazer” 

viver e de “deixar” morrer.” (p.287). 

 

 O direito de “fazer viver e de deixar morrer” é o que será nomeado de Biopoder. 

Um poder que se preocupará com a vida. “Eles o fazem (...) para proteger a vida.” 

(FOUCAULT, 2002, p.287). Diria mais: o fazem para produzir a vida. 

 

“Ora, agora que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e 

cada vez mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira de 

viver, e no “como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o 

poder intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para 

controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, dai por 

diante a morte, como termo da vida (...).” (Idem, p. 295, grifo nosso). 

 
39 A forma de controle social predominante até o século XVIII na tecnologia de poder denominada por 

Foucault (1983) como de soberania é simbolizada por um ritual de punição caracterizado pela provocação 

de intensa dor física no condenado em lugares públicos. Essa forma de punir incide no corpo dos indivíduos. 

Lugar de inscrição dos suplícios e das penas, o corpo era castigado por meio de marcas infringidas nele. 

No entanto, o suplício não encerra apenas uma forma de pena, mas exerce também uma função simbólica 

e exemplar. Torna ‘infame’ o condenado e constitui-se também em ritual político de vingança e de 

manifestação do poder do soberano e reafirmação de sua força sobre a morte dos sujeitos. Um cerimonial 

de soberania que produz um efeito de terror nos espectadores e apresenta o criminoso como o indivíduo 

vencido. 
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 O Biopoder se exercerá pelo jogo político com a ideia de homeostase, equilíbrio, 

médias estatísticas, em suma, de uma ordem ao nível da própria gestão da vida enquanto 

corpo-espécie. Essa intervenção sobre a vida do Biopoder se dá por duas vias, por dois 

níveis de incidência do poder: a anátomo-política e a biopolítica. Assim o Biopoder 

constituiria: “Um conjunto orgânico-institucional: a organo-disciplina da instituição (...) 

e um conjunto biológico e estatal: a bio-regulamentação pelo Estado.” (FOUCAULT, 

2002, p.298)40. 

A anátomo-política constitui uma tecnologia de poder disciplinar e encerra 

“Procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição espacial dos corpos individuais 

(sua separação, seu alinhamento, sua colocação em série e em vigilância) e a organização, 

em torno dos corpos individuais, de todo um campo de visibilidade.” (Idem, p.288).  

Este regime disciplinar foi categorizado por Foucault através da centralização das 

práticas de poder “(...) no corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de 

suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e 

docilidade (...)” (FOUCAULT, 1999a, p. 131). Uma subjetivação atrelada ao controle dos 

corpos e produzida em nível de análise “individual”. Tendo como foco, então, o 

indivíduo. 

A biopolítica por sua vez não se dirige ao homem-corpo, mas ao homem-espécie. 

Irrompe com uma noção de população. Ao invés de debruçar-se sobre o detalhe como faz 

a anátomo-política, a biopolítica procura agir sobre os eventos que ocorrem 

aleatoriamente numa população e se utiliza de dispositivos como: previsões, estimativas 

estatísticas, demografia, medições globais. Através de um poder de normatização e 

normalização se constitui como uma tecnologia regulamentadora da vida. Possui 

mecanismos ainda mais sutis que a disciplina que por vezes ainda opera num campo de 

visibilidade. 

 

“Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a 

multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode 

e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, 

treinados, utilizados, eventualmente punidos. E, depois, a nova 

tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na 

 
40 Foucault (2002) afirma que com essa descrição não pretendeu opor Estado e instituição em absoluto “(...) 

porque as disciplinas sempre tendem, de fato, a ultrapassar o âmbito institucional e local em que são 

consideradas (...) essas grandes regulações globais (...) as encontramos no nível estatal, mas também abaixo 

do nível estatal” (p.298-299). 
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medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela 

forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de 

conjunto que são próprios da vida, que são processos como o 

nascimento, a morte, a produção, a doença, etc.” (FOUCAULT, 2002, 

p.289). 

 

Da mesma forma que o Biopoder não supera o poder de soberania, anátomo-

política e biopolítica não se anulam, mas coexistem como exercícios do Biopoder. “Esses 

dois conjuntos de mecanismos, um disciplinar, o outro regulamentador, não estão no 

mesmo nível. Isso lhes permite, precisamente, não se excluírem e poderem articular-se 

um com o outro.” (FOUCAULT, 2002, p.299). 

Alongar a vida, fazê-la durar, em estreito compromisso com a ordem 

desenvolvimentista do capitalismo, positivando-o. O biopoder atua, nas palavras do 

próprio Foucault: “(...) garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia; o 

ajustamento da acumulação dos homens à do capital, à articulação do crescimento dos 

grupos humanos à expansão das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro (...)” 

(FOUCAULT, 2002, p. 133). 

 A vida emerge como uma questão política para o capitalismo, eficiente pela 

administração concomitante dos corpos e acompanhada de uma gestão calculada da vida. 

Como nos afirma Neto (2007), faz-se “presente um fator positivo de implementação da 

vida da espécie.” (p. 80) e trata-se “sempre não apenas de proteger, de resguardar, a vida 

das populações, mas sobretudo de promovê-la, incrementá-la, purificá-la.” (p. 80). A 

partir da emergência da vida enquanto tal “(...) uma tecnologia de governo que, sem ter 

sido sempre liberal, longe disso, não parou de ser acossada desde o fim do século XVIII 

pela questão do liberalismo”. (FOUCAULT, 2002, p.497)  

O liberalismo é um modelo político-econômico que, desde o século XVIII, vem 

ganhando força e se desenvolvendo, caracterizando-se como o modus operandi típico das 

sociedades ocidentais e se constituindo como uma verdadeira técnica de governo. 

Diferente do pensamento Mercantilista, “modelo anterior”, fundamentado por 

intervenções ostensivas, o pensamento liberal sugere que os preços subam e desçam 

“livremente”. O mercado seria assim como um lugar de revelação da verdade. Inaugura-

se, para Foucault (2008a), uma nova razão de Estado. 

O pensamento liberal, ao lançar seu olhar para a “naturalidade” dos fenômenos, 

vai procurar agir junto a ela, não para barrá-la, mas pelo contrário, buscando manipulá-
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la, conduzi-la, geri-la. Para isso faz-se necessário munir-se de/produzir um conhecimento 

preciso a respeito dos entes governados. 

Essa forma de governamentalidade, como nos afirma Foucault (2008a), é 

consumidora de liberdade e por isso precisa fabricá-la constantemente. No entanto, essas 

liberdades são vigiadas, são observadas, elas não podem fugir da margem de segurança 

que é calculada e que lhe é necessariamente correlata. Liberdade que nesse funcionamento 

do poder precisa estar pautada por uma relação do Estado com a garantia de segurança e 

prevenção dos riscos da população. “Alvo de uma intervenção governamental 

permanente, não para restringir, no plano prático, as liberdades formalmente concedidas, 

mas para produzir, multiplicar e garantir essas liberdades de que o sistema liberal 

necessita.” (FOUCAULT, 2008a, p.446). No entanto, será que esse governo se centraliza 

e se restringe somente ao Estado? 

 

 

“A arte de governar (...) vai consistir em manipular, 

em manter, em distribuir, em restabelecer relações de força, 

e relações de força num espaço de concorrência 

que implica crescimentos competitivos. 

Em outras palavras, a arte de governar se desenrola 

num campo relacional de forças. 

E é isso, a meu ver, 

o grande limiar de modernidade dessa arte de governar.” 

MICHEL FOUCAULT, em “Segurança, território e população” 

 

 

2.1 – As classes perigosas 

 

“O problema de não saber como estará nossa relação na semana que vem é que não 

tenho como me preparar para me defender.” 

“Tenho medo de seus comportamentos, não me sinto seguro com ela.” 

“Ele não pode continuar vivendo assim, por isso viemos até aqui.” 41 

 

 No subcapítulo 1.3 foi realizada uma discussão sobre a Criminologia enquanto 

campo de saber. Naquela ocasião foi abordado, a partir da ótica do positivismo 

 
41 Fragmentos retirados de relatos de atendimentos de usuários do NIAC. 
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criminológico, como a figura do elemento perigoso emerge e a atenção que passa a ser 

dispensada a ele pelas características compartilhadas com o criminoso que encerraria. A 

delinquência que apresentaria precisaria estar sob controle. 

 Nesse sentido a Criminologia emergente do século XIX pretendeu explicar as 

causas das condutas humanas desviantes, individualizando-as no homem, numa tentativa 

de desvelar o perigoso. Na emergência do paradigma criminológico positivista, o logos 

de investigação foi localizado no homo criminalis42. 

 Num primeiro momento debruçou-se então sobre desvelar o elemento perigoso, 

conhecê-lo foi investimento de trabalho, apontar os supostos fatores determinantes que o 

predispõe à realização de condutas delitivas. No entanto, na indissociabilidade de saber-

poder tais concepções instrumentalizaram também medidas de gestão, de prevenção ou 

repressão ditas necessárias para preservar a sociedade. 

Diriam os criminólogos positivistas: “Assim como o indivíduo está 

predeterminado a cometer delitos (...) a sociedade está predisposta a defender-se” 

(ELBERT, 2003, p. 59). Como nos aponta Foucault (2002): “Vai aparecer, nesse 

momento, a ideia de uma guerra interna como defesa da sociedade contra os perigos que 

nascem em seu próprio corpo e de seu próprio corpo” ( p. 258). Uma teoria penal de 

“defesa social” que fomentará “medidas de defesa tomadas pela sociedade contra o 

“inimigo social” que, desde o século XVIII, o criminoso se tornou.” (p. 340). E podemos 

continuar colocando em análise o quanto a partir dessas concepções “elaboram- se, no 

século XIX, as técnicas de discriminação, de isolamento e de normalização dos indivíduos 

“perigosos”:” (p. 344). 

 A tese que percorre toda a presente pesquisa é que essa lógica criminológica – a 

relação entre normas, transgressões e castigos – encontra-se difundida, constituindo uma 

tecnologia de controle, que ultrapassa os muros penais e subjetiva-nos nas nossas relações 

mais cotidianas, produz a forma como nos relacionamos nos âmbitos mais corriqueiros 

 
42 Foucault (2008a) nos afirma que há um processo que ao longo de todo o século XIX faz derivar o homo 

penalis para o que se poderia chamar de homo criminalis. Esse percurso passa pela noção de que a lei 

sanciona atos, mas a aplicação da lei penal só teria sentido na medida em que incidisse sobre um indivíduo 

infrator que se trata de punir, de emendar, de dar em exemplo a outros possíveis infratores. “(...) nesse 

equívoco entre crime e criminoso, vê-se como pode se desenhar urna tendência intema a todo o sistema (...) 

em direção a uma modulação cada vez mais individualizante da aplicação da lei e, por conseguinte, 

reciprocamente, a uma problematização psicológica, sociológica, antropológica daquele a quem se aplica a 

lei.” (p. 342). Esse processo que vai constituir o homo criminalis produz essas medidas cada vez mais 

individualizantes e que foram anteriormente esboçadas no subcapítulo 1.3 do presente trabalho. 
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de nossas vidas. A lógica criminológica constrói algumas subjetividades que se 

encontram presentes em nossos discursos, produzindo verdades e instituindo concepções. 

 ‘As classes perigosas’ estão arraigadas no saber e na socialização cotidiana, com 

toda a ameaça que supostamente pode encerrar e com toda a mobilização de defesa que 

provocam. Assim o suposto perigoso deve ser tratado, precisa ter sua periculosidade 

neutralizada, gerida de alguma forma. 

 A “descoberta” da periculosidade teve como desdobramento também o que se 

chamou de “temibilidade”, o quantum de perigo que alguém possui, e o prognóstico de 

periculosidade, a quantidade de mal a ser prevista. Podemos aqui colocar essas ideias em 

análise, problematizar o quanto, a partir delas, vários sujeitos, várias modos de estar no 

mundo passaram a ser entendidos como perigosos e temidos por todos nós e passamos a 

buscar seus prognósticos para instruir intervenções e prevenções da exposição a esses 

perigos. Não só os que se encontram nas delegacias ou tribunais, mas inclusive e, 

sobretudo, nos casos que apresento nesse trabalho, aqueles que encontramos diariamente, 

nossos filhos, amigos, namorados, esposas, vizinhos, muitas vezes também nos inspiram 

um arsenal de defesa, nem sempre social, mas pessoal43 também. 

 Assim, algumas perguntas já enunciadas podem ser retomadas aqui: quais sujeitos, 

quais formas de estar no mundo nos ameaçam? Quais fariam parte da classe perigosa 

diária em nossas vidas? Que periculosidade encerrariam? E que temibilidade? Como nos 

defendemos? 

 Talvez Foucault (2008b) possa ajudar-nos a iniciar algumas elucubrações que nos 

aproxime de uma análise que pode advir de tais questionamentos quando nos afirma, 

fazendo referência ao Biopoder, que: “(...) essa nova tecnologia de poder surgida no 

século XVIII, que tem por objeto a população e visa (...) pelo equilíbrio global, algo como 

uma homeostase: a segurança do conjunto em relação aos seus perigos internos.” (p.516). 

Afinal tornou-se supostamente óbvio que precisamos, então, em relação a esses perigos, 

aplacar a insegurança que suscitam, nos defender. “O fazem porque estão premidos pelo 

perigo ou pela necessidade. Eles o fazem para proteger a vida.” (FOUCAULT, 2002, p. 

287). 

 
43 Essa distinção que realizei aqui entre social e pessoal é um mero recurso didático para evidenciar a 

difusão da lógica criminológica nas relações cotidianas. É um recurso utilizado para ilustrar essa 

transposição, no entanto, não constituem dicotomias, social e pessoal, uma vez que a subjetivação nos 

constitui no plano macro e micro simultaneamente. 
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 Entretanto, tomando como suporte de análise uma tecnologia de poder que tem 

como finalidade “proteger a vida”, o que fazer com a vida dos ‘perigosos’; como pode 

ser possível eliminar, matar? “Como esse poder que tem exatamente o objetivo de fazer 

viver pode deixar morrer?” (FOUCAULT, 2002, p.304). 

 Para isso é preciso realizar um corte, uma distinção que condicione que para 

alguns o poder de assassínio pode ser utilizado. “Uma maneira de defasar, no interior da 

população, uns grupos em relação aos outros.” (Idem, p.304). Assim, separamos grupos 

e determinados sujeitos, ou maneiras de ser, de existir, devem morrer. 

Para Foucault (2002) o Racismo de Estado44 é o que vai produzir um corte entre 

o que deve viver e o que deve morrer e: 

 

“O racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida e a 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 espécie, mais eu – 

não enquanto indivíduo mas enquanto espécie - viverei, mais forte serei, 

mais vigoroso serei, mais poderei a proliferar”. A morte do outro não é 

simplesmente a minha vida, na medida em que seria minha segurança 

pessoal, 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 e mais pura. (...) A raça, o racismo, é condição de aceitabilidade 

de tirar a vida numa sociedade de normalização. (...) É claro, por tirar a 

vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também tudo o 

que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar 

para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, 

a expulsão, a rejeição, etc.” (p. 305-306). 

 

 Assim, é muito importante, para toda a discussão que está proposta neste trabalho, 

essa afirmação de Foucault de que tirar a vida não se restringe ao assassínio direto, não 

se remete somente a morte biológica, mas a morte política, a expulsão, a rejeição. Quantas 

formas de existência tem sido expulsas, rejeitadas como possibilidades legítimas de estar 

no mundo? 

 “Convivemos lado a lado (...) com a expressão crua e seca da violência contra a 

condição humana. (...) a vida que nos é negada e os modos de viver que convivem com o 

medo, com a culpa.” (BAPTISTA, 1999, p. 46). Nas tramas do poder violentamos as 

infinitas possibilidades de viver e se relacionar, práticas que, como nos diz Baptista 

(1999), se constituem em atos genocidas, pois eliminam modos de existência e potências 

 
44 Relevante salientar que o conceito de Racismo de Estado enunciado por Foucaul (2002) não se reduz ao 

preconceito racial, mas aos cortes que possibilita que sejam forjados entre o eu e o outro, entre o seguro e 

o perigo, e os efeitos que instrumentaliza. 
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de vida e apresentam sua “eficácia política na manutenção e na desqualificação dos modos 

de existir” (p. 48). 

 Elegemos alguns modelos de vida em detrimento de tantas outras, e essas outras 

passam a ser criminalizadas, entendidas como formas ilegítimas de ser, inspirando 

intervenções em relação à transgressão que cometeram dos modelos dominantes passam 

a ser mortas. Fora dos modelos hegemônicos de viver sentimo-nos muitas vezes fora das 

margens de segurança, essas outras subjetivações nos colocam em dito perigo. Acabamos, 

por fim, sentindo-nos em perigo, o medo passa a ser um operador político potente na 

medida em que o sentimos em nosso próprio corpo, e assim, passa a assumir uma 

realidade inquestionável, se apresenta como o intransmissível. Será o meu sentimento 

pessoal de dor ou de não-dor, de medo ou não, de segurança e de insegurança, que 

finalmente vai ser o princípio da minha opção. “Entre o corte do meu dedinho e a morte 

de outrem, nada pode me forçar a considerar que o corte do meu dedinho deve ser 

preferível à morte de outrem.” (FOUCAULT, 2008a, p.372). 

 Diante disso, o Racismo de Estado assume uma segunda função que: 

 

“(...) tem como papel permitir uma relação positiva, se vocês quiserem, 

do tipo; “quanta mais você matar, mais você fará morrer”, ou “quanto 

mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, você viverá”. Eu diria 

que essa relação (“se você quer viver, é preciso que você faça morrer, é 

preciso que você possa matar”) afinal não foi o racismo, nem o Estado 

modemo, que inventou. É a relação guerreira: “para viver, é preciso que 

você massacre seus inimigos”. Mas o racismo faz justamente funcionar, 

faz atuar essa relação de tipo guerreiro “se você quer viver, é preciso 

que o outro morra” - de uma maneira que é inteiramente nova e que, 

precisamente, é compatível com o exercício do biopoder. De uma parte, 

de fato, o racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida e a morte 

do outro, uma relação que não é uma relação militar e guerreira de 

enfrentamento (...) inimigos a suprimir não são adversários, (...) são os 

perigos.” (FOUCAULT, 2002, p. 306-307). 
 

 Passamos, então, a examinarmos uns aos outros, a julgarmos o que escapa ao 

modelo, às fronteiras de segurança, quem passa da linha de corte promovida pelo Racismo 

de Estado e que pode dessa forma pode supostamente trazer perigo. E muitas vezes o 

fazemos entendendo que não é só para proteger a nós mesmos, mas para proteger os 

outros de nossas vidas, os “terceiros” que encaminhamos à psicologia. Uma vez que eles 

mesmos não estão conseguindo ‘cuidar-se’, de alguma forma precisaram ser tutelados. 

