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Além disso, o momento histórico exige tal crença. Conforme dito no 
início, assiste-se, hoje, o retorno da ideia de sujeito, tanto na política quanto 
na economia e na ciência, mas de um sujeito, por um efeito perverso, foi 
aprisionado nas malhas da instrumentalização alimentadora do neoliberalismo 
e da fragmentação pós-moderna, necessitando ser desfetichizado para fundar 
a ética e a estética da intersubjetividade emancipadora e autônoma, isto é 
promover bons encontros que proporcionem contaminações afetivas, alto 
grau de intimidade e profundidade emocional entre plurais, com 
continuidade no tempo.  

Para tanto, os psicólogos sociais devem estar compondo equipes 
multidisciplinares de trabalho, de pesquisa e ensino, inspirando-se em 
Espinoza que, para fazer um tratado político da transição do modo escravo 
ao modo humano, escreveu um livro sobre ética, verdadeiro tratado das 
paixões humanas, criando conhecimentos importantes à compreensão da 
passagem da passividade à atividade, na política.  
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Reflexões sobre as implicações ideológicas na psicologia clínica: os 
interesses em questão e o efetivo atendimento à saúde/doença mental* 

Angela Caniato  

Introdução  

Este artigo responde a algumas indagações que venho fazendo ao 
longo de minha prática profissional enquanto psicoterapeuta de base 
analítica e coordenadora de trabalho de Extensão Universitária realizado 
com populações marginalizadas (Caniato, 1986 e Universidade Estadual de 
Maringá, 1982-1987).  

Apoia-se ainda no exame da abordagem de casos e/ou teorizações 
publicadas nas principais revistas de psicanálise no Brasil (Revista 
Brasileira de Psicanálise, 1970-1980, 1984, 1993, 1994 e Revista Percurso, 
1988-1995), assim como no perfil dos psicólogos clínicos brasileiros 
divulgados pelo Conselho Federal de Psicologia (1988) e Lo Bianco (1994).  

Expressa, principalmente, uma reflexão sintética e incompleta sobre 
questões psicossociais amplas imbricadas no agir clínico e que foram mais 
intensamente vividas a partir do atendimento psicoterápico a ex-presos 
políticos, sobreviventes de torturas nos quartéis das Forças Armadas 
Brasileiras, durante a Ditadura Militar de 1964.  

Nas reflexões aqui desenvolvidas, a (des)construção das 
subjetividades é entendida como um processo psicossocial. Sob o enfoque 
da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, expressões distintas da 
subjetividade constituem-se como mediação de formas específicas de 
ordenação das relações sociais e em diferentes momentos históricos. A 
relação indivíduo-sociedade é, portanto, de cumplicidade (mesmo que 
inconsciente para os sujeitos) sendo, portanto, essas subjetividades suporte 
da cidadania possível em uma determinada sociedade. Como diz Carone:  

                                                 
* Este texto foi, inicialmente, composto como a prova escrita do Concurso para Professores 
Não-Titulares da Universidade Estadual de Maringá, em dezembro de 1995. Posteriormente 
foi reelaborado como artigo, sendo mantidos a metodologia na abordagem do tema e os 
conteúdos teóricos que serviram de suporte ao desenvolvimento do pensamento da autora na 
referida prova. 
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A Psicologia Política partiu da premissa segundo a qual a 
subjetividade e a sociedade enquanto polaridades históricas se 
remetem reciprocamente. Abstrair uma polaridade de outra, portanto, 
é não atingir a compreensão do processo político na sua totalidade, 
porquanto o sujeito e o objeto são mediados reciprocamente. Na 
medida em que a tensão dialética for mantida na análise dos fatos e 
processos políticos, não haverá riscos ou de psicologizá-los ou de 
“objetivá-los” pelas categorias econômicas (1991, p.113).  

Quando se considera a dimensão histórica da subjetividade e as 
questões psicossociais que estão imbricadas ria saúde/doença mental, 
quando se abandona o caminho enganoso da pura imanência psíquica e 
passa-se a analisar os meandros da heteronomia na constituição das 
subjetividades, esta reflexão coloca-se, apenas, como um início de análise 
de certa Psicologia Clínica no Brasil. Sair do modelo médico e positivista 
tradicionais e de seus paradoxos alienantes exige novos mergulhos críticos 
nas diferentes e específicas mediações psicossociais que impregnam as 
teorias e as práticas clínicas. Impõe-se, prioritariamente, a avaliação criteriosa 
e rigorosa do ethos cultural com o qual a Psicologia Clínica vem sendo 
(des)construída e difundida na formação dos psicólogos brasileiros 
(Figueiredo, 1995).  

Desenvolvimento do tema  

As ideologias podem ser consideradas como organizações de 
opiniões, valores e atitudes relativas ao homem e à sociedade. Partindo do 
que diz Carone,  

as ideologias são determinadas societariamente, mas os sistemas 
ideológicos do sujeito (opiniões, atitudes e valores) são organizados 
por motivações irracionais, cuja organização por sua vez, são 
estruturas psíquicas, mais ou menos estáveis. Uma coisa é a ideologia 
enquanto fenômeno social e outra, a sua internalização e fixação na 
estrutura de personalidade do sujeito (1991, p.115, grifos meus).  

As ideologias são produzidas societariamente mas não atingem o 
indivíduo de cima para baixo, apenas, como pensava Althusser (s.d.), 
embora tal como ele entenda Arendt (1978). Ambos consideram a ideologia 
como estratégia autoritária de governo, quer sob regime político 
democrático, quer sob o de terrorismo de Estado.  
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Os frankfurtianos, entretanto, não se restringem a identificar a origem 
social das ideologias mas, também, examinam a prevalência coercitiva da 
heteronomia sobre as leis constitutivas da estrutura psíquica. Porém, as 
consideram como de mediação recíproca na organização da relação 
indivíduo-sociedade: vão buscar os processos da estrutura psíquica que dão 
sustentação psicossocial ao arbítrio. Reconhecem o caráter autoritário das 
ideologias e ao acompanhar seu processo de atuação nos indivíduos – a 
partir de como o fizera Reich em Psicologia de Massas do Fascismo (s.d.), 
identificam a ressonância que tais ideologias têm na estrutura psíquica dos 
sujeitos, tornando-os cúmplices, enquanto sustentadores de relações 
autoritárias entre os indivíduos nos grupos e na sociedade em geral.  

O caráter de coação é inerente às ideologias, porém sua dimensão 
de violência é apresentada édulcorée (Michaud, 1988) e sob glamour 
(Adorno, 1986a1) aos sujeitos que, assim, assimilam suas representações e 
passam a atuar sob suas ordenações e até defendê-las com se próprias 
fossem. Isto porque  

a ideologia além de ser um processo formador de consciência e não 
apenas instalada nela, opera no nível do inconsciente, no sentido 
forte do termo: ela não apenas oculta dados da realidade, mas os 
reprime, deixando-os sempre prontos a retomar à consciência ainda 
que de novo sob formas ideológicas. Nessas condições, o 
desenvolvimento da consciência pelo contato reflexivo com a 
realidade é um processo doloroso, como é a própria civilização na 
concepção freudiana. Trata-se de um processo difícil de ser 
suportado por pessoas cuja estrutura de personalidade foi moldada 
para reproduzir a heteronomia e para fugir do esforço de defrontar-
se com a diferença e o novo (Cohn, 1986, p.17, grifos meus).  

A constatação que o ethos cultural da atualidade é impregnado de 
ideologia, leva Tenzer (1991) a apontar não só as dificuldades de 
construção de um coletivo que acolha os indivíduos para o “mundo da vida” 
como, também, a empurrar cada um para a desesperança de um narcismo 
“destituído de objeto”. O imaginário cultural assim estruturado  

são a culminação natural de um movimento de despolitização. 
Transformados em ideologia, os direitos do homem consagram o fim 

                                                 
1 Cf. Adorno no texto “Sobre a música popular”. 
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da pretensão política de modificar a cultura e a história (Tenzer, 
1991, p.40, grifos meus).  

A dimensão repressiva da ideologia opera na estrutura psíquica dos 
indivíduos dando-lhes  

a sensação de segurança experimentada pela parte submetida do self 
à parte narcísea opressora, protege o paciente do terror de perder toda 
a proteção frente à vida, às suas incertezas, injúrias e perseguições. 
Representa nas palavras de Donald Meltzer, uma relação aditiva, 
relacionada com submissão à tirania,2 que é a configuração da parte 
narcísica destrutiva do self. É necessário desmontar a organização 
narcísica onipotente para que as relações de objeto profícuas e 
reparadoras possam surgir e tomar lugar das relações narcísicas 
tirânicas. [Sob o impacto de relações de opressão muito violentas, o 
indivíduo desenvolve] identificação projetiva excessiva (Guedes, 
1978, p.428, grifos meus).  