 Para Neto (2007) quando a biopolítica entra em contato com o pacto de segurança: 
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“A apreensão e a regulação da vida humana são abordadas, desta vez, a 

partir de mecanismos de poder que visam a promover a segurança da 

população. A segurança é aqui uma questão ampla, que envolve não 

apenas a doença, os genótipos corruptores ou a anormalidade 

hereditária, que põem em risco o patrimônio biológico da espécie, mas 

tudo aquilo que representa um perigo, uma ameaça à vida da população. 

(...) Na abordagem da biopolítica como dispositivo de segurança dá-se 

maior enfoque às ações de cuidado, de proteção, de defesa (...)” (p. 80). 

 

 Empreendemos todo um programa de análise da criminalidade e da delinquência, 

inclusive em potencial que as pessoas podem possuir, pensadas para além dos códigos 

penais, mas embasadas nessas normas não positivadas que atravessam o nosso cotidiano 

e que uma vez transgredidas denunciam a periculosidades dos que cometem tais 

comportamentos ditos delitivos, desviantes. Um perigo que entendo que não é sentido 

apenas como atentando contra a segurança da população de um modo macro, porém a 

própria vida, a própria segurança, e, por isso, mobiliza ações de defesa, de proteção, de si 

ou de outrem nessas relações que comparecem ao NIAC também. 

 

“A história do Estado deve poder ser feita a partir da própria prática dos 

homens, a partir do que eles fazem e da maneira como pensam. O 

Estado como maneira de fazer; o Estado como maneira de pensar. Creio 

que essa não é [certamente], a única possibilidade de análise que temos 

quando queremos fazer a história do Estado, mas é uma das 

possibilidades, a meu ver, suficientemente fecunda, fecundidade essa 

ligada, no meu entender, ao fato de que se vê que não há, entre o nível 

do micropoder e o nível do macropoder algo como um corte, ao fato de 

que, quando se fala num não se exclui falar no outro. Na verdade, uma 

análise em termos de micropoderes compatibiliza-se sem nenhuma 

dificuldade com a análise de problemas como os do governo e do 

Estado.” (FOUCAULT, 2008b, p.481). 

 

 Buscamos obter uma punição e a eliminação das condutas consideradas nocivas 

nas nossas relações mais cotidianas também. Os outros com os quais convivemos e 

demandamos que sejam normatizados, reajustados numa curva do que se convencionou 

como comportamento humano normal, encerram um perigo? Talvez esses processos de 

criminalização estejam agindo para legitimar a possibilidade de capturar a diferença e 

colocá-la no corte onde se legitima sua morte, para apresentar a alteridade como algo 

ameaçador? 

A alteridade irrompe como o que escapa do funcionamento previsto e atualiza a 

virtualidade do risco, vista, assim, como perigosa. Se a questão de morte colocada aqui 

não diz respeito somente à morte biológica, mas a exclusão de possibilidades de 

existência, há que se instrumentalizar meios de exercer o direito de matar essas outras 
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formas de vida, eliminar o que altera a homogeneidade, reduzir as ocorrências ocasionais, 

inesperadas sentidas como danosas e controlar seus efeitos. 

Gerir o elemento dito perigoso passa a ser uma demanda preemente. Aquele que 

apresenta uma “tendência para o crime”, uma delinquência; deve ser foco de atenção, 

controle, reeducação, tratamento, recuperação. Entretanto, é em nome da segurança, 

apresentado como interesse de todos, assim torna-se uma obviedade inquestionável. Na 

tecnologia de poder operada pela biopolítica se produzirão verdades que nos governarão, 

não haverá necessidade de imposição. Constrói-se uma instrumentação diplomática e há 

a organização de um exército de profissionais que além de elaborar discursos de verdade 

intervirão na gestão do que possa afetar nossa segurança. 

Nesse circuito teoria e prática, verdade e gestão engendram-se, como nos 

exemplifica Dieter (2012), “(...) tanto o projeto governamental pode buscar legitimidade 

em abordagens lombrosianas (desenvolvidas em universidades, institutos, centros de 

estudo etc.) quanto a práxis do sistema de justiça criminal pode ser o ponto de partida de 

uma proposta teórica específica.” (p. 2, grifos do autor). A verdade produzida legitima 

intervenções, projetos que governam não só o Estado, mas governam, fazem a gestão de 

toda a nossa vida na sua mais capilar instância. “Instrumentalizada pela retórica do risco, 

este movimento pode ser identificado como parte de um processo mais geral e bastante 

conhecido de racionalização do mundo da vida (...) e consagrado por sua utilidade na 

securitização da propriedade privada.” (DIETER, 2012, p. VI, grifos do autor). 

Fomentam não somente as políticas públicas, mas as políticas mais privadas que podem 

existir, aquela política que gere o mais ínfimo de nossas vidas em todos seus detalhes. 

Esse é o controle biopolítico. 

Essa produção de subjetividade também se deu: 

 

 “Graças ao suporte de novas teorias criminológicas – que ressuscitaram 

a etiologia-individual para conveniente redescoberta das classes 

perigosas – os prognósticos de risco passaram a disciplinar todos os 

setores da criminalização secundária, do cotidiano (...).” (DIETER, 

2012, p. VI). 

 

Instrumentalizou-se como identificar os perigosos e também como podemos geri-

los. Aos perigosos a disciplina ou a morte, porque afinal de contas extrapolaram as 

fronteiras instituídas pelo Racismo do Estado e nessas condições até o biopoder pode agir 

para tirar a vida. 
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 No entanto, não é qualquer vida que passa a ser passível de ser 

retirada/disciplinada, o que nos impele a interrogarmos: quem são nossos delinqüentes? 

Quais medidas de reeducação dedicamos a eles? Quem executa as penas? Quem são os 

carcereiros? 

 Parece-me que o perigo está no outro, nos “terceiros”. O perigo está no não-eu, no 

que difere, no risco de ser surpreendido pelo que desafia a norma, o normal, na alteridade. 

Circunscrever o perigo em alguns pode propiciar uma sensação de segurança. Assim fica 

simples, basta encaminhá-los para os carcerários contemporâneos que se espraiam para 

além dos muros das prisões. Assim o problema está no outro, não há porque implicar-nos 

com ele. Violentas investidas racistas de segregação da diferença podem ser possíveis. 

A Psicologia é convocada para gerir o que se sente como perigo muitas vezes; é 

demandada a reeducar, tratar a delinquência que insiste em transgredir; recebe propostas 

de ortopedizar desviantes, encarcerar as formas de existir que se situam à margem do 

limite de segurança; reenquadrar em moldes disciplinares os ditos anormais, os ditos 

doentes, discorrendo acerca de personalidades com padrões transgressores, pois são 

perigosos. 

Como nos aponta Foucault (1999c), uma herança antiga do Iluminismo de quando 

a Psicologia na tentativa de se impor como ciência procura alinhar-se com as ciências da 

natureza e encontrar no homem o prolongamento das leis assim como as que regem os 

fenômenos naturais, construir relações quantitativas que se apresentam como funções 

matemáticas e hipóteses explicativas. A psicologia como ciência do homem, norteada por 

princípios positivistas, que segue de maneira ainda inacabada, tem sido assim questionada 

sobre problemas de educação, de medicina mental, de organização dos grupos, de 

adaptação do homem. E é apresentada como uma base científica racional para responder 

as questões do sucesso e do fracasso, da inserção dos indivíduos na sociedade: uma 

psicologia do normal que continuamos engendrando. 

O modo de funcionamento normalizador e normatizador em que os 

anormais/transgressores são sancionados ultrapassa os muros das leis penais, os saberes 

criminológicos se difundem para além deles, eis que aí se constituem os processos de 

criminalização. Nesse contexto uma pergunta precisa reverberar: em nome de um suposto 

lugar de segurança, de controle dos riscos produzidos pelos outros com os quais 

convivemos, é preciso questionar não só que tipo de vida estamos matando, mas que tipo 

de vida estamos produzindo? 
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“Devemos não somente nos defender, 

mas também nos afirmar, 

e nos afirmar não somente enquanto identidades 

mas enquanto força criativa”. 

MICHEL FOUCAULT, em “Por uma vida não fascista”. 

 

 

2.2 – As leis de mercado do amor 

 

“Uma economia feita de unidades-empresas, 

uma sociedade feita de unidades-empresas: 

é isso que é, ao mesmo tempo, 

o princípio de decifração ligado ao liberalismo 

 e sua programação para a racionalização 

tanto de uma sociedade como de uma economia” 

MICHEL FOUCAULT, em“O nascimento da biopolítica” 

 

Nos investimentos no mercado financeiro, a lógica de mercado é que eles deverão 

te recompensar por isso com grandes rentabilidades. 

Existem alguns fundamentos que são os requisitos que levam você a acreditar que 

vale a pena investir seu capital em ações desta ou daquela empresa como o nível de 

endividamento, a relação preço-lucro, o tempo de retorno do investimento, o volume de 

negócios, a fatia de mercado que a empresa domina, entre outros, fazem você acreditar 

na empresa na qual investiu, no retorno que obterá do investimento realizado. As 

empresas precisam apresentar mais lucros do que aquilo que pagam por suas dívidas, 

sobrando uma maior fatia para recompensar seus acionistas. 

E se há também outro motivo para aplicações, é que sendo de longo prazo devem 

proporcionar retornos ainda mais atraentes: o investidor disposto a deixar o dinheiro 

aplicado por um longo tempo vai exigir um prêmio maior por isso, pois além de abrir mão 

da liquidez45, ele ainda precisa se prevenir das mudanças de cenário que ele não consegue 

prever com tanta antecedência. “Quanto mais longo o título, maior o exercício de 

adivinhação que você precisará fazer.” (ANDRADE, 2012, p. 1). Assim para comprar um 

 
45 “Financeiramente um título mobiliário tem liquidez quando pode ser comprado ou vendido sem 

dificuldades, em questão de minutos, a um preço justo de mercado, determinado pelo exercício natural das 

leis de oferta e demanda.” (Aprenda a investir na Bolsa de Valores, p. 4). 
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título de longo prazo é importante que você conheça e esteja atento às projeções para os 

juros e a inflação, além de olhar com cuidado para as condições de liquidez da aplicação 

que você escolher. 

Você pode consultar as projeções em relatórios e ainda pedir ajuda de um 

profissional certificado, com certificação CFP46, por exemplo, e de sua confiança que atue 

no mercado. Mas há variáveis difíceis de serem previstas, que podem mudar o cenário 

econômico brasileiro e mundial, alterando tanto as projeções quanto os próprios 

indicadores durante o período que você está com o título e assim existem mais riscos. 

Carteiras47 longas são então mais sensíveis a mudanças do mercado, ou seja, mais 

voláteis. Logo, ninguém correria um risco de longo prazo para ganhar a mesma coisa de 

quem corre riscos menores de prazos mais curtos, que são mais previsíveis. 

Um “passo a passo” pode servir para você tornar-se um bom investidor, aplicar 

seu dinheiro e aproveitar as possibilidades de ganhos que o mercado financeiro 

proporciona. Um roteiro pode mostrar que passos você precisa dar para colocar em prática 

sua vontade de virar investidor. 

Antes de tudo, você precisa saber quanto tem de dinheiro disponível para investir. 

Organizar seu orçamento evita aplicar o dinheiro que pode precisar em pouco tempo em 

algum produto que pode te penalizar com altos impostos ao fazer o resgate. 

Estabeleça seus objetivos determinando o prazo em que pretende conquistar cada 

um deles, o que é fundamental para que você não arrisque perder um dinheiro que vai 

precisar logo e nem deixe de aproveitar as boas oportunidades do mercado, deixando o 

dinheiro de longo prazo em aplicações pouco rentáveis. 

Conhecer os produtos disponíveis para investir é muito importante para você 

tomar a decisão correta. O mercado financeiro é bastante sofisticado, deve ser estudado, 

e há produtos para atender as mais variadas necessidades de liquidez, rentabilidade, prazo. 

É recomendado que você conheça os produtos para aproveitar o melhor de cada um e não 

perder boas oportunidades. O investidor precisa desenvolver consciência do está que 

fazendo, é importante que saiba escolher o que é melhor para si em investimentos. Há 

informações disponíveis de como investir, há também diversos livros que podem ajudar 

nessa busca por informações para esclarecer principalmente os riscos, custos e 

 
46 Certified Financial Planner, uma certificação internacional para planejadores financeiros, mas que de 

forma bastante curiosa são também as iniciais de Conselho Federal de Psicologia. 

47 Composição de investimentos. 

http://www.comoinvestir.com.br/investidores/quem-pode-te-ajudar/paginas/default.aspx
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perspectiva de rentabilidade dos produtos que você pensa em aplicar. Conhecer as 

possibilidades te dará mais segurança para aplicar o seu dinheiro e uma melhor 

perspectiva do que esperar de retorno. 

Não se esqueça de comparar as taxas para aproveitar sempre as menores. Uma 

parte importante do seu lucro pode vir da economia de despesas. 

Ao buscar orientação lembre-se que os profissionais que atendem os investidores 

precisam obter certificação, pois esta atesta o conhecimento do profissional quanto aos 

produtos de investimento. Assim, lembre-se de perguntar se o profissional que está te 

atendendo possui certificações e conte com ele para esclarecer dúvidas como um 

consultor de suas finanças. Esses profissionais são também chamados de planejadores e 

costumam atender em escritórios próprios ou empresas de assessoria de investimentos, 

cobram por consulta ou por mês, para um acompanhamento contínuo. 

Trace seu plano de investimento, assim, a parcela que você sabe que vai demorar 

para precisar, você pode aplicar em investimentos com expectativas de rentabilidade 

maiores, em geral, os mais arriscados. Mas investindo sempre um pouco você minimiza 

os riscos. 

Monitore e reavalie sua carteira de investimentos. De tempo em tempo, você deve 

consultar o desempenho dos seus investimentos para verificar se estão dentro da sua 

expectativa. Nessa hora, é importante lembrar que a rentabilidade dos investimentos pode 

oscilar e que muitas vezes é necessário um tempo maior de avaliação antes de decidir 

trocar. 

A receita para ser um investidor de sucesso também pode mudar, quando os juros 

estiverem mais baixos, por exemplo, exige-se mais planejamento e diversificação. Se por 

um lado a estabilidade da economia passa aos investidores a sensação de segurança para 

aplicar, por outro, a redução da taxa obriga a buscar alternativas mais sofisticadas para 

garantir a mesma rentabilidade que aplicações conservadoras chegaram a proporcionar 

com os juros mais altos. 

A própria caderneta de poupança é um produto bastante utilizado para aplicações 

de curto prazo por proporcionar possibilidade de resgate imediato e isenção de impostos. 

Uma alternativa pode ser os retornos maiores proporcionados de forma relativamente 

segura pelos títulos de renda fixa. 

Os investidores tem opção de buscar investimentos que ofereçam retornos ainda 

maiores, mas devem saber que também são mais arriscados. O que exige que avaliem 
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com cuidado seus planos financeiros, estejam atentos ao seu perfil e busque alternativas 

de investimentos corretas para ajudá-los a realizar seus sonhos. Essa escolha deve ser de 

acordo com os seus objetivos e não olhando para o produto. O investidor tem o costume 

de querer saber qual o produto que está rendendo mais e não é isso. Ele precisa entender 

por quanto tempo pode deixar o dinheiro aplicado e quais seus objetivos, o seu perfil. 

Apenas tendo clareza sobre seus objetivos o investidor pode encontrar a combinação de 

produtos que o permitirá extrair do mercado financeiro a melhor solução de rentabilidade 

e liquidez para o seu caso em específico. 

Aqueles que conseguem investir mais consequentemente aumentam seus 

rendimentos, inclusive com a possibilidade de sofisticar seus investimentos em busca de 

mais retorno. Isso não significa, porém, que todo mundo deve sair assumindo riscos de 

produtos que não condizem com seu perfil de investidor. Depois de definir seus objetivos 

de curto, médio e longo prazo, o investidor precisa identificar seu perfil. Risco representa 

efetivamente a possibilidade de perder, quem não suporta passar por essa situação deve 

se manter em papeis considerados mais seguros, ainda que tenham que se acostumar a 

retornos mais baixos. 

 

**** 

 

 Essas linhas acima se constituem num manual para investidores, dizem 

imperativamente o que eles devem fazer para serem bem sucedidos em suas aplicações. 

No entanto, essas “dicas” de investimento no mercado financeiro, bem poderiam ser de 

como relacionar-se, dizem respeito a algumas leis de mercado, mas poderiam ser do 

“mercado do amor”. 

 

“O relacionamento é um contrato.” 

“Tenho que ter retorno do investimento que faço nele.” 

“Essa relação precisa me render alguma coisa.” 48 

 

 Essas falas recortadas dos relatos de atendimentos com usuários do NIAC 

elucidam que, dentre as diversas normas que perpassam a vida cotidiana, uma lógica 

 
48 Fragmentos retirados de relatos de atendimentos de usuários do NIAC. 
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normativa salta aos olhos: um modo empresarial, lógicas econômicas, difundidos 

inclusive nas relações não-mercantis. 

 Assim, em tal modo de funcionamento, os sujeitos se encontram sob a égide de 

uma série de normatizações inspiradas pela lógica de mercado, algumas que foram 

ilustradas aqui em orientações de como investir no mercado financeiro e que não se 

restringem a esse mercado, mas se estendem por toda a vida. Existem “leis de mercado 

do amor” que de alguma forma legislam sobre os relacionamentos e que se transgredidas 

podem ocasionar sanções. Podem culminar em processos de criminalização que levam 

em conta tais normas importadas de uma lógica econômica. 

O campo relacional cotidiano utilizando parâmetros da lógica de funcionamento 

do mercado, do investimento-lucro, da otimização do tempo num rápido retorno, do foco 

na produtividade e nos rendimentos. 

 

“(...) enfim, a própria vida do indivíduo – como, por exemplo, sua 

relação com a sua propriedade privada, sua relação com a família, com 

o seu casamento, com os seus seguros, com a sua aposentadoria – tem 

de fazer dele como que uma espécie de empresa permanente e de 

empresa múltipla. (...) reenformação da sociedade segundo o modelo da 

empresa, das empresas, e isso até no seu grão mais fino. (...) trata-se de 

desdobrar o modelo econômico, o modelo oferta e procura, o modelo 

investimento-custo-lucro, para dele fazer um modelo das relações 

sociais, um modelo de existência, uma forma de relação do indivíduo 

consigo mesmo, com o tempo, com seu círculo, com o futuro, com o 

grupo, com a família.” (FOUCAULT, 2008a, p. 331-332). 

 

Pensemos, então, nas nossas relações sociais, aquelas mais cotidianas. 

Quais fundamentos são requisitos que nos levam a acreditar que vale a pena 

investir “capital”, não em ações desta ou daquela empresa, mas nesta ou naquela pessoa. 

Não estariam em jogo nestas escolhas também requisitos como a relação investimento-

lucro, o tempo de retorno do investimento, o nível de endividamento, etc; não estariam 

também estes aspectos presentes fazendo acreditarmos na pessoa na qual investiu-se, no 

retorno que obterá do investimento realizado, em mais lucros para recompensar-nos. 

E as “aplicações” de longo prazo, essas que nos dizem que devem proporcionar 

retornos ainda mais atraentes, justamente por diminuírem a “liquidez” – a possibilidade 

de “vender”, de se desfazer facilmente da aplicação –, e por ainda provocarem um risco 

maior pela dificuldade de se prevenir das mudanças de cenário que não se consegue 

prever com tanta antecedência. Nesses relacionamentos-aplicações de ‘longa data’ 

esperamos que as recompensas sejam ainda maiores – “Afinal de contas dediquei tanto 
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tempo a ela.”49 –, uma vez que eles já trazem os ônus de pouca mobilidade para 

sair/rompê-los sem grandes prejuízos, passam por mais mudanças ao longo do tempo, e 

ainda se tornam mais arriscados, por se tornarem menos previsíveis que os de curto prazo 

por serem de longo período. Como afirmam: “Perdi muito tempo investindo nessa 

relação e o que eu ganho com isso?”50, essas relações-aplicações precisam proporcionar 

mais lucros. 

Na entrada no mercado é preciso que se estabeleçam objetivos determinando o 

prazo em que pretende conquistar cada um deles, o que se afirma ser fundamental para 

que você não arrisque perder um investimento que vai precisar logo e nem deixe de 

aproveitar as boas oportunidades do mercado. Vai que existe melhor investimento, e seu 

capital de longo prazo em aplicações pouco rentáveis? Nada muito diferente de como se 

age nas relações-aplicações. “Não sei se estou perdendo tempo com ele, se conseguiria 

encontrar alguém melhor?”51 

Assim, antes de tudo, é preciso que um bom investidor saiba quanto tem 

disponível para investir, evitando aplicar o dinheiro que pode precisar em pouco tempo - 

lembre-se dos ônus de relações-aplicações de longo prazo! E ainda deve evitar aplicar em 

algum produto que pode te penalizar com altos impostos ao fazer o resgate. Cuidado! 

Num divórcio pode-se perder muito, se for depois de um longo prazo aí é que será cobrado 

ainda mais pelo resgate da aplicação. Depois de uma promessa de um investimento 

duradouro o fundo de investimento tentará reter/ganhar grande parte do seu capital. 

“Jurou-me uma relação para sempre e agora termina, isso vai custar muito a ele.”52. 

Conhecer as pessoas-produtos disponíveis para investir também é muito 

importante para uma escolha acertada “Quero conhecê-lo mais. Saber como ele é, e como 

será nossa relação”53. O mercado é bastante sofisticado, deve ser estudado, e há pessoas-

produtos para atender as mais variadas necessidades de “liquidez”, rentabilidade, prazo, 

etc. É recomendado que você conheça as pessoas-produtos para aproveitar o melhor de 

 
49 Essa e outras frases que aparecerão são fragmentos de relatos dos atendimentos com usuário do NIAC 

que são inseridas para melhor ilustrar e também construir a proposta desta pesquisa. 

50 Fragmento de relato de atendimento de usuário do NIAC. 

51 Fragmento de relato de atendimento de usuário do NIAC. 

52 Fragmento de relato de atendimento de usuário do NIAC. 

53 Fragmento de relato de atendimento de usuário do NIAC. 
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cada uma, não deixar passar boas oportunidades e escolher o que é melhor para si em 

relacionamentos-investimentos. 

Há informações disponíveis de como investir-relacionar-se, há também diversos 

livros que podem ajudar – de fato encontramos muitos livros de auto-ajuda – nessa busca 

por informações para esclarecer principalmente os riscos, custos e perspectiva de 

rentabilidade das pessoas-produtos que você pensa em aplicar. Conhecer as 

possibilidades te dará mais segurança para aplicar seu capital e uma melhor perspectiva 

do que esperar de retorno. 

Os investidores tem opção de buscar investimentos que ofereçam retornos 

maiores, mas devem saber que esses também são mais arriscados. O que exige que 

avaliem com cuidado seus planos amorosos-financeiros, estejam atentos ao seu perfil e 

busque alternativas de investimentos corretas para ajudá-los a realizar seus sonhos. 

Apenas tendo clareza sobre seu perfil e se autoconhecendo que o investidor pode 

encontrar a combinação de produtos que o permitirá extrair do mercado do amor a melhor 

solução de rentabilidade para o seu caso. 

Apesar de existirem variáveis difíceis de serem previstas, que podem mudar o 

cenário “econômico”, alterando tanto as projeções quanto os próprios indicadores durante 

o período que você está com o “título de aplicação”, pode-se consultar as projeções em 

relatórios e ainda pedir ajuda de um profissional certificado e de sua confiança que atue 

no mercado. Quantos manuais de consulta de projeções de relacionamentos-

investimentos não temos, e quantos profissionais também não consultamos para isso? 

Ao buscar orientação lembre-se que os profissionais que atendem os investidores 

precisam obter certificação, pois esta atesta o conhecimento do profissional quanto às 

pessoas-produtos de investimento. Assim, lembre-se de perguntar se o profissional que 

está te atendendo possui certificações e conte com ele para esclarecer dúvidas como um 

consultor de suas relações-aplicações. Esses profissionais são também chamados de 

planejadores – ou também poderiam ser psicólogos – e costumam atender em escritórios 

próprios ou empresas de assessoria de investimentos-relacionamentos, cobram por 

consulta ou por mês, para um acompanhamento contínuo. Qualquer semelhança seria 

coincidência? 

 Quantas vezes não é uma receita para ser um “investidor” de sucesso, um “passo 

a passo” para tornar-se um bom “investidor” e aproveitar as possibilidades de ganhos que 

o “mercado das relações” pode proporcionar que desejamos? Um roteiro para nossas 

http://www.comoinvestir.com.br/investidores/quem-pode-te-ajudar/paginas/default.aspx
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relações, para o mercado do amor se tornar mais rentável e de preferência de uma forma 

menos arriscada? 

Muitas vezes acabamos por escolher as ‘cadernetas de poupança’ mesmo para 

nossas relações-aplicações, que são de curto prazo, mas proporcionam possibilidade de 

resgate imediato e ‘isenção de impostos’. Ou mesmo os ‘títulos de renda fixa’, uma 

alternativa com retornos maiores e proporcionados de forma relativamente segura. 

Desejamos altas recompensas pelos nossos investimentos, mas buscamos meios para nos 

prevenirmos dos riscos. A tranquilidade de uma maré segura, mas com altos retornos esse 

seria o ‘ideal’. 

 

“(...) a generalização da forma econômica do mercado no 

neoliberalismo americano, além das próprias trocas monetárias, 

funciona como principio de inteligibilidade, principio de decifração das 

relações sociais e dos comportamentos individuais. O que significa que 

a análise em termos de economia de mercado, em outras palavras, em 

termos de oferta e procura, vai servir de esquema que se pode aplicar a 

campos não-econômicos. E graças a esse esquema de análise, a essa 

grade de inteligibilidade, vai ser possível revelar, em processos não-

econômicos, em relações não-econômicas, em comportamentos não-

econômicos, um certo número de relações inteligíveis que não teriam 

sido reveladas assim - uma espécie de análise economista do não-

econômico.” (FOUCAULT, 2008a, p. 334) 

 

A partir da economia de mercado é possível então realizar análise dos fenômenos 

sociais, “(...) analisar, em termos econômicos, tipos de relação que até então pertenciam 

mais à demografia, à sociologia, à psicologia, à psicologia social” (FOUCAULT, 2008a, 

p.336). 

 Assim, podemos continuar analisando de acordo com o que Foucault (2008a) em 

seus apontamentos nos indica. Nas relações sociais o tempo, os cuidados, a dedicação, os 

afetos, a vigilância, a educação, tudo isso para os neoliberais, na lógica do 

neoliberalismo54 “(...) deve poder ser analisado em termos de investimento capaz de 

constituir um capital humano.” (p. 315). O que despendemos em nossas relações pode ser 

entendido como um investimento que, como nos propõe a lógica de mercado, deverá 

propiciar um retorno. O capital humano será constituído pelo investimento e propiciará 

 
54 A utilização da expressão neoliberais ou neoliberalismo por Foucault constitui uma referência ao 

movimento liberal nos Estados Unidos, país no qual ele pontua uma série de diferenças em relação ao 

liberalismo na Alemanha. “O liberalismo americano não é (...) simplesmente uma opção econômica e 

política formada e formulada pelos governantes ou no meio governamental. O liberalismo, nos Estados 

Unidos, é toda uma maneira de ser e de pensar.” (FOUCAULT, 2008a, p.301). 
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renda. É preciso ser remunerado pelo capital que se produziu, tenha sido este capital fruto 

de uma autoprodução ou uma produção num outro, do investimento que se realizou neste. 

Com a possibilidade de reinterpretar em termos econômicos o que era considerado 

não-econômico, uma renda como produto ou rendimento é atribuído a um certo capital: 

o capital humano. “Esse capital humano é composto de quê? Pois bem, ele é composto, 

dizem eles, de elementos que são elementos inatos e de outros que são elementos 

adquiridos.” (FOUCAULT, 2008a, p.312). 

 Em ‘O nascimento da biopolítica’ (2008a) Foucault ilustra como são construídas 

as relações pautadas por estes valores econômicos “(...) e será perfeitamente normal que 

entrem em circuitos ou em cálculos econômicos (...)” (p. 313). Descreve alguns exemplos 

de relações que construímos em nosso cotidiano pautadas nestes cálculos: 

 

“(...) terei mesmo assim de encontrar para me casar alguém cujo 

equipamento genético também seja bom. Vocês vêem muito bem como 

o mecanismo da produção dos indivíduos, a produção dos filhos, pode 

se encaixar em toda uma problemática econômica e social a partir desse 

problema da raridade dos bons equipamentos genéticos. E, se vocês 

quiserem ter um filho cujo capital humano, entendido simplesmente em 

termos de elementos inatos e de elementos hereditários, seja elevado, 

fica claro que será necessário, da parte de vocês, todo um investimento, 

isto é, ter trabalhado suficientemente, ter renda suficiente, ter uma 

condição social tal que lhes permitira tomar por cônjuge, ou por co-

produtor desse futuro capital humano, alguém cujo capital também seja 

importante.” (FOUCAULT, 2008a, p. 314). 

 

 Nesta citação fica evidenciada a tentativa de calcular o investimento no que tange 

aos aspectos inatos do capital humano. Em relação aos elementos adquiridos eles dizem 

respeito ao que havíamos falado há pouco sobre o tempo, a educação, que são os 

investimentos que também deverão produzir este capital. Uma criança, por exemplo, 

exige uma série de cuidados e dedicações que podem ser mensuráveis em investimentos 

que constituirão o capital humano desses indivíduos e que irá gerar a renda que farão jus.  

 “Essa renda será o quê? (...) Bem, dizem os neoliberais, uma renda psíquica”. 

(FOUCAULT, 2008a, p.335). Nem sempre a remuneração, a renda será monetária, nem 

sempre será um salário, dinheiro ou algum bem concreto, mas poderá ser uma renda 

psíquica, haverá a satisfação de ver o retorno do investimento, do benefício pelo capital 

despendido, mesmo que estes investimentos ou capital também não tenham sido 

financeiro. 
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“(...) ver que seus cuidados tiveram sucesso. Pode-se portanto analisar 

em termos de investimento, de custo de capital, de beneficio do capital 

investido, de beneficio econômico e de beneficio psicológico, toda essa 

relação que podemos [chamar], se vocês quiserem, de relação formativa 

ou relação educacional, no sentido bem amplo do termo, entre mãe e 

filho.” (Idem, ibidem). 
 

 Problematizemos em relações cotidianas, aquelas com as pessoas mais próximas 

de nós, aquelas similares com as que aparecem no NIAC como demandas de intervenção 

por parte da Psicologia e que foram sendo expostas neste texto. Relações de pais que 

demandam que sejam produzidas intervenções com seus filhos e que possa gerar outras 

respostas desses, diferente das que tem tido; de casais que desejam que possam ser 

produzidos outros comportamentos no parceiro que não tem retribuído sua dedicação; ou 

de amigos que se ressentem pelo não retorno do outro em recompensa ao cuidado 

dispensado. Enfim diversas relações que podem ser analisadas através desta lógica 

econômica descrita aqui. 

Lógica que muitas vezes nos aparece como “obviedades” que nos são até difíceis 

de estranhar, como pensar em relações que não passem por esses significantes? Como 

não esperar retorno do investimento realizado num outro? 

Tornamo-nos todos empresários! Empresários de si mesmo e dos outros de nossas 

vidas. E o psicólogo o consultor para planejamento da carteira de relacionamentos-

investimentos. Mas como indagou Foucault (2008a): “Ora, que função tem essa 

generalização da forma ‘empresa’?” (p. 332). 

Talvez produzir o entendimento de que é preciso ser remunerado pelo capital 

humano que se produziu como empresário próprio ou alheio. A generalização da forma 

empresa produz mais também, produz não só normas de mercado, mas toda uma 

subjetivação coadunada com os valores capitalísticos, maneiras de ser, pensar, agir e 

sentir. É uma generalização do homo oeconomicus. “O homo oeconomicus é um 

empresário” (FOUCAULT, 2008a, p.311). 

Assim, há a identificação de uma análise econômica a toda conduta. Um sistema 

simbólico no qual as interações são pautadas como momentos nos quais recursos/capitais 

que produzimos e também investimos em nós mesmos e nos outros precisam constituir 

uma renda. A partir do momento que dispensamos cuidados, dedicação, tempo com um 

outro, estamos investindo nele e então precisamos ser remunerados, mesmo que esta 

renda seja psíquica. Ele precisa ter respostas determinadas, que estejam dentro dos 

cálculos, que façam funcionar a lógica de mercado, que façam produzir o entendimento 
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de que rendeu. Fazemos investimentos uns nos outros, mas isso pressupõe um retorno! 

Caso não haja retorne, não funciona, escapa a norma, ao funcionamento econômico. 

Quando isso ocorre, quando o cálculo falha, “naturalmente” recorre-se aos 

consultores psi, estes que supostamente reenquadrariam às normas. É preciso viver dentro 

das margens de segurança para aplicar seu capital prevenindo-se dos riscos de uma 

relação-aplicação onde não se tem lucros e ainda se perde os investimentos realizados. 

Restaurar o enquadramento na norma econômica pode propiciar o retorno às fronteiras 

seguras. 

“Temos portanto um sistema em que o homo oeconomicus vai dever o caráter 

positivo do seu cálculo a tudo o que, precisamente, escapa do seu cálculo” (FOUCAULT, 

2008a, p.378). Escapar dos cálculos significa se deparar com efeitos não esperados, 

efeitos que burlam a lógica econômica e ameaçam ou pelo irrompimento de imprevistos 

ou pela perda. Por isso, é preciso um bom cálculo que evita o prejuízo, que evita o 

inesperado, “(...) um governo a que nada escapa”. (Idem, p.403), e que mantenha, portanto 

no interior das margens de segurança. 

A racionalidade formal da gestão econômica depende da capacidade de calcular 

com precisão as possibilidades de obter as utilidades que deseja. Dieter (2012) nos afirma 

que “Por isso, a melhor expressão – a mais precisa forma de manifestação – da 

racionalidade formal é o cálculo de uma ação em dinheiro, capaz de revelar com nitidez 

a relação custo-benefício, por ser o elemento mais abstrato e impessoal presente na vida 

humana.” (p. 13, grifos do autor). 

“O homo oeconomicus é aquele que é eminentemente governável” (Idem, p.369). 

A possibilidade de ser calculado o mantém governável. O bom governo deverá explicar 

aos diferentes agentes econômicos, aos diferentes sujeitos, como a coisa acontece, por 

que acontece e o que devem fazer para maximizar seu lucro. “(...) a grade de 

inteligibilidade que será adotada para o comportamento de um novo indivíduo é essa. Isso 

quer dizer também que o indivíduo só vai se tornar governamentalizável na medida em 

que ele é um homo oeconomicus” (p.345)  

 Tornamo-nos, assim também, além de empresários, governáveis. Ora sendo 

governados, ora demandando o governo não só de nós mesmos, mas dos outros, daqueles 

com os quais nos relacionamos. Desejando que o governo opere - o que pode ser ainda 

mais sutil e potente - acabamos naturalizando e nos aprisionando nesses modos de existir, 

de estar com o outro. 
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Buscamos produtos sólidos, uma ‘melhor perspectiva’ do que esperar de retorno 

ao invés de fluidez dos laços, ao invés da criação de inúmeras e inéditas formas de existir 

consigo e com outro. 

 

 

“A Economia é a ciência do comportamento humano.” 

MICHEL FOUCAULT, em “O nascimento da biopolítica”. 

 

 

2.3 – O cálculo para gerir o perigo 

 

 Quando a vida emerge como uma questão política para o capitalismo, tanto em 

relação às classes perigosas quanto em relação aos investimentos, sejam financeiros ou 

amorosos, existem aspectos que tomam uma grande importância: manter-se dentro de 

fronteiras que propiciem segurança e prevenir-se dos riscos, constituindo-se ambos em 

facetas de uma mesma lógica que se afirma nesse par em engendramento. 

 Assim, vivemos em constante alerta em relação a um suposto perigo – mesmo que 

seja ainda uma possibilidade de porvir –, ora em virtude da ‘periculosidade’ que alguns 

carregam, ora devido ao risco de perdermos todo o ‘capital investido’ – isso pensando 

nos analisadores abordados nesse trabalho, embora esse modo de funcionamento esteja 

disperso em tantos outros recortes possíveis. A partir dessas questões mobiliza-se o 

preparo de um arsenal para a defesa em relação a elas. A administração concomitante dos 

corpos acompanhada de uma gestão calculada da vida parece-nos ter sido um modo pelo 

qual temos tentado aplacar essa sensação de perigo. 