Esse estado conduz a transmutação da sobrevivência dos indivíduos à 
condição de reificados e remete as questões ideológicas à heteronomia e sua 
prevalência na constituição das subjetividades. Não só porque as 
representações que elas veiculam são apresentadas aos sujeitos de forma 
fragmentada e parcial (concepção marxista) como e, principalmente, porque 
dessa forma ela dribla as funções de discriminação, seleção e vigilância do 
Ego para nele integrar-se posteriormente, atuando na estrutura psíquica 
como as fantasias inconscientes depois de terem atingido diretamente o Id. 
Instaladas no Ego, tais representações funcionam como autóctones, isto é, 
conduzem o sujeito a identificá-las como originárias de si próprio. Os 
sujeitos dirigidos por essas representações ideológicas – agora já 
internalizadas e com o estatuto de próprias a si – lidam consigo e interagem 
como os demais de forma regredida. Adorno, analisando esse processo de 
reificação do sujeito, assim se expressa:  

A cultura tornou-se ideológica não só como supra-sumo das 
manifestações subjetivamente acalentadas do espírito objetivo, mas 
na mais ampla escala, também como esfera da vida privada. Esta, 

                                                 
2 Na atualidade, a palavra tirania não se aplica, necessariamente, apenas a uma pessoa ou 
forma de governar submetedora dos indivíduos. Ela pode expressar a forma de atuar das 
instituições sociais, a expressão das inter-relações sociais, o conteúdo subjugador de certas 
fantasias inconscientes e ideias produzidas socialmente (ideologias) e até o isolamento do 
indivíduo na sua intimidade. 
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com aparência de importância e autonomia, esconde que só se arrasta 
ainda como apêndice do processo social. A vida se converte em 
ideologia da reificação e, a rigor, em máscara mortuária (1986a, 
p.87, grifos meus).  

Essa inversão de origens com a deteriorização da capacidade 
reflexiva do Ego para separar fantasias internas inconscientes de 
representações ideologizadas, conduzem à impossibilidade do sujeito 
separar o eu do não-eu. É nesse processo regressivo que os indivíduos 
tornam-se cúmplices do ethos cultural hostil, em especial, porque reproduzem 
entre si a coação, a dominação e o arbítrio sociais. Torna-se sustentado, 
subjetivamente, o autoritarismo da sociedade por indivíduos prejudicados em 
seu processo de individualização e impossibilitados de trocas identificatórias 
construtivas entre os diferentes, tendo em vista o caráter normatizador da 
ideologia, (Costa, 1986a). Esse autor examina no capítulo Saúde mental, 
produto de educação? a formação dos “tipos psicológicos ordinários” 
através da ideologia, processo esse por ele designado como de violência 
simbólica. É nessa pseudo-individuação que cada um se representa para si e 
para os demais como verdadeiras “máscaras mortuárias” (Adorno, 1986a).  

Sem que o indivíduo perceba são capturados seus desejos e 
sensibilidades pela indústria cultural que em troca lhe devolve objetos de 
satisfação substitutivos glamourizados. Com esse glamour o objeto fica 
realçado e torna-se atraente para muitos que passam a supor terem sido eles 
próprios responsáveis pela sua produção e escolha. São processos psíquicos 
inconscientes que permitem essa escolha distorcida pelos sujeitos daquilo 
que lhe é alheio porque imposto pela sociedade. Sua propagação faz-se por 
meio de identificações, predominantemente projetivas e regredidas, entre os 
indivíduos: cada um supõe ter sido bem feita sua “opção” pelo 
reconhecimento de boa reputação, de valor, de ser um expert – qualidades 
que são atribuídas àqueles a quem segue, que está a dirigir seus desejos, 
sentimentos, sensibilidades e atividades. Essa relação psicossocial de apego 
cego a esse coletivismo autoritário, embora se processe em níveis 
inconscientes, sustenta vínculos simbióticos entre os indivíduos e a 
pseudoindividuação de cada um pois a ideologia não é algo que se impõe de 
fora a sujeitos passivos, mas sempre envolve uma secreta cumplicidade, 
sempre demanda um investimento de energia daqueles que a sustentam 
(Cohn, 1986, p.16, grifos meus).  
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É o pleno ajustamento ao coletivismo autoritário que reflete a 
destruição das individualidades, que embora pudessem resistir, deixaram-se 
vergar à obediência a esse coletivo: o sujeito por temer tornar-se diferente, 
renunciou a sua individualidade. O processo de conformação-
homogeneização continua se reproduzindo sem ser desvelado seu caráter 
autoritário e violentador já que, tal como a violência dissimulada da indução 
social da ideologia, são significações afetivo-destrutivas subterrâneas 
reprimidas e inconscientes – que atuam na repetição compulsiva da mesmice 
para a sustentação do status quo.  