 Foucault (2008a) opera vários deslocamentos ao analisar o biopoder, um deles é 

a noção de governamentalidade. Ele afirma que ao se inaugurar uma nova razão de Estado 

na qual a formação do Estado moderno passa da função de ampliação do território e defesa 

das fronteiras ao gerenciamento dos indivíduos se constitui uma das raízes da 

governamentalidade. A governamentalidade é assim definida como: 

 

“O conjunto constituído por instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante 

específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por 

forma principal de saber a economia política e por instrumentos 
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técnicos essenciais os dispositivos de segurança.” (CASTRO, 2009, p. 

291-292). 

 

 A operacionalização do poder nessa tecnologia para governar a população passará 

então pelos dispositivos de segurança, que serão instrumentos técnicos nos quais há uma 

transposição da norma ao risco, e pela economia política, na qual há a assunção da 

população à categoria de análise como constituição de um campo de saber específico do 

governo. 

 A fim de problematizarmos que implicações produzem a transposição da norma 

ao risco no dispositivo de segurança percorreremos algumas dessas transformações. No 

entanto, cabe ressaltarmos que esse movimento não exclui a coexistência ainda de uma 

lógica normativa engendrada com a retórica do risco. 

A norma é o que pode se aplicar a um corpo a disciplinar e a uma população a 

disciplinar. Segundo Vaz (1997): 

 

“A primeira peça do dispositivo disciplinar era a produção do anormal 

como procedimento de culpabilização do desejo. Na medida em que 

havia a existência visível da anormalidade, os homens modernos não 

cessavam de se interrogar sobre a normalidade de seus prazeres e 

desejos. A experiência de si moderna era moldada pelo temor do 

anormal e pelo prazer ressentido da normalidade. A diferenciação 

hierárquica dos atos e sua correlação com o ser dos indivíduos permitia 

a visibilidade. Havia um pulular de estranhos seres; (...) Estranheza que 

era reduzida pela causalidade psicológica. Todos estes seres tinham um 

passado individual que explicava porque tinham se tornado desviantes.” 

(p. 4-5). 

 

 E Vaz (1997) continua quando nos aponta qual seria a próxima peça nessa lógica 

normativa: 

 

“A segunda peça necessária à culpabilização do desejo é a constante 

vigilância de si mesmo, o que foi obtido graças à vigilância hierárquica. 

A sociedade disciplinar precisou de um imenso cortejo de mediadores 

na relação de cada um consigo mesmo: médicos, psiquiatras, 

psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, professores, carcereiros, 

policiais, etc. Vigias forçavam os homens a interiorizar a vigilância, o 

olhar do outro. Graças a seu desvelo, cada indivíduo moderno trazia 

consigo um superior que julgava em verdade o que se deseja e faz. O 

indivíduo torna-se o princípio de sua própria sujeição na medida em que 

sua reflexão sobre seus pensamentos e ações lhe provoca dor.” (p. 5). 

 

 No entanto, o autor afirma que em nossa atualidade algumas mutações encontram-

se em processo, havendo um esforço para a retirada da negatividade das práticas definidas 
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como anormais para um modo de se exercer o poder que prescinde da 

diferenciação/hierarquização entre atos, que propaga um discurso de maior tolerância em 

relação às diferenças comportamentais. “O foco desloca-se da diferença qualitativa entre 

práticas e se concentra na intensidade com que cada um se entrega a uma dada prática, 

qualquer que ela seja, de um modo tal a esquecer-se dos riscos.” (VAZ, 1997, p. 5). O 

que estará em jogo, o que se torna desejável, é uma certa relação com as formas de 

existência que comporte o cuidado com o risco. A sutileza está em não interditar práticas, 

mas informar como bem exercê-las, dentro de margens que não prejudiquem a segurança, 

a própria vida e de outrem, sem comportamentos ditos de risco. Afinal, aquilo que nos dá 

prazer pode implicar, simultaneamente, riscos de adoecimento, envelhecimento e morte 

prematura, bem como pode produzir dependência. 

Nossas vidas passam a estarem ameaçadas pela virtualidade de múltiplos 

acontecimentos danosos e muitas vezes supõe-se que somos incapazes de gerir nossa 

relação com o mundo, com os outros ou consigo. Na relação de cada um com os outros 

nos sentimos carentes de novas mediações. Segundo Vaz (1997) essa mudança pode ser 

apreendida como o surgimento de um outro nexo:  

 

“Para que a consciência seja pertinente, esta relação entre emoção e 

ação deve também incluir um nexo com o futuro na forma do risco: uma 

forma reflexiva onde está em questão não apenas a dor e o prazer 

atualmente experimentados, mas o seu efeito sobre a saúde futura dos 

indivíduos. Uma ação, além de seu efeito atual, tem ainda uma 

conseqüência arriscada.” (p. 6). 

 

Vivemos, assim, pautados pelas possibilidades de efeitos futuros. Devemos nesse 

funcionamento não só nos pautarmos por normas que legislem o presente, mas 

supostamente nos cuidarmos dos riscos que corremos caso não ajamos devidamente, caso 

não o evitemos. Um perigo que espraia-se inclusive no tempo, um perigo que pode estar 

por vir. Vias que encarnam o dispositivo de segurança. 

“O conceito de risco é a tradução psíquica do conhecido preceito do movimento 

ecológico: não existe almoço grátis.” (VAZ, 1997, p. 7). Quando o delicado equilíbrio 

entre atual e futuro é rompido, consequências se materializarão. As ações devem ser 

interrogadas pela ótica de seus efeitos, afinal precisamos manter a segurança. É preciso 

desde agora garantir o ‘almoço’. Deve-se decidir se se continua ou não em determinada 

escolha pautando-se pela a pergunta: vale a pena correr o risco? 
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 Entretanto, como responder a essa pergunta? O que tem sido construído nessa 

intenção? Como supostamente é possível identificar o perigo ainda em sua virtualidade? 

Como determinar fronteiras de segurança? Como calibrar nossa sensibilidade às emoções 

de risco com um limiar adequado, mantendo em mente o quanto nossas ações podem ser 

prejudiciais55? E quando detectamos nas pessoas com as quais convivemos práticas que 

podem ter ditos perigosos efeitos, pessoas que tem insensibilidade ao risco, que não se 

mantém em fronteiras seguras, o que fazer com esses? 

 Desenvolve-se, então, um modelo de gestão do risco, que pode ser também de 

gestão dos ‘indivíduos perigosos’, uma tentativa de garantir segurança que de preferência 

possa mesmo é antecipar os riscos para serem evitados. Assim, reflexões liberais e 

neoliberais56 de governo possibilitam a gestão dos indivíduos não através de qualquer 

modelo de gestão, mas através de um modelo de racionalidade econômica. “Técnicas de 

racionalização e economia de um poder que deve se exercer da maneira menos onerosa 

possível (...)” (FOUCAULT, 2002, p. 288). Temos assim uma operacionalização do poder 

que, como dissemos há pouco, se constituirá não só pela via do dispositivo de segurança, 

mas também pela economia política através da constituição de um campo de saber 

específico do governo sobre a população a ser gerida. 

Como nos demonstra Dieter (2012) “A retórica do risco legitima o uso de 

instrumentos de cálculo atuarial para reorientação do sistema de justiça criminal, cujo 

fim imediato é o controle social de coletivos sociais (...).” (p. 9, grifos do autor). Por mais 

uma vez, nesse momento é preciso ‘abrir parênteses’ para colocar em análise que não é 

possível reduzir discursos dessa acepção à condição de meros discursos do sistema de 

justiça criminal formalmente constituído. Não se restringem aos interesses presentes no 

campo penal, mas dizem de concepções hegemônicas que ultrapassam o campo judicial 

oficial e habitam nossas relações cotidianas com esses discursos de justiça, perigo, 

segurança, delito, transgressão. Implicam todo um conjunto de estratégias de controle 

 
55 Paulo Vaz (1997) em seu texto “O corpo-propriedade” descreve-nos como essa questão é abordada no 

novo nexo entre ação e emoção que se estabelece: “Damásio define os criminosos, que denomina de 

sociopatas, como possuindo um limiar de sensibilidade às emoções de risco muito elevado. Os sociopatas 

só prejudicam os outros porque são incapazes de ter em mente o quanto suas ações podem lhes ser 

prejudiciais. São pouco sensíveis ao risco de prisão e morte, às desvantagens para eles próprios de seus 

atos.” (p. 7). 

56 Segundo Dieter (2012) através dessa expressão podemos pensar um complexo processo que introduz na 

administração pública valores da lógica privada de Mercado. No entanto, ressalto também aqui que essa 

lógica de mercado – como já apontada nesse trabalho no subcapítulo 2.2 – introduz valores que pautam não 

só a administração, mas, além disso, a administração na mais cotidianidade das nossas vidas. 
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social que para obter eficiência necessita dessa dispersão, necessitam antes de tudo forjar 

maneiras de existir, de pensar, de sensibilidades57. 

 

“Neste sentido, os métodos punitivos não são derivações simples de 

regras de direito ou meros indicadores de estruturas sociais, mas 

técnicas que estão envolvidas em outros processos de poder. Esse é o 

motivo pelo qual, segundo Foucault, é preciso considerar toda prática 

penal como um capítulo próprio da anatomia política do poder, ao invés 

de supô-la como simples consequência de teorias jurídicas.” (DIETER, 

2012, p. 2). 

 

No entanto, ainda é importante salientar que assim como as formas pelas quais 

tem sido gerido o sistema criminal dizem, além disso, de um modo de funcionamento que 

se espraia para além de seus limites, também o âmbito penal é forjado por uma série de 

concepções que lhe são importadas, lógicas vindas a princípio de um outro campo. Afinal 

se o gerenciamento do risco, do perigo é dito ser essencial em toda nossa vida, podemos 

buscar formas de geri-lo dispersas no campo social, na economia. E, como nos descreve 

Dieter (2012) se realiza então uma gestão que “operacionaliza o sistema de justiça 

criminal a partir da lógica atuarial com o fim de neutralizar preventivamente indivíduos 

perfilados como reincidentes crônicos.” (p. VI). Ele afirma que a análise das ciências 

criminais aponta que ela vem sendo cada vez mais expressiva pelo viés normativo, 

desenvolvida sobre o modelo econômico de gestão do risco e instrumentalizada pela 

lógica atuarial58. 

 

“Em uma definição corrente – e bastante simplista – risco é a 

aproximação racional ao mistério do acaso, uma experiência 

sedimentada sobre o desenvolvimento da matemática estatística e 

próprio da Era Moderna. Portanto, sob esta perspectiva, risco não é uma 

categoria sensível, mas um mecanismo para compreensão e 

 
57 Conforme Dieter (2012) “Criminalização primária é ato ou efeito de criar uma lei penal, isto é, de uma 

norma que defina hipóteses de conduta com pena cominada ou estabeleça critérios para imputação de fatos 

típicos.” (p. 8) e “Criminalização secundária, por sua vez, descreve o processo de seleção de um indivíduo 

concreto pelo sistema de justiça criminal em função da possível realização ou participação em crimes. 

Normalmente, este processo se inicia com a investigação policial, seguindo-se a submissão às agências 

judiciais de controle e, na pior das hipóteses, aplicação e execução de pena, cuja máxima expressão é, no 

Brasil, a privação da liberdade ambulatorial cumprida em penitenciárias.” (p. 8). No entanto, o conceito de 

Processos de criminalização que permeia toda a construção desse trabalho diz de uma dispersão ainda 

maior da lógica criminológica, não se restringe ao âmbito do sistema de justiça criminal, não só às normas 

penais positivadas, mas as formas de subjetivação inclusive nas nossas relações mais cotidianas. 

58 “A expressão lógica atuarial remete à adoção sistemática do cálculo atuarial como critério de 

racionalidade de uma ação, definindo-se como tal a ponderação matemática de dados – normalmente 

inferidos a partir de amostragens – para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos.” (DIETER, 

2012, p. 5). Uma lógica contábil usada para instrumentalizar o gerenciamento. 
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organização do real, uma forma de analisar e disciplinar eventos de 

existência meramente hipotética, o que necessariamente implica em um 

maior distanciamento da realidade no exame de problemas concretos. 

A pretensão de domínio do risco – que surge com a teoria da 

probabilidade e se consolida no desabrochar da ciência estatística e 

seus especialistas, os atuários – seria, portanto, fundante da 

Modernidade, permitindo o salto tecnológico sem precedentes que a 

caracteriza.” (DIETER, 2012, p. 21). 

 

Dieter (2012) sinaliza que cresceu de forma substancial a aplicação direta de 

métodos para a aferição do perfil de risco individual59 no sistema de justiça criminal e 

afirma que invadiu setores muito além do campo da Execução Penal no qual se originou. 

Perfil que em seu processo de construção consagra a lógica atuarial como norteadora de 

estratégias preventivas para controle da criminalidade. Mas quantas vezes também nos 

sentimos diariamente ameaçados e desejamos um perfil de risco individual dos sujeitos 

com os quais conviemos a fim de podermos construir estratégias de prevenção e controle 

de suas ‘periculosidades’? Na tentativa de mantermo-nos em supostas margens seguras? 

Assim, esse processo descrito será denominado por Dieter (2012) como Política 

Criminal Atuarial e consistirá no uso preferencial da lógica atuarial na fundamentação 

teórica e prática dos processos de criminalização para fins de controle de grupos sociais 

considerados de alto risco ou perigosos. A manifestação mais visível disso “consiste no 

uso de prognósticos de risco elaborados a partir de estatísticas criminais relativas a um 

grupo social para determinar critérios de justiça aplicáveis a alguém identificado como 

seu integrante, seja na condição de suspeito, acusado ou condenado.” (p. 8).  

 Prognósticos calculados atuarialmente instrumentalizarão a automatização das 

práticas punitivas, que passam a funcionar mesmo em torno da mais simples pretensão de 

continência do risco. “A securitização do problema, assim operada, materializa por vias 

estritamente racionais o desvario positivista (...).” (DIETER, 2012, p. 9). 

 A Política Criminal Atuarial impacta a Criminologia em favor da pesquisa 

estatística sobre os fatores de risco associados à criminalidade, ao desvio, e através desses 

fatores que se passa a gerenciar o problema. Problematizar as raízes dos processos de 

criminalização, abordagens críticas saem cada vez mais de cena. 

 
59 Como um aspecto que emerge da análise da população, de um poder biopolítico que a tem como foco, é 

“Importante esclarecer desde já que risco é sempre coletivo, porque sua existência depende dos dados de 

todo um grupo social. Isso não significa, por outro lado, que impossível individualizá-lo: cada pessoa pode 

ser diferenciada porque apresenta um nível de risco diferente dentro do risco total. Essa adequação é o que 

compõe o perfil de risco de cada um e é neste sentido que a expressão “risco individual” será utilizada.” 

(DIETER, 2012, p.6, grifos do autor). 
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No entanto, a vulgarização do conhecimento jurídico e criminológico não seria 

um processo que nos subjetiva diariamente? O funcionamento que busca calcular a vida, 

produzir prognósticos de homens, para então produzir estratégias que antecipem os riscos 

não estaria presente nos discursos que recebemos legitimando demandas que, não só nós 

psicólogos do NIAC, mas muitos de nós todos psicólogos, nos deparamos diariamente 

em nosso exercício profissional? 

Diria Dieter (2012) que é “inegável que a lógica atuarial representa uma das mais 

óbvias expressões do processo de racionalização da vida social” (p. 21). Uma vida social 

permeada simultaneamente então tanto pela lógica criminológica - um funcionamento em 

que norma, transgressão e pena encontram-se em constante relação - quanto pela lógica 

atuarial. Subjetivação pela Política Criminal atuarial. Política que muitas vezes é 

apresentada como um suposto “progresso ou aperfeiçoamento de uma práxis penal 

racional no Estado Capitalista (...)” (p. 12), e que possui também “igualmente nítido seu 

compromisso com a ideologia da defesa social apenas em parte oculto pelo fato de se 

embasar em argumentos fundados no distante domínio da estatística, de mãos dadas com 

o ideal de neutralidade.” (p. 12). E quando nos sentimos pessoalmente ameaçados, 

também não seriam as mesmas formas de pensar e sentir que embasariam nossa defesa, 

não só social, mas pessoal? Nas relações cotidianas, e não somente nas penais, também 

não seriam as mesmas políticas postas em ação? 

 A racionalização das estratégias de controle social, de governo, pela lógica do 

cálculo funcionará “para fins de incapacitação seletiva dos membros das classes 

perigosas contemporâneas.” (DIETER, 2012, p. 16). Incapacitação, privação da 

liberdade, aprisionamento dos perigosos – não só em instituições prisionais, mas em 

determinadas formas de existência, e como perigosos não só os que 

desviaram/transgrediram da lei penal, e sim também de normas para além dos códigos, 

todos esses que contemporaneamente são sentidos como possuidores de um grau de 

periculosidade, como aqueles que oferecem riscos. E podemos problematizar que foi 

devido a esse projeto que tanto a prisão quanto os aprisionamentos se viram salvos “de 

suas contradições performáticas: a penitenciária voltava a se afirmar como instituição 

indispensável para o controle social exclusivo dos piores membros das classes perigosas, 

desta vez ressignificadas pela retórica do risco.” (DIETER, 2012, p.89, grifos do autor). 

 No entanto, a operacionalização dessas manifestações descritas aqui diz respeito 

a uma forma de poder que vai se exercer de modo invisibilizado e talvez seja por isso que 
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tenha podido se afirmar. Um poder que não vai ter um aspecto impositivo, mas que vai 

propor aos sujeitos que eles mesmos se autogerenciem, uma aparência de suposta 

liberdade. Uma aparência que equivocamente pode ser interpretada como leve com 

caráter puramente optativo. 

 Acontece que ainda assim essa forma pela qual opera o poder é um governo, não 

pela força aparentemente bruta, mas um governo pela verdade – que nem por isso deixa 

de ser aprisionador. Os sujeitos são ‘autogovernados’ baseados nas verdades 

hegemônicas produzidas. Verdades essas que serão as margens, as fronteiras de 

segurança. O Estado pode até lhe garantir a promessa de segurança, desde que você 

caminhe dentro desses limites que a verdade enunciou. Uma forma de controle que foi se 

tornando cada vez mais sutil e capilar, na medida em que regula os indivíduos através das 

verdades produzidas acerca deles. “Suficientemente sutil para que cada indivíduo em seu 

cálculo, em seu foro íntimo, em seu cálculo econômica, possa se dizer: não (...).” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 349). E como nos afirma Foucault (2008a): “(...) é essa, a meu 

ver, na questão da autolimitação pelo principio da verdade, é essa a formidável cunha que 

a economia política introduziu (...)” (p. 24).  

A racionalidade da gestão econômica se ocupa de realizar um cálculo para definir 

os melhores fins e os meios mais adequados de existência e também de calcular com 

precisão as possibilidades, as margens de segurança para obter essas utilidades que deseja. 

 O discurso é em nome de valores pregnantes, divulgados e sentidos como óbvios, 

valores que a verdade informa ter desvelado, e que se seguidos propiciarão melhoria das 

variáveis populacionais, melhoria de sua saúde, do bem-estar, do autocontrole, de sua 

riqueza, de sua longevidade. É em nome disso que deveríamos obviamente desejar esses 

modelos de existência e que o governo supostamente atua, somente com a função de 

regular o seu rebanho, com um pano de fundo de aparente tolerância. 

 

“O Estado, agora preocupado com a vida cotidiana, pega emprestado 

do pastorado grande parte de suas técnicas e estratégias de governo. E 

dessa forma a tecnologia do poder pastoral encontrou apoio numa 

multiplicidade de instituições: ora num aparelho de Estado, ora na 

polícia, em empreendimentos privados e sociedades para o bem estar, 

ou na medicina e na família.” (CASTRO, 2009, p. 289). 

 

 E é essa aparência de liberdade que essa forma de governamentalidade precisa 

constantemente fabricar. É como no mercado em que o preço justo seria determinado pelo 

exercício natural das leis de oferta e demanda. Na organização da sociedade em que 



91 

 

 

possui o princípio de mercado como função reguladora da economia o Estado 

supostamente também só agiria exercendo uma mediação “Para que esses frágeis 

mecanismos concorrenciais possam agir, possam agir livremente.” (FOUCAULT, 2008a, 

p.330). “Em oposição ao príncipe maquiavélico que impõe sofregamente o seu poder, o 

novo governante deve ser tranquilo, paciente, ele deve, bem como o zangão, reinar sobre 

sua colméia sem a necessidade do ferrão.” (CASTRO, 2009, p. 289). 

 Um dos recursos utilizados para garantir que os indivíduos se comportem 

‘livremente’, porém dentro dos limites da margem de segurança, é fazer com que eles 

considerem a travessia de suas fronteiras uma atividade perigosa: que não desejem sair 

das prescrições do aceitável, que considerem um risco para si próprio - seja para sua 

saúde, para sua economia - ultrapassar esses limites. 

 Existe também uma outra mutação na forma como é exercido esse governo, ele 

não ficará centralizado no Estado, essa figura também se dissipa na governamentalidade. 

 

“O governante maquiavélico, o príncipe, era único e exterior ao seu 

principado. Já os governantes da arte de governar revelam-se múltiplos, 

variados, espalhados nas diversas relações presentes no corpo social, 

eles são diversos e encontram-se em relação de imanência com o 

Estado.” (CASTRO, 2009, p. 289).. 

 

Assim as ‘verdades’ propagadas, as margens que nos dispomos a calcular e emitir 

como verdades servem não só para fomentar a ‘autogestão’, mas a gestão de uns pelos 

outros. E, talvez, quanto mais próximo esse outro for, mais também será preciso gerenciá-

lo. Em caso desse outro não estar se ‘autogerenciando’ bem, então é preciso tutelá-lo para 

que possa ser reenquadrado dentro dos limites adequados e seguros de existência, óbvias 

maneiras que devemos todos existir, que todos devemos desejar. “O que se visa não é 

conformar o desejo; agora, o exercício do poder admite uma ampla latitude de desejos 

pois está assentado em um desejo óbvio: quem não quer viver”. (VAZ, 1997, p. 7). Até 

porque, diriam, fora disso, fora de limites que propiciem segurança, supostamente estarão 

sendo nocivos não só à sociedade, mas, sobretudo, a eles mesmos. Caso não estejam se 

responsabilizando por si, outros o farão. Não à toa nos afirma Castro (2009) que “Quando 

se quiser obter alguma coisa da população – quanto aos comportamentos sexuais, à 

demografia, ao consumo, etc. – é pela família que se deverá passar”. (p. 289). Por esses 

mais próximos, por essa instância mais cotidiana, pelo viés desse âmbito, na capilaridade 

o poder incide. 
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O objetivo do novo modelo é gerenciar grupos, mas não quaisquer grupos, é 

identificar, classificar e administrar segmentos sociais indesejáveis na ordem social, 

aqueles que se diz que possuem alta periculosidade, que ameaçam um funcionamento que 

promete produzir segurança, a gestão do perigo. E não de qualquer maneira, mas da 

maneira mais fluída possível. “Mecânica absolutamente simples, mecânica 

aparentemente óbvia, que constitui a forma mais econômica, isto é, menos onerosa e mais 

certeira, para obter a punição e a eliminação das condutas consideradas nocivas à 

sociedade.” (FOUCAULT, 2008a, p.341). 

O poder se exerce através de um discurso que afirma que tudo é possível desde 

que esteja dentro do permitido. O que se diz é que não se trata de proibir práticas, todos 

são livres, mas 

 

“(...) é preciso, sim, frisar a relação entre o vínculo afetivo com uma 

dada prática e o risco a que se expõe. Os mediadores na relação de cada 

um consigo mesmo não precisam mais ser aqueles que podem vigiar; 

cabe, sim, aos meios de comunicação informar aos indivíduos dos 

riscos que correm dado o que fazem e o que trazem como herança. A 

forma do poder não é a vigilância, mas a da informação que adverte 

sobre riscos tendo em vista o próprio interesse do indivíduo.” (VAZ, 

1997, p. 8). 

 

E quando detectamos nas pessoas com as quais convivemos práticas que podem 

denotar que são pouco sensíveis ao risco, às desvantagens que seus atos pode provocar  a 

si próprio, como fazemos? Esses precisam ser tutelados, afinal é óbvio que deveriam 

desejar de outra forma. Como gerimos os efeitos perigosos que podem causar? Muitas 

vezes são esses que aparecem no NIAC, esses que são os terceiros encaminhados para 

atendimento psicológico. Para esses é demandado um cálculo para geri-los, muitas vezes 

em nome da defesa, da segurança, se diz. 

 Dessa forma, o que podemos notar é que nos fragmentos expostos nesse trabalho 

retirados dos relatos de atendimentos com usuários do NIAC podemos perceber o 

exercício dessa forma de poder pelo governo. Percebemos dispositivo de segurança 

operando. Além da lógica normativa – “Com essa atitude ele é normal doutora?” –, a 

retórica do risco povoa o imaginário dos sujeitos, produz as formas de ver, sentir e agir 

no mundo que constatamos – “Corro o risco de me frustrar, essa relação pode ser 

perigosa para mim, ele tem comportamentos perigosos até com ele mesmo.” E aqueles 

que não souberam bem gerir suas vidas precisam ser ‘adestrados’ para o ‘seu próprio 
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bem’, são perigosos até para si mesmo, esses são encaminhados para a Psicologia, esses 

aparecem primeiro como “terceiros” nas categorias de acompanhamento psicológico para 

terceiros. Para eles é preciso um cálculo preciso de forma bem econômica, menos onerosa 

possível, para gerir suas periculosidades. 

Assim, passamos a nos colocar nessa busca da gestão calculada do perigo. Perigo 

que se transforma não só no que está presente no que é atual, mas, sobretudo nas 

possibilidades de que ocorra, e que perseguimos tentando evitá-las. Seguimos 

prevenindo-nos dos riscos, desses perigos virtuais, dos porvires. Construímos, nesse 

intento, formas de calculá-los, formas de supostamente podermos antecipá-los para 

tomarmos atitudes que empreendam um profícuo gerenciamento que nos defenda dos 

perigos ou dos perigosos. 

 

 

“O poder se invisibiliza 

ao liberar os indivíduos 

das enclausurantes estruturas disciplinares 

e submetendo-os aos quase imperceptíveis 

 grilhões da verdade.” 

EDGARDO CASTRO, em “Vocabulário de Foucault”. 
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3 – EIS QUE EMERGEM OS ANALISADORES 

 

Esta pesquisa surge da habitação de um campo bem específico, de um lugarzinho 

bastante especial para mim e que precisa ser melhor situado: o NIAC – Núcleo 

Interdisciplinar de Ações para a Cidadania. Núcleo já citado neste trabalho, mas que tem 

uma história para ser contada, uma história que ouvimos pelos seus corredores, pelos ex 

e atuais integrantes, e que apesar de eu não ter participado dela desde o início, se transmite 

e se presentifica nos afetos que me mobilizaram a pesquisar. 

Conta-se que esse Núcleo aparece primeiramente nos sonhos de um Reitor que 

por meados do ano de 2005 faz uma visita a uma instituição no exterior do Brasil cuja 

atuação se fazia de forma interdisciplinar e ele desejou, a partir de então, que 

construíssemos um escritório análogo na UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

–, sua universidade de origem. Projetos foram elaborados, planejamentos foram 

realizados. Nesse percurso precisava-se de pessoal que tocasse a criação e a 

implementação dos planos. Dentre as áreas que iriam compor o núcleo estava a 

Psicologia. Abre-se então uma vaga para Professor Adjunto do IP – Instituto de Psicologia 

– com ênfase em Criminologia para que este profissional pudesse assumir a coordenação 

da equipe de Psicologia60 que formaria uma das disciplinas que comporiam o NIAC. 

Criminologia porque se pensava, até mesmo pela área geográfica que seria priorizada pelo 

programa, o complexo de favelas da Maré, que o âmbito penal seria privilegiado pelas 

futuras ações – modo de pensar que já forneceria material para problematizações, mas 

que não se constitui o recorte em questão por hora. 

 Dadas essas condições iniciais o NIAC começa a ser gestado vislumbrando a 

atuação coletiva num contínuo esforço interdisciplinar entre Psicologia, Direito, Serviço 

Social e Arquitetura. O ano de 2006 transcorreu com a construção ‘abstrata’, no mundo 

das idéias, de como funcionaria o Núcleo, elaborando as estratégias, as metodologias para 

realização do que inicialmente fora um sonho. As equipes das disciplinas que o comporia 

se reuniam, formadas ainda por ‘meia dúzia de gatos pingados na ocasião’ – como se diz. 

Essas equipes debateram, negociaram, construíram o que seria o programa. Até que em 

meados de 2007 o NIAC toma concretude, sua construção física toma forma, agora com 

paredes, salas e se iniciam os atendimentos à comunidade, tendo como público prioritário 

 
60 Concurso que admitiu meu orientador que é desde então também coordenador de Psicologia do NIAC. 
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de ação a população moradora do Complexo da Maré – um grande complexo de favelas 

com aproximadamente 140.000 habitantes que fica situado no entorno da Ilha do Fundão 

onde se localiza um dos campi da UFRJ no qual o NIAC sediou seu escritório modelo. 

 O NIAC se constituiu num programa ligado à pro-reitoria de extensão da UFRJ. 

E nesse programa apostamos em (re)pensar a cidadania e a justiça para além da lógica de 

judicialização da vida. Intentando produzir com cada usuário que nos encontramos uma 

intervenção gestada e construída coletivamente, na qual a pessoa possa estar implicada, 

presente, afetada. Buscando a potencialização de estratégias de co-existência com o outro 

que possam passar pela criação de outras vias, que não necessariamente funcionem pela 

lógica hegemônica judicializante. 

É imprescindível para aposta do encontro das quatro áreas que integram o Núcleo 

que estas se coloquem para além das habituais fronteiras que separam as disciplinas, que 

não meramente reproduzam a lógica disciplinar dominante, mas sim que se lancem e se 

impliquem em mares que nos deixam em alguns momentos a deriva, produzindo crises, 

porém, possibilitando a construção de novas práticas, de outros encontros, de novos 

possíveis. Um desafio diário que nos colocamos a encarar. 

Atualmente o Núcleo já cresceu bastante, somos bem mais do que meia dúzia, e 

já passou também por inúmeras transformações, construções e reconstruções, 

possibilitando o contínuo repensar das nossas práticas. 

 Minha história se encontra com esta história contada em julho de 2009, quando 

como bolsista de extensão CENPES-Petrobras passo a compor a equipe de Psicologia 

como graduanda. Continuo no NIAC até hoje – agora como supervisora em Psicologia 

do Núcleo, função atribuída aos alunos de pós-graduação – e é dessa habitação que se 

materializa essa pesquisa, nessa inserção que realizo a colheita dos analisadores, foi por 

esse espaço que pude ingressar no mestrado. Essa vivência dispara a caminhada retratada 

nesse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

3.1 - É caminhando que se faz o caminho 
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“Caminhante, são tuas pegadas 

o caminho e nada mais; 

caminhante, não há caminho, 

se faz caminho ao andar 

Ao andar se faz caminho 

e ao voltar a vista atrás 

se vê a senda que nunca 

se há de voltar a pisar.” 

ANTONIO MACHADO, em “Cantares”. 

 

Quando apontamos o mundo como invenção, engendrado conjuntamente com o 

agente do conhecimento não apenas afirmamos posições epistemológicas, mas atitudes 

investigativas, em função da reflexão teórica e das ferramentas conceituais com as quais 

operamos (e de acordo com estas). Nesta via a presente pesquisa utiliza como estratégia 

metodológica a cartografia: 

 

“A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (1995) que visa acompanhar um processo e não representar um 

objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo de 

produção. De saída, a ideia de desenvolver um método cartográfico para 

a utilização em pesquisas de campo no estudo da subjetividade se afasta 

do objetivo de definir um conjunto de regras abstratas a serem 

aplicadas. A cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, sua 

construção caso a caso não impede que se procurem estabelecer 

algumas pistas que tem em vista descrever, discutir e, sobretudo, 

coletivizar a experiência do cartógrafo.” (KASTRUP et al, 2009, p.32). 

 

Interrogam-se nessa perspectiva os sentidos cristalizados das instituições, 

problematiza-se a concepção hegemônica de sujeito, de ser humano, convocando a outras 

criações, a viabilização de que outras possibilidades também sejam entendidas como 

legítimas. A partir desta proposta é possível ir da noção de sujeito/objeto à de processos 

de subjetivação/objetivação e a pesquisa procurará elucidar que práticas produzem as 

objetivações e as políticas de subjetivação. 

Michel Foucault também oferece importantes ferramentas de pesquisa – 

arqueologia e genealogia (BACCA, PEY & SÁ, 2004; DELEUZE, 2005). Método-

martelo utilizado para quebrar os discursos instituídos e normatizados como verdade. 

Buscam-se as condições de possibilidade para a emergência dos saberes em permanente 

articulação com os poderes. Saber-poder estão em constante embate/luta de forças, que 

produzem efeitos instituintes, a serem analisados. 
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A intervenção que propomos, portanto aqui, é aquela em que o pesquisador é ao 

mesmo tempo “técnico e praticante” (BICALHO, 2005). Intervenção que produz análises, 

afetações, questionamentos. Para tanto traremos o conceito ferramenta da vertente 

Socioanalítica da Análise Institucional: o analisador. A intervenção está associada à 

utilização do analisador. Este será o instrumento que produzirá análise, ou ainda, os 

acontecimentos, que produzem rupturas fazendo aparecer as instituições (LOURAU, 

1993). 

Porém, analisadores dizem de forças e para que eles emerjam precisamos torná-

las visíveis e dizíveis, por isso precisamos lançar mão de dispositivos61 que são as 

máquinas que permitem fazer ver e falar. Neste trabalho as narrativas dos atendimentos 

realizados no NIAC e que são registradas em um instrumento que convencionamos 

chamar de ‘relato de primeiro atendimento’ ocupam este lugar. Estes dizeres dos usuários 

que estão registrados no Núcleo são o dispositivo, promovem a possibilidade de ver e 

falar uma lógica de funcionamento que os atravessa e os constitui. Produzem a 

possibilidades de colocar em análise, ou ainda, de irrupção de acontecimentos que 

produzem rupturas fazendo aparecer as instituições62 presentes nas demandas 

relacionadas aos “terceiros”, aos “outros”. A produção de dados63 será realizada também 

através da ‘planilha digitalizada de casos do NIAC’ – outro instrumento de registro online 

utilizado no Núcleo e que sistematiza as narrativas dos atendimentos –, recortando os 

casos que tratam de “acompanhamento psicológico para terceiros” para a análise. 

Tomamos alguns enunciados como analisadores, que fazem aparecer aquilo que 

as instituições ‘teimam em esconder’. Por enunciados entendemos aquilo que está para 

além das frases e preposições. Nele tudo é real e tem em si toda a realidade manifesta. Ao 

falar deste conceito foucaultiano, Deleuze (2005) pontua que: “Um enunciado sempre 

 
61 “(...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.” (FOUCAULT apud KASTRUP 

&BARROS, 2009, p. 77). 

62 “As instituições formam a trama social que une e atravessa os indivíduos, os quais, por meio de sua 

práxis, mantêm algumas destas e criam outras novas (instituintes). As instituições não são somente os os 

objetos ou as regras visíveis na superfície das relações sociais. Tem uma ‘face escondida’.” (BICALHO, 

2005, p. 156). 

63 Para a cartografia os dados de pesquisa são produções, há uma ‘colheita de dados’ e não uma coleta de 

dados. Não se trata de mera mudança de palavras, mas a proposta de uma mudança conceitual na qual se 

enfatiza o caráter contrutivista da atividade cartográfica. Para uma maior discussão desta temática ver a 

Psita 3 do livro “Pistas do método da cartografia”. 
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representa uma emissão de singularidades, de pontos singulares que se distribuem num 

espaço correspondente.” (p.15) e ainda afirma que “(...) o maior problema para Foucault 

seria saber em que consistem essas singularidades que o enunciado supõe.” (p.23). No 

enunciado também se manifestam aderências, repetições que se pretendem estáveis e que 

podem ser rachadas aos serem colocadas em análise. 

Este trabalho entende que o que está em jogo numa pesquisa é um campo 

problemático sobre o qual se debruça o pesquisador justamente pelo fato de afirmar que 

nesse processo está em questão não objetos a serem representados, mas uma 

complexidade, um agenciamento de diversos vetores, linhas de força as quais procuramos 

acompanhar em seus deslocamentos, em seus próprios processos de produção e 

reprodução, num contínuo movimento. Assim, até mesmo os recortes, meras tentativas 

didáticas de sistematização, só dizem respeito ao que chamamos de “objetos-processos” 

(KASTRUP et al, 2009, p, 59), pois que são processos em constante construção e não 

estados de coisas estáticas, mesmo, e sobretudo, quando nossos objetos-processos são os 

seres humanos. Do agenciamento destes – objetos-processos – emerge o campo 

problemático, uma composição destas linhas. Portanto, estando a processualidade 

presente em todos os momentos é requerida uma metodologia igualmente processual. 

Se a aposta aqui é uma concepção de sujeito que tem relação com a história, com 

o socius, com o plano dos afetos, um agenciamento coletivo de enunciação64, e não formas 

permanentes, substanciais e essenciais, mas sim um homem que se constrói e reconstrói 

a todo tempo, a metodologia precisa percorrer este movimento. 