A falência do pensamento – porque tido como possível apenas dentro 
da certeza e com a eliminação da dúvida e do conflito – ganha o estatuto de 
única verdade, porque compartilhado entre todos os indivíduos desse 
coletivo. Este processo disruptivo do pensamento, que Aulagnier (1985) 
designa como “estado de alienação”, passa a modelar a homogeneização 
das expressões cognitivo-racionais do psiquismo (processos egoicos) e de 
forma impositiva obriga a cada um a “pensar” como o seu outro do espelho. 
O expressar-se diferente é visto como ameaçador e ameaçante, surgindo a 
exigência dessa diferença ser suprimida pelo indivíduo para poder ser 
aceito; caso contrário certamente seria excluído do grupo e conforme as 
condições de maior ou menor opressão social poderia ser exterminado3 
(Caniato, 1995). Por outro lado, os indivíduos sufocados na impotência pela 
interiorização do sacrifício e da renúncia de seus reais desejos e necessidades, 
conformam-se às ilusões substitutivas dessa sociabilidade autoritária, sem que 
seu pensar e agir para a organização coletiva possam ser utilizados para a 
reversão libidinosa entre indivíduos diferentes e, consequentemente, 
libertadora do contexto social opressor. É quando a ideologia se embebe dos 
atributos de dogmas incontestáveis e veiculam certas representações que 
contém significados paralisantes quando de sua internalização pelos indivíduos. 
A dimensão do funcionamento das várias instâncias psíquicas ganha um 
caráter terrífico, expresso na produção de individualidades regredidas, na 
prevalência de vínculos sadomasoquistas na coletividade na qual os 

                                                 
3 Durante o período da Ditadura Militar de 64, os que ousassem pensar diferente da ideias 
difundidas pelos governos, estiveram sob ameaça à vida e muitos foram sequestrados, 
presos, torturados, mortos c/ou permanecem “desaparecidos” (isto é, mortos. sem que os 
corpos até hoje apareçam e sem que o Estado assuma quem os matou). 
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indivíduos se tornam incapazes de se beneficiarem de identificações nas quais 
o acolhimento mútuo permitiria a expressão das diferenças entre eles.  

Para ilustrar a assertiva desse parágrafo, trago um momento da 
análise de Rouanet no livro Teoria Crítica e Psicanálise (1983).  

O Id está livre. Com uma pequena condição – a de obedecer 
cegamente à sociedade global. (...) Colocar fora do circuito do Ego 
significa neutralizar aquela instância que, embora órgão da repressão 
e sede dos contra – investimentos defensivos, é também o órgão 
capaz, dentro de certos limites, de levar à transformação da realidade 
em nome dos imperativos de autoconservação do indivíduo e de 
assegurar um relativo equilíbrio em sua economia libidinal. O 
sistema não quer correr o risco de ser contestado, por mais precária 
que seja a faixa de autonomia concedida ao Ego (Rouanet, 1983, 
p.125-6).  

É por meio do poder homogeneizador das ideologias que se estrutura 
o impedimento à expressão de diferenças entre os indivíduos; a lógica das 
relações interpessoais é a do “amigo-inimigo” que constrói diferentes 
categorias acusatórias para os que exibem qualquer pretensão à diferença 
(Velho, 1987). As subjetividades são submetidas à estereotipia e à 
estandardização além de propiciar perversas relações sociais xenofóbicas.  

Esse processo psicossocial de (des)construção das subjetividades, 
onde é gerada a expectativa dos indivíduos de serem conduzidos, 
testemunha não só a existência de um ethos cultural autoritário assim como 
expressa a dimensão regressiva presente nesse processo manipulatório que 
Adorno designa como “caráter totalitário”, a saber:  