 

“Nessa perspectiva, pesquisar é, antes de mais nada, uma atitude que 

interroga os homens e os fatos em seus processos de constituição, 

trazendo para o campo de análise as histórias, o caráter transitório e 

parcial, os recortes que a investigação imprime nas práticas e a forma 

como produz seus próprios objetos-efeitos.” (AGUIAR e ROCHA, 

2007, p.654). 

 

Assim é preciso uma imersão no plano da experiência conforme nos afirmam 

Passos e Barros (2009): “Conhecer o caminho de constituição de dado objeto equivale a 

caminhar com este objeto, constituir esse próprio caminho, constituir-se no caminho. Esse 

 
64 Agenciamento coletivo de enunciação, oposto ao sujeito individual, é um encontro de pulsões, pessoas, 

valores, máquinas, percepções, únicos e historicamente determinados, em perpétua mudança, desprovido 

de essência a priori, fruto da produção coletiva de subjetividade (GUATTARI & ROLNIK, 1986). 
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é o caminho da pesquisa-intervenção, e a cartografia se apresenta assim como um método 

de pesquisa-intervenção.” (p.31). Um caminho que a cartografia desenha ao mesmo 

tempo em que gera, conferindo ao trabalho de pesquisa seu caráter de intervenção, de 

produção. 

Neste sentido, a intenção desta pesquisa é construir um caminho dentre vários 

possíveis, um recorte que não pretende circunscrever “A verdade” ou dar conta da 

totalidade da realidade, mas sim uma perspectiva, um ponto de vista, meu como 

observadora e também disposto a um plano coletivizado, aberto à composição do/no 

campo de observação que emerge da experiência entendida como campo implicacional. 

Nesta pesquisa não se almeja eleger modelos de relação, ou fechar em formas 

prontas dadas a priori como receitas do relacionar-se. Assim a escolha metodológica se 

coaduna também com posicionamento ético-político da pesquisa, já que se coloca como 

possível neste trabalho uma abertura para a diferença, para o inédito, para o movimento, 

para o processo, para as invenções que se dêem no encontro. Como nos aponta Bicalho 

(2005): “Encontros onde os corpos expressam sua potência de afetar e ser afetado. Afetos 

que ponham em análise, sempre, o que vem a ser o humano.” (p. 167). A vida que se 

promove de forma hegemônica, estas formas de se relacionar impostas de forma 

dominante com a afirmação de que são elas as legítimas, não são as únicas possíveis para 

os homens estarem no mundo, para se constituírem. Por relações nas quais o encontro 

com a alteridade possa ser uma possibilidade, que a alteridade possa comparecer e 

produzir afetos, rachaduras em nós mesmos nestes nossos encontros. 

E que esses tipos de encontros não digam respeito somente àqueles cotidianos, 

aqueles da vida mais íntima e privada dos sujeitos que nos procuram com seus “outros” 

como citados no início deste texto e que mobilizam essa pesquisa, mas também aos que 

a Psicologia vem empreendendo com estes homens. Que o incômodo que nos mobilizou 

em relação a este lugar de ortopedia social que a Psicologia vem ocupando legitimando 

determinadas concepções de homem, que tem resoluções prontas para a vida das pessoas 

e o qual esperam que como psicólogos também ocupemos, possa reverberar nesta 

pesquisa, nesse caminho aqui trilhado. Que possa também produzir reflexões acerca de 

quais efeitos temos produzido na vida destes seres humanos que nos procuram enquanto 

profissionais que ofereceriam tais respostas aplicáveis a todos, como receitas. Essa 

emergência dos especialismos que colocam psis como competentes e que ao mesmo 

tempo produzem como seu par os seres incompetentes, para que assim os primeiros 
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possam ser legitimados para ensinar os segundos “como ver, tocar, sentir, falar, ouvir, 

escrever, ler, pensar e viver.” (CHAUÍ apud COIMBRA, 2001, p.47), como se houvesse 

uma só possibilidade pronta a priori e que se aplicasse a todos os seres humanos. 

Já se aponta que temos produzido subjetividades que tem se colocado de formas 

desimplicadas, sem autonomia, despotencializadas diante do que seriam suas “próprias” 

escolhas para construção de seus “próprios” caminhos – aspas postas para não perdemos 

de vista o caráter sempre coletivo das escolhas, dos caminhos e da própria constituição 

do homem. Coimbra e Leitão (2003), ao problematizarem o especialismo psi, falam da 

psicologização da vida social. Por meio desta prática, há um esvaziamento do campo 

político e todas as questões do sujeito são remetidas a um campo de explicações 

psicológico-existenciais e, ainda, “transformam-se em conflitos, sonhos, ilusões, 

fantasias e, mesmo, patologias.” (p.12), colocados assim de forma individualizada, o que 

por sua vez ainda instrumentaliza mecanismos de culpabilizações65 que só produzem mais 

sofrimento. 

Temos produzido também psicólogos e uma Psicologia que não tem chamado 

atenção para análise de suas implicações66. Ferramenta que se difere pela noção de 

implicação, sempre presente, não sendo uma questão de escolha do pesquisador e por isso 

sempre necessária ser analisada. 

 

“É necessário, para re-afirmar a psicologia como um saber que se 

inscreve num campo de embates e transformações, que envolvem outras 

forças para além das supostas fronteiras de pureza da Ciência e da idéia 

 
65 A culpabilização é uma função da subjetividade capitalística. A raiz das tecnologias capitalísticas de 

culpabilização consiste em propor sempre uma imagem de referência a partir da qual se colocam questões 

tais como: “quem é você?”, “você que ousa ter uma opinião, você fala em nome de quê?”, “o que você vale 

na escala de valores reconhecidos enquanto tais na sociedade?”, “a que corresponde sua fala?”, “que 

etiqueta poderia classificar você?”. No entanto, à menor vacilação diante dessa exigência de referência, 

acaba-se caindo automaticamente numa espécie de buraco, que faz com que a gente comece a se indagar: 

“afinal de contas quem sou eu? Será que sou uma merda?” É como se nosso próprio direito de existência 

desabasse. Esses procedimentos de culpabilização são produzidos sistematicamente por todos os sistemas 

de modelização, de formação da subjetividade. (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p.49-50).  

66 Lourau (1993) vai dizer que a análise das implicações - conceito-ferramenta da Análise Institucional 

Francesa - é “uma análise dos ‘lugares’ que ocupamos ativamente neste mundo” (p.09). Este afasta a ideia 

de neutralidade e objetividade com relação ao campo de pesquisa, afinal, implicados sempre estamos. A 

pesquisa-intervenção (pesquisa não desvinculada da ação, incluindo o pesquisador no campo de pesquisa e 

suas ações também como mais um atravessamento desta produção) parte do pressuposto que todos estão 

sempre implicados, ou seja, não somos neutros. Experiências anteriores, pré-conceitos, valores e opiniões 

estarão sempre em jogo em nossa observação, e isto não se constitui em um problema. No entanto, há que 

se fazer, constantemente, no exercício da pesquisa, a análise destas implicações, uma análise constante do 

lugar que se ocupa enquanto pesquisador e das relações de poder que são incluídas em suas implicações. 

(BARROS, 2007), ou seja, que lugar institucional, que papel ocupamos e na rede de produção de 

subjetividades. 
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do saber pelo saber. É necessário introduzir a experiência para não 

reduzir o processo aos resultados, não reduzir os resultados ao rigor 

metodológico, não reduzir os saberes à Ciência...” (HÜNING, 2008, 

p.20). 

 

A inserção da psicologia neste contexto precisa se dar através de uma ótica 

afastada de um mecanismo individualizante, entendendo que seu fazer não se dissocia de 

uma constante produção de objetos-efeitos, de um constante construir-se, de forma não 

neutra e política. Política, pois coloca sempre em análise a indústria de produção de tipos 

de homens e está sempre implicada nessas próprias produções. 

 

“A implicação, não é uma questão de vontade, de decisão consciente, 

ela inclui uma análise do sistema de lugares, o assinalamento do lugar 

que ocupa, que busca ocupar e do que é designado ocupar com os riscos 

que isso implica.” (BARROS, 2007, p.231). 

 

 Sem omitir a produção e a implicação do próprio pesquisador também enquanto 

sujeito, como acrescenta Lourau: “Estar implicado (realizar ou aceitar a análise e minhas 

próprias implicações) é, ao fim e ao cabo, admitir que sou objetivado por aquilo que 

pretendo objetivar: fenômenos, acontecimentos, grupos, ideias, etc.” (apud BICALHO, 

2005, p. 157). 

Que este caminho possa conduzir à reflexão acerca da construção de 

subjetividades e de nosso papel enquanto especialistas neste contexto. Tal apresentação 

se trata de um ato político, pois ao invés de lidar com demandas de forma, essencialista e 

naturalizante, queremos pensar que práticas atravessam estas narrativas, que instituições 

atravessam estes discursos possibilitando-os. Queremos pensar no quanto se atualizam 

nestas vidas os agenciamentos de uma subjetividade capitalística que se tem apresentado 

ao longo de uma análise sócio-histórica. Agenciamentos estes que buscam normatizar, 

corrigir, controlar, vigiar, punir. 

Queremos um caminho que forje uma nova forma de fazer Psicologia, de maneira 

política e inventiva, como afirma Kastrup (2007): “A chave da política inventiva é a 

manutenção de uma tensão permanente entre a ação e a problematização. Trata-se de 

seguir sempre um caminho de vaivém, inventar problemas e produzir soluções, sem 

abandonar a experimentação.” (p.238) e não buscar a elucidação de respostas verdadeiras 

e acabadas. 
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3.2 – O que nos dizem? 

 

“O discurso é esse conjunto regular de fatos lingüísticos 

em determinado nível, e polêmicos 

e estratégicos em outro.” 

MICHEL FOUCAULT, em “Os Anormais”. 

 

Embora se tenha dedicado um subcapítulo para enunciar os analisadores, eles não 

se concentram somente neste, mas habitam toda essa dissertação. Os analisadores que 

foram emergindo ao longo da pesquisa guiaram todo o caminho percorrido, construindo 

cada temática, cada capítulo, cada recorte realizado nesse trabalho. Foram eles que nos 

guiaram para problematizar as concepções de homem, as classes perigosas, a lógica de 

mercado, produzindo as reflexões apresentadas até aqui. Foi através de analisadores que 

desde o início buscou-se tornar “visível” e “dizível” a lógica de funcionamento que forja 

os discursos presentes nos relatos de atendimento. Neste momento o que se procura fazer 

é marcar a elucidação de alguns outros que estão transversalizados em todos os que já 

vimos apresentando ao longo do texto. 

 Faz-se relevante realçar que a fim de dissertar sobre os analisadores que se 

apresentarão a seguir realizamos divisões artificiais que, no entanto, muitas vezes será 

difícil fazer uma clara distinção entre essas diferentes categorias de análise que se propõe. 

Isso se deve ao fato de que na realidade estão todos imbricados entre si, tanto os que estão 

aqui quanto os referidos anteriormente em outros subcapítulos. São vetores de força que 

se misturam num agenciamento que está a serviço de uma mesma lógica, das mesmas 

tecnologias de poder. Dessa forma operam de tal modo em que uns afirmam os outros, 

fortalecem-se uns aos outros buscando uma função que se pretende hegemônica. 

 As categorias nas quais separamos os analisadores que estão descritas abaixo 

operam inclusive nas temáticas abordadas em outros momentos nesta pesquisa, na 

verdade as condicionam, possibilitando a construção das formas de pensar, sentir, ver, 

agir. Formas que colocamos em análise quando se recortam os relatos dos atendimentos 

realizados no NIAC. Concepções hegemônicas que produzem subjetividade, produzem 

desejos, produzem os sentimentos e os pedidos dos usuários. Assim, os sujeitos que 

encontramos em nossa prática profissional cotidiana desejam funcionar dessas formas, 
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desejam que os outros de sua vida funcionem dessa forma. Não são funcionamentos que 

lhe são impostos, mas nas tramas que o poder vai desenhando em seu exercício sutilmente 

produz esses modos de existir que desejam esse funcionamento, sem aparente força, e 

talvez aí resida a potência desse modo de tecnologia. 

A aposta é que as categorias elencadas possam dar pistas para colocarmos em 

análise o que está em jogo para os usuários que nos procuram para demandar 

acompanhamento psicológico para “terceiros”, o que se passa quando afirmam se 

sentirem frustrados por estes outros; quando atribuíam a estes o dito insucesso de suas 

relações; quando dizem que os “outros” estavam fora do devido lugar provocando neles 

angústia diante do suposto desvio. 

 

**** 

 

Normalidade 

 

 

“Ele é normal agindo assim?” 

 

“Não pode ser normal ela não querer tomar banho.” 

 

“Meu filho não é uma criança normal. Uma criança normal faz bagunça, sobe no 

sofá.” 

 

 

As ciências humanas e sociais ao versarem sobre o homem emitiram/emitem 

verdades supostamente naturais dos seres humanos, entendidas então como o 

funcionamento humano normal. Constrói-se assim todo um campo de visibilidade através 

da diferenciação hierárquica dos atos e sua correlação com o ser dos indivíduos. Discorre-

se sobre as condições ditas patológicas provocando um pulular de seres sentidos como 

estranhos, como anormais e que inspirariam, por isso, intervenções específicas. Como 

nos afirma Vaz (1997): 
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“Na medida em que havia a existência visível da anormalidade, os 

homens modernos não cessavam de se interrogar sobre a normalidade 

de seus prazeres e desejos. A experiência de si moderna era moldada 

pelo temor do anormal e pelo prazer ressentido da normalidade.” (p.4). 

 

Podemos problematizar ainda que numa sociedade normalizadora as supostas 

normalidades passam também a constituir em seus desdobramentos uma normatização de 

como ser. Os critérios que limitam o que seja normalidade passam a significar normas 

para pautar a existência humana a fim de regular que se esteja dentro das margens do 

“normal”. Normas que se transgredidas tornarão o homem supostamente anormal 

simultaneamente num desviante. 

Como problematizado anteriormente, usando Dornelles (1988) como intercessor, 

existem expectativas dos outros em relação ao desempenho que teremos em nossas vidas. 

Uma conduta dentro do esperado pelos outros se constitui como uma conduta dentro das 

normas e convenções previstas representando o que será considerada para o grupo social, 

em que estamos socializados, um comportamento normal. E desejado socialmente, 

portanto, dentro dos padrões culturais predominantes num determinado período histórico. 

O contrário será entendido como uma conduta desviante e não esperada pelas pessoas e 

pela sociedade. 

Algumas expectativas se transformam em normas sociais positivadas outras não, 

no entanto, ambas funcionam operando lógicas normatizadoras, criminológicas em 

nossas relações. Alguns dos nossos atos, de nossos modos de existência atenderão as 

expectativas sociais difundidas e propagadas como maneiras normais de existir, enquanto 

outros comportamentos serão mal vistos ou mesmo rechaçados por estarem defasados do 

esperado, rotuladas como anormais, desviantes, transgressores. 

A tecnologia de poder disciplinar em seu exercício produz a anormalidade. E 

nesse processo isso instrumentaliza não só as classificações de normal ou anormal, mas 

também as intervenções dirigidas a esses indivíduos, empenhando-se a capturar tudo que 

seja distinto da normalidade. Propaga a necessidade de tratá-los, ressocializá-los, voltá-

los para o funcionamento normativo – que podem ser apontadas como finalidades da pena 

nas relações pautadas pelo modo criminológico. Haverá todo um movimento no sentido 

de tornar normal tudo que está alterado em relação aos parâmetros emitidos para a suposta 

normalidade. Precisa-se ajustar a anormalidade, ela deve ser docilizada, fazendo o 

indivíduo retornar à condição de utilidade. Deve ser excluída, nem que seja politicamente. 

O anormal é assim passível até de tutela, já que se diz que fora de seu estado normal 
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talvez não tenha condições de julgar e escolher por si próprio para se reenquadrar a um 

funcionamento afirmado como obviamente desejável. 

Entretanto, não à toa na Modernidade irrompem essas categorias de subjetivação. 

Para a emergente subjetividade capitalística tornar o homem um objeto dócil e útil era 

bastante relevante para assegurar a produtividade que precisava ser obtida dele. Segundo 

Guattari e Rolnik (1986) no Capitalismo Mundial Integrado entendeu-se que para exercer 

uma função que se queria padronizante e homogeneizante na lógica produtiva, que se 

desse globalmente, seria fundamental para todas as outras produções industriais, que 

produzissem desejos, sensibilidades, paixões, que então produziriam consumidores, 

trabalhadores, poder subjetivo. Assim, tudo precisa estar muito bem prescrito, com 

fronteiras muito bem delimitadas a fim de garantir uma visibilidade que propicie um 

efeito de hegemonia. O esquadrinhamento necessita alcançar toda e qualquer 

manifestação do humano, obtendo também a possibilidade de vigilância para os que ainda 

não se convenceram das verdades produzidas como supostamente para o “bem viver”. 

Com a anormalidade visibilizada o que fazem os nossos usuários quando chegam 

ao NIAC é interrogar - dentre outras coisas, mas mantendo-nos aqui no recorte proposto 

nesse momento - a normalidade dos “terceiros”. Nossos usuários atualizam uma noção 

que foi historicamente construída e que instrumentaliza a demandas para analisar e se for 

o caso resgatar à condição de normalidade os “outros” que são indicados para o 

acompanhamento psicológico, lugar que tem sido entendido com o lugar de excelência 

para essas intervenções. 

 

**** 

 

Estabilidade 

 

 

“Não gosto de cada vez de um jeito não, porque assim não posso me 

acostumar.” 

 

“Depois descobri de fato quem ele é, mentiu esse tempo todo.” 
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“Já reclamei com ele que ele está diferente.” 

 

“Isso (em referência a comportamentos da mãe) são extras da relação, não 

esperava, não pedi para que ela fizesse. Esses extras é que são ruins.” 

 

“Algo vai mal, ela está com comportamentos estranhos, que nunca teve.” 

 

 

Os discursos recortados acima podem apontar-nos uma reflexão sobre as 

concepções de homem que têm sido construídas de forma dominante. Nos enunciados das 

falas dos usuários existe uma expectativa por parte deles de que os outros com os quais 

convivem possuam os mesmos comportamentos ao longo do tempo. Que manifestem 

modos de pensar, agir, sentir estáveis. Essas expectativas nos remetem a uma noção de 

subjetividade como uma essência estática e imutável que deveria supostamente garantir 

comportamentos esperados, pois seriam sempre os mesmos, da mesma natureza. Haveria 

um “si mesmo” forjado numa interioridade perene que os determina. 

 Quando os “terceiros” apresentam formas de existência que quebram de alguma 

forma a estabilidade esperada e irrompem com comportamentos que não foram “pedidos” 

mobilizam as pessoas que os cercam a tal ponto que estas se dirigem a um serviço 

procurando acompanhamento psicológico para eles. Entendem que há algo que deve estar 

perturbando-os e que precisa ser tratado, restabelecido a fim de que possam não mais agir 

de forma diferente de suas essências, de seus “verdadeiros eu’s” prontos e acabados, que 

se encontram incrustados em seus íntimos e que devem permanentemente dirigir suas 

maneiras de existir, a não ser que “algo vá mal.” 

 

**** 

 

Regularidade 
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“Essa semana foi ótima, mas tenho medo porque pode não haver uma 

regularidade.” 

 

“Gostaria de saber das coisas que não mudam.” 

 

“Preciso ter noção do que está por vir com a gente.” 

 

“Quero garantir que nada saia dos nossos planos.” 

 

 

 Os enunciados acima podem colocar em análise a operacionalização do poder 

sobre a vida produzindo nos sujeitos um anseio de um futuro previamente estipulado. 

Assim, com esse intento nossos usuários se lançam nessa busca que acaba os guiando até 

chegarem até nós psicólogos.  

 Foucault (2008a) aponta as transformações que a biopolítica engendra, e que já 

foram abordadas mais detalhadamente nesse trabalho, e os mecanismos que inaugura. Um 

caminho no desenvolvimento de mecanismos que pretendem ser capazes de apreender e 

regularizar os eventos aleatórios. 

 

“A estatística torna-se o instrumento fundamental ao revelar as 

regularidades e especificidades dos fenômenos populacionais. Doenças, 

mortes, nascimentos, acidentes... Uma nova perspectiva de olhar se 

origina abrindo consequentemente um novo campo de ação.” 

(CASTRO, 2009, p.289). 

 

 Origina-se um novo campo de ação, e também de pensamento, de sentimento, de 

novos sujeitos. 

Uma vez que a abertura do futuro poderia abalar o modo de funcionamento que 

tinha que ser hegemônico para a subjetividade capitalística, é preciso controlar a 

produção, elaborar metas e garantir que sejam cumpridas. A produção não pode 

simplesmente escapar do previsto, isso traria riscos de perdas. Assim assistimos aos 

modos de funcionamento que ilustram o desejo de antecipação do futuro e de domínio da 

vida na contemporaneidade, modos que legitimam a procura por psicólogos que ajudem 
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nessa realização e que mobilizam nossos usuários a solicitarem atendimentos aos 

“terceiros” que possam ameaçar essa lógica. 

 

**** 

 

Saber/Conhecer/Nomear 

 

 

“Só temos medo daquilo que não conhecemos.” 

 

“Prefiro que esteja mal, mas que pelo menos eu saiba o que é, assim eu posso me 

preparar.” 

 

“Doutora o que ela tem, qual é o diagnóstico?” 

 

 

Parece-nos que com a visibilização de tipos anormais constrói-se também um 

esforço dos sujeitos em verificar suas normalidades, como dissemos há pouco, um 

constante interrogar sobre as normalidades de seus prazeres e desejos, de seus modos de 

existir. Vigiar a si e aos outros para que até mesmo quando alguma anormalidade espreite 

possa ser circunscrita para produzir-se uma intervenção sobre ela. 

Assim, muitas vezes problematiza-se através das demandas que os discursos 

enunciam que o não-lugar, o não-sabido, numa sociedade de visibilizações pode produzir 

sofrimento tanto ou mais do que a própria anormalidade. “Tem que se saber o que se 

tem.” A busca pela nomeação irrompe como uma necessidade, muitas vezes, torna-se 

insuportável não conhecer sua “própria condição”. 

 Assim, não são raras as circunstâncias em que psicólogos são procurados para 

simplesmente dizer o que têm os sujeitos; buscando-se uma nomeação, um diagnóstico. 

Que quando obtido parece que por si só pode trazer uma espécie de alívio. Entendidas de 

forma reduzida como manifestações que emanam de causalidades psicológicas que 

podem ser explicadas. O fato de um especialista psi emitir um parecer que circunscreva 

qualquer manifestação que possa estar escapando das normatizações hegemônicas 
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supostamente distingue o sujeito e lhe propicia parâmetros para retornar à condição 

normal, ou para gerir o desvio. Ou mesmo afirma que anormal é o outro e não “eu”, 

marcando de forma clara tanto quanto possível as fronteiras que nos demarcam. 

 Muitas vezes é só isso que desejam nossos usuários. 

 

**** 

 

 Podemos, além de constatar alguns atravessamentos que operam e que são 

ressaltados até aqui a partir dos analisadores, problematizar a serviço do que estariam 

essas categorias destacadas, fazer com que elas de fato produzam análise de nossa 

atualidade. Esses analisadores expõem um modo de funcionamento que visa possibilitar 

a construção de mundos e sujeitos passíveis de previsão, prevenção, extinção de riscos, 

controle, defesa, segurança. 

 Para tal funcionamento manter-se eficaz torna-se imprescindível produzir formas 

de subjetivação que vivenciem o futuro como um mundo de virtualidades prontas a se 

manifestarem e passíveis de antecipação através de alguns instrumentos. Precisa-se 

difundir uma crença de que prognósticos podem ser elaborados a partir de mecanismos 

capazes de apreender os acontecimentos que estão por vir, ou que de alguma forma já 

estejam ali precisando somente ser revelados, e regularizar os eventos aleatórios que 

possam estar para ocorrer. 

 Ocorrências ocasionais podem ser danosas e demandam controlar seus efeitos ou 

até mesmo evitar que se produzam. Afinal, no pacto de segurança que supostamente 

firmamos socialmente, deseja-se estar garantido de tudo o que possa ser incerteza, 

acidente, dano, risco, e esses acontecimentos podem estar prenhes de desestabilizantes 

perigos. A troca que está em jogo é essa: a de cedermos parte de nossa liberdade para 

receberemos segurança. Como constata Foucault (2008a): “Enfim, por toda parte vocês 

vêem esse incentivo ao medo do perigo que é de certo modo a condição, o correlato 

psicológico e cultural interno do liberalismo. Não há liberalismo sem cultura do perigo.” 

(p. 91). A cada acréscimo do medo mais aceitamos aprisionamentos que dizem proteger-

nos. 

 

“Preciso me proteger dos inesperados que essa relação pode trazer.” 
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 Assim, propaga-se que devemos incluir também um nexo com o futuro na forma 

do risco, porque aí pode residir o perigo. Devemos construir uma constante reflexão onde 

estejam em questão não apenas questões e conflitos atualmente experimentados, mas os 

efeitos futuros, as possíveis conseqüências arriscadas. Por isso vemos constantemente nos 

relatos das falas dos usuários que buscam o NIAC essas demandas de previsão e controle 

de acontecimentos e de comportamentos ainda vindouros. 

 

“Não quer se tratar agora, parece que não pensa no futuro.” 

 

 Alguns usuários que chegam até o NIAC às vezes sequer tem uma demanda que 

se refira a algo presente, mas se antecipam porque é dito que é preciso prevenir-se. Os 

“terceiros” muitas vezes são apontados como possivelmente perigosos porque podem ter 

uma virtualidade com tal natureza, mesmo que esta ainda não esteja presentificada. 

Solicitam-nos que os examinemos avaliando qual sua “essência”, para que se certifiquem 

e, a partir de um parecer especialista, possam sentir-se seguros ou dispararem 

intervenções capazes de neutralizar antecipadamente a virtualidade perigosa. É como se 

fôssemos todos portadores. Portamos virtualidades, o que ultrapassa a ideia de portar algo 

que já se está exposto. Como nos afirma Vaz (1997) “devemos nos comportar como 

doentes sem estarmos doentes ainda (...) Dado a epidemiologia dos fatores de risco (...) o 

conceito de portador conquista generalidade.” (p. 8). E até essas virtualidades passam a 

constituir alvos de mecanismos que pretendem garantir a regularização. 

 Nessa lógica “cada um de nós a experimenta: a ansiedade cotidiana com que nos 

relacionamos (...)” (VAZ, 1997, p. 8) e buscamos desenvolver alguns recursos que nos 

ajudem a aplacar esses estados que supostamente ameaçam nossa segurança e: 

 

“(...) a estimar em termos tão precisos quanto permita a tecnologia, as 

probabilidades de ocorrência de um determinado evento (...) quais as 

chances numéricas de que determinadas hipóteses se confirmem dentro 

de uma margem de erro, calculada em termos tão rigorosos quanto 

possíveis (...)” (DIETER, 2012, p. 11). 

 

 Possibilidade que nos marca e diferencia do que é entendido como retrógrado, 

atrasado, e nos coloca rumo a um suposto avanço social: 

 

“Por isso, não raro os autores se referem à Antiguidade como período 

marcado pela insegurança humana em relação ao futuro, sentimento que 
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estaria na base de todas as religiões e radicalmente oposto à ideia de 

progresso, o que teria impedido um maior desenvolvimento mesmo em 

lugares bastante ilustrados, como na Grécia Antiga, onde o futuro era 

domínio exclusivo dos deuses e para prognósticos existiam os oráculos 

e seus métodos místicos. Em todo caso, deficiências formais e técnicas 

impediriam qualquer avanço significativo à época (...) (DIETER, 2012, 

p. 21, grifos do autor). 

 

 Dieter (2012) aponta que, pouco a pouco, a ideia do cálculo das probabilidades de 

sucesso e de riscos de acontecimentos futuros é sentido como critério preferencial para 

orientar as ações sociais. E que tal idéia, como um elemento indispensável de análise, 

invadiu o cotidiano, constituindo-se hoje como padrão fundamental de racionalidade. E, 

segundo ele, um método racional para tomada de decisões irreversíveis diante de 

incertezas futuras, a chamada “esperança matemática”. “Em síntese, que uma ação seja 

racional em relação à sua forma significa que sua execução e resultados são calculáveis.” 

(DIETER, 2012, p. 13). 

 Assim, técnicas de racionalização econômica configuram-se como critérios na 

definição de estratégias preventivas para o controle, entram em cena para que os técnicos 

possam gerenciá-lo de modo eficiente, decidindo suas ações conforme o cálculo das 

utilidades desejadas. Constroem diretrizes fundamentais da administração pela agenda 

neoliberal que introduz valores da lógica privada de Mercado, e essas diretrizes espraiam-

se para a administração da vida, não ficando restritas ao Estado. O gerenciamento 

descentraliza-se. 

 Nesse contexto, engendra-se certa racionalidade e produção de verdades para que 

se preserve a obediência aos seus preceitos. Produz-se uma série de regulamentações que 

pretendem regular os comportamentos humanos da forma menos onerosa possível, com 

um custo – não necessariamente monetário – o mais baixo possível. Segundo Foucault 

(2008a) a solução mais econômica que produzimos foi a normatização, a lei, uma questão 

de economia política, que pretende um gerenciamento econômico: 

 

“Mecânica absolutamente simples, mecânica aparentemente óbvia, que 

constitui a forma mais econômica, isto é, menos onerosa e mais certeira, 

para obter a punição e a eliminação das condutas consideradas nocivas 

à sociedade. A lei, o mecanismo da lei foi adotado no poder penal, creio 

eu, no fim do século XVIII, como princípio de economia, no sentido ao 

mesmo tempo lato e preciso da palavra “economia”.” (p. 341). 
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 Normas que são úteis para regular não somente as ações penais presentes nos 

tribunais, mas que colocamos a operar em nossas relações cotidianas num desejo de que 

a regulamentação possa reduzir ocorrências danosas, eliminar condutas ocasionais 

sentidas como nocivas. Para que tudo pudesse estar regulado e priori, num esforço para 

tentar fazer com outras condutas que não estejam no rol das previstas não sejam uma 

possibilidade. Instrumentalizando, assim, o exercício de um poder que pretende efeitos 

de hegemonia. Esse funcionamento no qual tudo estivesse previamente acordado, sem 

necessidade de negociar a cada dia nos pouparia um custo, seria bastante econômico. 

Evitaria angústias diante de desvios, de quebras da segurança que as normas pretendem 

garantir através de contratos firmados anteriormente entre as partes. Deseja-se 

economizar nas relações. 

 No entanto, é primordial que pensemos que as formas regulamentadas são as 

únicas possibilidades de existência, que tudo deve funcionar sempre das mesmas 

maneiras previstas para propiciar segurança. 

 

“Este grau de conformismo, aliás, é imprescindível para 

operacionalização do cálculo atuarial, cuja capacidade de definição das 

probabilidades de ocorrência de determinados eventos pressupõe – mais 

do que dados confiáveis e técnica precisa – a estabilidade das relações 

sociais. Afinal, embora voltados ao futuro, a validade dos prognósticos 

de risco depende da repetição das regularidades observadas em cenários 

pretéritos. A lógica atuarial está intimamente relacionada, portanto, 

com uma visão antiquaria da história, de natureza essencialmente 

conservadora, sugerindo um padrão de racionalidade absolutamente 

inútil para cenários sujeitos a mudanças sociais além do simples 

reformismo.” (DIETER, 2012, p. 11, grifos do autor). 

 

Os analisadores recortados nesse trabalham são importantes para 

problematizarmos o quanto os efeitos que produzem são, em nome da defesa de supostos 

perigos que os outros possam potencialmente oferecer, de mortificações das mudanças. 

Mortificamos, em troca de segurança, outras possibilidades de existência, de vida através 

de um caminho “que orienta a ação social em relação a determinados fins, estabilizando-

a em função de um norte programático”, mas que “exclui – tanto quanto possível – a 

influência do singular, isto é, da subjetividade em sentido estrito”. (DIETER, 2012, p. 7). 

Se permitíssemos a abertura do futuro, os processos de singularização, outras 

formas de relacionarmo-nos com o que está porvir, poderíamos potencializar infinitas 

possibilidades, que poderiam quebrar o funcionamento regular, os padrões supostamente 
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universais, nas quais a diferença, a alteridade podem irromper como virtualidades 

perigosas, como imprevisibilidades, mas que podem carregar o potencial para romper, 

rachar esse funcionamento que se pretende hegemônico e que na troca que propõe tem 

produzido sofrimento e aprisionamentos que acolhemos diariamente enquanto 

psicólogos. 

A aposta deste trabalho é que se trata de desenvolver não mecanismos capazes de 

apreender e regularizar os eventos aleatórios da vida, mas mecanismos que libertem a 

vida desses grilhões que a sufoca. 

 

“E se o invento é parte efetiva da experiência, não há uma natureza já 

pronta, nem mesmo em progresso ou processo de melhoramento ou 

reforma de uma essência original, como querem acreditar os moralistas, 

racionalistas e humanistas. Também não pode haver objetos ideais ou 

valores universais que permaneceriam imutáveis num plano de 

transcendência. O real, seu meio mais específico e seus objetos estão 

em processo ininterrupto de modificação e produção de si nos devires, 

tempos e movimentos reais e virtuais que atravessam a existência numa 

experiência.” (DIAS, 2012, p. 127). 
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

“Tudo muda o tempo todo no mundo.” 

LULU SANTOS, em “Como uma onda”. 

 

Pensamos que talvez a maior relevância desse trabalho possa ser colocar em 

análise que concepções se difundem de forma hegemônica, que subjetivações dominantes 

se produzem essencializando os sujeitos, e questionar seus pressupostos, suas supostas 

naturezas, suas implicações políticas, éticas e estéticas, sua produção de efeitos na vida 

dos homens. 

E, assim, produzir aberturas para apostar nas possibilidades de bifurcações da 

existência, de novas psicologias, de novas relações, de novos encontros. Potencializar 

rachaduras na poderosa máquina capitalística que produz até nossos sonhos, nossas 

paixões e tudo o mais. Essa máquina que pretende garantir uma função hegemônica em 

todos os campos, “(...) o capital exige para sua sobrevivência a homogeneização das 

multiplicidades dos diferentes modos de perceber, agir, sentir, pensar e viver. Tudo vai 

sendo laminado, excluindo toda e qualquer diferença considerada como algo negativo” 

(COIMBRA et al, 2009, 35). Mas que não só esses ditames nos aprisionem em 

determinados tipos de vida. 

 Através das escolhas aqui apresentadas estaremos perto das intenções de Foucault, 

estaremos dispostos a questionar a ordem social firmemente estabelecida, a abrir mão de 

verdades petrificadas e estabelecer um compromisso com a liberdade, mesmo que frágil, 

provisório, mas recalcitrante. Estaremos colocando em questão a inevitabilidade do modo 

como pensamos, vivemos e nos relacionamos com outros e com nós mesmos, mostrando 

que em relação a como está poderia ser diferente, posto que são processos em constante 

construção e não estados de coisas estáticas. 

 

“A tarefa que habitualmente se espera da Psicologia (...) é a de 

psicologizar (no sentido de humanizar) (...) desvelando assim uma 

determinada ‘essência’ do sujeito em favor de técnicas de 

gerenciamento das relações. (...) Discursos que tem o poder de marcar, 

estigmatizar e matar o outro, pela força e presença de uma certa 

perspectiva epistemológica de corte positivista, que insiste em projeto 

objetivista, asséptico, neutro, inodoro e incolor para a Psicologia, cujas 

demandas são endereçadas a intervir e resolver problemas de 

desajustamento em situações definidas como problemas, ou a emitir 

pareceres técnicos e laudos sobre ‘perfis psicológicos’.” (BICALHO, 

2005, p. 170). 
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“Não sei como lidar com ela. Preciso que me prepare para viver, ensine-me algumas 

estratégias.” 67 

 

 Essa fisionomia habitual da Psicologia não precisa ser a única, mas outras 

psicologias podem ser engendradas. Outras ofertas devem ser produzidas para que outras 

demandas possam ser enunciadas. Então, a Psicologia poderá mais do que oferecer 

intermináveis respostas às demandas e informações rápidas e objetivas para fundamentar 

decisões. Poderá não trabalhar no sentido de proporcionar os cálculos precisos desejados 

e as amarras e âncoras que convidam à suposta segurança do imobilismo, mas produzindo 

outras intervenções, visto que essas que estão postas marcam, estigmatizam e matam os 

outros. Carregam a potência de aniquilar os modos de existir dos “terceiros”. 

 Matam todas as outras possibilidades de existência, que não sejam a do sujeito 

como um dado preexistente e definitivo, fundadas numa crença substancialista do homem 

como um ser psíquico concebido enquanto entidade acabada, idêntica a si própria, 

imutável e a-histórico, e funcionando unicamente de acordo com formas dominantes de 

subjetivação. 

 Que as linhas desse trabalho possam contribuir para uma ruptura, para um abalo 

às formas de existir uniformizantes e à própria Psicologia como tem se construído. 

Afirmando o sujeito como algo que é fundado e re-fundado historicamente, como uma 

instituição, que pelos seus aspectos instituintes configura-se como algo jamais 

permanente. Mas só pode ser analisado a partir de considerações localizadas nas linhas 

de força em que suas formas ganham visibilidade, em perpétua mudança, desprovido de 

essência a priori, fruto da produção coletiva de subjetividade. Forçando-nos a abandonar 

o uso de uma personalidade formada e com uma reduzida margem de alteração, tomando 

para si multiplicidade e movimento imanente ao vivo. 

 Neste sentido, a aposta no encontro com a alteridade não se relaciona somente a 

algo “outro” meramente no aspecto do que é “externo” ao ou diferente do “eu”. Mas se 

refere também a permanente diferenciação, alteração, de forma não estática. A própria 

possibilidade de outramento do suposto “si próprio”, potencializando a desconstrução da 

 
67 Fragmento retirado de relato de atendimento de usuário do NIAC. 
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dita essência de cada um como algo perene, e lançar luz ao aspecto da ação constante de 

construção de si, um itinerante processo de outrar. 

 

“Outrar, outro, alter. Composto pelo sufixo comparativo ter e pela raiz 

alius, que tem origem no grego antigo allos, a partícula alter está 

presente em muitas palavras da língua portuguesa – alternativa, 

alternância, alteridade... – remetendo à diferença, mudança, 

dissincronia. Contudo, se outro, enquanto substantivo, pode designar 

um lugar, substância, estado, eu seja algo estabelecido, que aponta um 

alheio mais ou menos fixo; ao ganhar o estatuto de verbo, em outrar, 

uma face de movimento, de processo ganha relevo. É nesse sentido que 

nos interessa a transgressão linguageira afirmada em outrar, mais do 

que construir o que quer que seja em torno do conceito de outro. Outrar 

sugere ainda, como verbo, que se trata de ação, o que de algum modo 

implica um sujeito que a empreenda ou sofra. É, no entanto, entre essas 

duas posições – a saber, as de sujeito à e de sujeito de – que outrar se 

situa.” (SIMONI & MOSCHEN, 2012, p. 179). 

 

Que possamos, assim, outrar. Não na lógica de ser outro porque diferente do um, 

do mesmo, de mim, senão ainda assim ambos, o “eu” e o “outro”, podem ser entendidos 

num funcionamento de seres fixos, somente diferentes entre si. Uma alteridade restringida 

à mera diferença estática, essencial. Como constatadas em muitas demandas que chegam 

ao NIAC e que esta pesquisa veio recortando. “Tenho conflitos com meus irmãos porque eles 

são muito diferentes de mim e eu não aceito”68. Aqui outrar simboliza um constante 

movimento, um constante construir-se, a possibilidade de sair de um modo pronto e 

acabado de sujeito que instrumentaliza um anseio de conhecimento/controle dos lugares 

que estarão os homens. A possibilidade de um processo contínuo de 

desterritorialização/territorialização, de construção de si e do outro nos encontros. 

Não há sujeito sem outro, sempre haverá um outro, com sua diferença, com seu 

processo de diferenciação, com nosso “próprio” processo de diferenciação. Norteados 

pela lógica da heteridade, apontamos para a abertura ao novo e para chegança sempre 

surpreendente do outro. Do outro como aquilo que pode me desestabilizar, mas que por 

isso também pode me reinventar, que no encontro pode reinventá-lo também. 

De outra forma, a Psicologia tem muitas vezes se constituído como ferramenta de 

adequação e ajustamento desse sujeito intimizado, universal, natural e a-histórico, 

instituindo modelos de ser e de estar no mundo segundo padrões de normalidade 

produzidos como únicos e verdadeiros, e desqualificando os lugares ocupados pelos 

 
68 Fragmento retirado de relato de atendimento de usuário do NIAC. 
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chamados diferentes, perigosos, anormais. Engessando as possibilidades de outrar, 

negando as possibilidades dos “terceiros” se construírem de formas outras. Instituindo 

para estes que ousam outrar um constante monitoramento, vigilância e tutela. 

 Aos transgressores ou mesmo potencialmente transgressores à vigilância, as 

supostas meras implicações de suas ações, a tutela para que possam ser restabelecidos à 

norma. Penalidades que tomam várias faces: a do tratamento, da ressocialização, do 

castigo, ou mesmo penalização já constituída quando se inicia o monitoramento e o 

sequestro de suas possibilidades de construir-se de novas maneiras, aprisionando-os. 

O que têm se engendrado são processos de criminalização destes outros. Processos 

de Criminalização que podem ser afirmados também pelo conceito de enforço de Foucault 

(2008a) quando designa que há um conjunto de instrumentos que propiciarão à lei uma 

“força” (p. 347), não no sentido de reforçá-la, por ser fraca, mas no sentido também de 

afirmá-la, de espraiá-la. “O enforcement of law é o conjunto de instrumentos postos em 

prática para dar a esse ato de interdição, em que consiste a formulação da lei, realidade 

social, realidade política, etc. (...) É o conjunto de instrumentos de ação sobre o mercado 

do crime.” (p.348). Nada mais eficaz para dar “realidade social” à lei do que os processos 

de subjetivação que se produzem, que a produção de formas de pensar e sentir que 

difundem quem são os perigosos e o que cabe a eles. Talvez nada propicie mais eficiência 

à lei do que esse processo. Questões que se repetem indefinidamente e que por isso 

constituem-se em um perigo que espreita no cotidiano. Assim, em que medida a vida 

como temos vivido não se constitui como ‘enforço’ da lei? 

Enforço que legitima uma série de intervenções nos ditos transgressores das 

normatizações. Produzem violentas investidas racistas de segregação da diferença a título 

de cuidado, de defesa, de segurança atribuindo sentido às mais exterminadoras estratégias 

de controle social. Violências que plasmam o cotidiano e nem sempre são consideradas 

como tais, que se manifestam nas relações humanas e são consagradas pelo não-

reconhecimento do outro em sua “humanidade”. 

Que seja possível a construção de uma abertura às desestabilizantes alteridades 

que possibilitam a criação de quantas formas de se constituir quanto forem a que 

imaginemos, que ampliam os sentidos de “humanidade”. “Imaginar possibilita 

deslocamentos (...) força o pensamento a se derivar daquilo que já está colocado como 

verdade...” (DIAS, 2012, p. 127). Para isso talvez tenhamos que nos despir do que nos 



118 

 

 

parecem porto-seguros, mas que nos ancoram, nos imobilizam impossibilitando-nos de 

fazer diferente e inventar novos percursos e formas de viver, de ser “humano” 

 

“Há, no imaginar, outras formas que não convidam o pensamento a um 

exame, um julgamento, à manutenção de um modelo. (...) Com sua 

fabricação criadora, o imaginar comparece, paradoxalmente, 

excedendo os estados perceptivos do vivido. A fabricação acontece 

como esforço para liberar a vida lá onde ela é prisioneira (...) abrem, 

vibram e se enlaçam para uma experiência. (...) subverte as relações do 

modelo com a cópia. (...) um grau de abertura para a experiência.” 

(DIAS, 2012, p. 128-129). 

 

Assim irrompe a possibilidade da vida não só como re-viver, torna-se possível a 

fuga da condenação a ser indivíduo, sujeito útil e dócil. E quiçá possa-se realizar uma 

profunda reconstrução da subjetividade na perspectiva ética da relação com o outro, 

fazendo uma discussão sobre a complexa questão da alteridade e expondo os limites do 

processo de assimilação do outro, adequando-o a um sistema de totalidade. 

Limites forjados como efeitos de tecnologias de poder individualizantes 

(disciplinar) e massificantes (biopolítica) nas quais se produz também uma redistribuição 

ou uma espécie de recentragem/descentragem da razão governamental, na qual todos nos 

tornamos governantes e governáveis a partir de uma valoração segundo o universal e em 

que há a negação do outro, do que escapa, a fim de dizer sim a um “si mesmo”. Para que 

todos devam agir segundo o que dizem ser o verdadeiro e o justo e então capacitar o 

indivíduo a ser o que se deve. 

 Aqui que esse funcionamento possa ser abalado, que se “Entre dois corpos por 

mais juntos que estejam existe um espaço, um entre que faz sentir, um intervalo de espaço, 

um breve abismo por onde o mundo pulsa. Neste ínterim, se produz o devir (...)” 

(GOMES, 2012, p. 117), que possamos nos expor ao entre, a este devir. E no encontro 

interrogante produzir nessa zona fronteiriça da experiência alguma apropriação, alguma 

alteridade. 

Por relações nas quais o encontro com a alteridade possa ser uma possibilidade, 

que a alteridade possa comparecer e produzir afetos, rachaduras em nós mesmos nestes 

nossos encontros, aberturas ao acaso, aos imprevistos. Outrar não só como “outro 

externo”, mas “se outrar”, numa possibilidade de outramento de si. Como aponta Bicalho 

(2005): “Encontros onde os corpos expressam sua potência de afetar e ser afetado. Afetos 

que ponham em análise, sempre, o que vem a ser o humano.” (p. 167). Pensar a alteridade 
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na relação ética com o outro, num movimento permanente de constituição da “própria” 

subjetividade, onde o processo de outramento constitui o “próprio” sujeito. 

 

“O que estamos afirmando é a positividade da diferença que não pode 

ser pensada pelo par semelhança-dessemelhança, que tem sido, em 

nosso mundo, o fundamento da noção burguesa de igualdade. Ela assim 

será sempre referida a um modelo, a uma norma ideal, comparada a um 

padrão, remetendo-a a algo que lhe é externo. A diferença que queremos 

afirmar produz-se enquanto tal, sem quaisquer parâmetros.” 

(COIMBRA et al, 2009, p. 35). 

 

 Produzir uma ética da singularidade não apenas em colher as diferenças 

constituídas, mas em construir novas diferenciações, fazer do homem um grande 

experimentador, um afirmador de modos de existência singulares, inéditos, múltiplos. 

“Uma humanidade positivada como processos imanentes, não definidos, não dados a 

priori, não transcendentes, e não garantidos necessariamente por leis” (COIMBRA, et al, 

2009, p. 39). Como relatou um dos usuários: “Não existe norma se não houver 

relacionamento antes.” 69 

 A humanidade precisa afirmar a vida em toda a sua potência de criação. E o 

caminho percorrido nessa dissertação também pretendeu isso. Diz-se que “A fotografia e 

a pesquisa desejam a superação do olhar passageiro, da matéria em movimento, do 

transitório: é quando a vida pede por memória.” (GOMES, 2012, p. 117) Mas desejamos 

que esta pesquisa, em consonância com as outras apostas expostas até aqui, seja “(...) 

memórias do mundo ou máquina que altera e libera fluxo dos devires do visto e do 

sentido.” (Idem, ibidem). Que nos libere da reificação diária dos processos de 

criminalização, que não represente, mas que invente a vida, que invente outros processos 

que não através de uma noção identificatória. Que não se restrinja às territorializações 

dos olhares. Que a própria pesquisa possa derivar pelo outramento, “Outrar vem então 

colocar em questão os discursos da identidade, que insistem em relegar à existência uma 

substancialidade previsível, o que em nada lhe diz respeito.” (SIMONI & MOSCHEN, 

2012, p. 180). 

Que esse trabalho evidencie a provisoriedade e localidade do conhecimento 

produzido. Que ofereça não uma resposta sobre um outro modo de fazer psicologia, mas 

que nos possibilite reposicionar questões relativas às práticas da Psicologia, lançar outros 

 
69 Fragmento retirado de relato de atendimento de usuário do NIAC. 
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olhares, pensar por outros caminhos e transformar o próprio fazer. A problematizar que 

as relações de poder e formas de conhecimento criam mundos e que: 

 

“(...) não há separação entre o sujeito que vê e o sentido que insere no 

visto, o sentido está no ver e ver é inventar. Não há um segundo mundo 

a ser acessado, o sentido é imanente ao objeto. No texto de Deleuze em 

Ilha Deserta70 relativo a Jean Hypoppolite: Lógica e Existência, nos é 

dito que : “Nada há para se ver atrás da cortina, o segredo é que não há 

segredo”. Assim, o sentido do objeto e da cena é operado pelo corpo 

que ocasiona o encontro.” (GOMES, 2012, p. 118, grifos do autor). 

 

Todos os sentidos se dão nos encontros, inclusive os que atribuímos aos 

“terceiros” pretendendo que isso diga de uma essência que seja deles. Nada que “esteja 

neles” é estático, esperando para ser desvelado e então eventualmente reajustado. Assim, 

abre-se uma possibilidade maior para a implicação; implicar-se mais com o “terceiro”, 

com o outro, com os cenários com os quais nos deparamos. O sentido que se vê tem 

relação com o agenciamento, com a história. “Só haveria então psicologia possível pela 

análise das condições de existência do homem e pela retomada do que há de mais humano 

no homem, quer dizer, sua história.” (FOUCAULT, 1999c, p. 139). 

E que a história aqui possa ser a da desconstrução, a da rachadura do “ciclo 

criminológico” das normas – como as formas de subjetivação hegemônicas que regulam 

as formas legitimadas de estarmos no mundo em detrimento de outras –, da transgressão 

– como desvio destes modos serializantes, como aquilo ainda consegue singularizar –, e 

das penas – como as que muitas vezes temos infringidos uns aos outros, nas quais a 

Psicologia também tem comparecido. Rompimento com as certezas e verdades 

cristalizadas – e a construção – dos sujeitos-objetos-processos em questão – , a partir de 

forças que os constituem, admitindo-se a dispersão, territórios múltiplos e nômades, onde 

se supunha unidade. Um modo de funcionamento que torne fluída a fixidez, que convide 

a um nomadismo sem fundamentos, sem origens, sem identidades. Apontando para a 

desnaturalização dos objetos e das práticas, para o fim da crença de que é possível 

conhecer algo sem conhecer seus movimentos de emergência e proveniência históricas, 

de que é possível existir algo separado de suas relações com o mundo, um “terceiro” 

cindido do “eu”. 

 
70 DELEUZE, Gilles. A ilha deserta. (Org. David Lapoujade e org. da edição brasileira Luiz B. L, Orlandi). 

São Paulo: Iluminuras, 2006. 
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Retoma-se que o compromisso norteador deste trabalho é entender todas as 

relações humanas como relações políticas; retomar o plano do coletivo, do encontro; 

apostar na diversidade enquanto dimensão do humano; no registro do trágico enquanto 

possibilidade de enfrentamento dos acontecimentos e afirmação da existência, 

potencializando a vida enquanto imanência e movimento. Uma busca pela heterogênese, 

pela abertura às experimentações, ao inesperado, inusitado e imprevisível, ao invés das 

aderências. Na viabilização de uma linha de fuga à noção de sujeito pronto e acabado, 

acreditando que esta promove uma desimplicação com os acontecimentos da vida, uma 

noção que despolitiza nossas ações no mundo e legitima a eliminação de determinados 

sujeitos como solução do problema, visto que os entendem naturais, dados, e não modos 

de estar no mundo construídos, significados e atualizados através de nossas escolhas de 

forma coletiva. Enfim: uma aposta no encontro com a alteridade. 

Nas formas pelas quais se exercem o poder é que através de novas experiências 

encontraremos possibilidades de resistir. As linhas de fugas não estão nem além e nem 

aquém, mas no interior do que nos acontece. Nos encontros que nos colocamos 

diariamente, nas relações cotidianas. Nessas é que se pode potencializar-se a produção da 

diferença como possibilidade de vivermos com a diversidade humana. Que ousemos 

deixar os aprisionantes abrigos e lançar-nos ao imprevisível que as relações podem 

irromper. 

 

“A dificuldade maior está em como podemos nos tornar sujeitos de 

práticas éticas em nosso dia a dia sem nos reduzirmos aos códigos e 

restrições existentes em qualquer sociedade, sem nos deixar seduzir por 

uma ordem imposta como necessária à paz e à segurança, e nos deixar 

admoestados pela ameaça das sanções das leis. Como discernir entre 

atitudes passivas de submissão, subserviência, assujeitamento, 

constrangimento das atitudes ativas das práticas de liberdade? Como, 

em meio às relações de poder que, muitas vezes, nos oprimem e tornam 

esse mundo insuportável, estabelecer relações de cuidado de si e dos 

outros?” (COIMBRA et al, 2009, p. 40). 

 

 Que essas considerações não precisem se manter finais, nem prontas, nem 

acabadas, mas que se houver alguma continuidade que seja a de constantemente poderem 

ser (re)pensadas, relativizadas, recompostas, reinventadas. Que tenham o caráter da 

própria vida: a provisoriedade. 
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“Nenhum aprendizado dispensa viagem [...] 

Parte, sai. Sai do ventre de tua mãe, do berço, 

da sombra oferecida pela casa do pai e pelas 

paisagens juvenis. Ao vento, sob a chuva: do 

lado de fora faltam abrigos. Tuas idéias iniciais 

só repetem palavras antigas. Jovem: velho 

papagaio.[...] Aprender lança a errância. [...] 

Bifurcar a direção dita natural. [...] quer dizer 

obrigatoriamente decidir-se por um caminho 

transversal que conduz a um lugar ignorado 

[...] Deixar-se um dia seduzir. Tornar-se 

vários, desbravar o exterior[...] Porque não há 

aprendizado sem exposição, às vezes perigosa, 

ao outro. Nunca mais saberei quem sou, onde 

estou, de onde venho, aonde vou, por onde 

passar. Eu me exponho ao outro, às 

estranhezas”. 

MICHEL SERRES, em “Filosofia Mestiça”. 
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Precário, provisório, perecível; 

Falível, transitório, transitivo; 

Efêmero, fugaz e passageiro 

Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo! 

 

Impuro, imperfeito, impermanente; 

Incerto, incompleto, inconstante; 

Instável, variável, defectivo 

Eis aqui um vivo, eis aqui... 

 

E apesar... 

Do tráfico, do tráfego equívoco; 

Do tóxico, do trânsito nocivo; 

Da droga, do indigesto digestivo; 

Do câncer vil, do servo e do servil; 

Da mente o mal doente coletivo; 

Do sangue o mal do soropositivo; 

E apesar dessas e outras... 

O vivo afirma firme afirmativo 

O que mais vale a pena é estar vivo! 

 

É estar vivo 

Vivo 

É estar vivo 

 

Não feito, não perfeito, não completo; 

Não satisfeito nunca, não contente; 

Não acabado, não definitivo 

Eis aqui um vivo, eis-me aqui. 

 

(Vivo, Lenine) 

..\..\..\Downloads\03 - Lenine -vivo.mp3 
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