Exterioriza-se o sentimento da própria vitalidade: para que se sintam 
alguém, essas pessoas têm necessidade de se identificar com a ordem 
estabelecida e essa identificação faz-se com tanto mais agrado quanto 
mais inflexível e poderosa for essa ordem. Subjacente nessa atitude 
há uma profunda fraqueza do ego, que se sente incapaz de satisfazer 
as exigências de autodeterminação da pessoa diante das forças e 
instituições onipotentes da sociedade. Esses tipos proíbem toda e 
qualquer reflexão porque esta poderia por em risco a sua falsa 
segurança e desprezam as faculdades especificamente subjetivas, a 
mobilidade intelectual, a imaginação e a fantasia. Aos seus olhos, de 
fato, o mundo está construído em branco e preto de modo que o 
responsável por qualquer mal é a natureza que já existe 
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antecipadamente ou então algum poder oculto. Isto permite apegar-se 
à força de um poder superior e esquivar-se à responsabilidade 
pessoal. Há nessas pessoas, para além do palavreado otimista e 
afirmativo, um desejo inconsciente de destruição até delas próprias. 
São propensas ao cinismo e ao desprezo pelos homens. Mas o caráter 
totalitário não se atreve a confessar esse desejo de destruição e por 
isso, projeta-o sobre o inimigo, escolhendo-o ou inventando-o para 
esse fim ou o outro o vê a ele como tal, sendo sempre representado 
como um ser igualmente inferior e perigoso. Assim nascem as 
“conspirações” e outras coisas misteriosas e obscuras que circulam 
pelo mundo e o caráter “decadente” das vítimas escolhidas intervém 
sempre como argumento dos carrascos totalitários de qualquer 
espécie para justificar a eliminação daquelas. (1978, p.179, grifos 
meus)  

A proibição de expressões libertadoras das impulsões desejantes e de 
suas representações criadoras produz reações em cadeia entre os indivíduos: 
é a “mentalidade ciclista” que predomina e, inconscientemente, a 
passividade alastra-se – se estou oprimido esta é a forma de vida possível e 
devo oprimir o outro. É assim que o status quo se reproduz, é assim que a 
homogeneização entre todos só tem como válvula de escape a ilusão da 
personalização já que permanece impedida a apreensão adequada da 
realidade,4 é assim que o ódio predomina nas relações interpessoais que se 
estruturam em vínculos sadomasoquistas. É, ainda, assim que a sociedade 
se mantém hostil aos homens e os deixa abandonados na sua condição 
original de desamparo e imersos no “sentimento oceânico” de que nos fala 
Freud em El Malestar en la Cultura, obra por ele escrita em 1929 (1930), 
cujo teor é retomado e examinado por Guinsberg (1994) para a atualidade.  

Os psicólogos quando atrelados à imanência psíquica, em especial 
aqueles que se propõe a uma prática psicanalítica, não vêm estando atentos 
à heteronomia como estruturante do psiquismo. Embora Freud, cuja 
preocupação primeira foi desvelar os processos psíquicos inconscientes e 
suas vicissitudes na vida mental, desde o início de sua teorização esteve 
atento às influências do “mundo externo” e seus entrelaçamentos nos 
processos identificatórios constituintes das individualidades. Já na 
Metapsicologia (1948) assinala que:  

                                                 
4 Cf. Rouanet (1983), p.188 e seguintes. 
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O inconsciente é também ferido pelos estímulos procedentes da 
percepção. Todos os caminhos que vão desde a percepção ao sistema 
inconsciente permanecem regularmente livres e só os que partem do 
sistema inconsciente e conduzem além do mesmo são os que ficam 
fechados pela repressão (Freud, 1948, p.1056, grifos meus).  

Em Psicologia de las Massas (1948) Freud diz, textualmente, que 
“toda psicologia é social” (sic) e é nessa obra que analisa os processos 
identificatórios narcísicos regredidos, orientados pela idealização, que une o 
caudilho a seus súditos e que permite a dominação das massas pelas tiranias 
do caudilho. Demonstra que entre os primeiros existe uma coesão frouxa 
que é sustentada pela coartação da libido de seus fins. São os processos 
passionais, inconscientes, presentes na sublimação que mantêm as massas 
unidas e é, concomitantemente, a inibição coletiva da sua função intelectual 
que impede o exercício do raciocínio crítico. Há entre os indivíduos das 
massas a ascendência de processos regredidos e inconscientes por meio dos 
quais a idealização os mantém “aproximados” do caudilho que permanece, 
por sua vez, “afastado” narcisicamente da multidão. Nas massas prevalecem 
as relações passionais, ficando embotada a capacidade discriminativa do 
Ego frente aos acontecimentos externos. Os vínculos simbióticos e 
indiferenciados entre os iguais e a alienação do pensamento sustentam o 
vínculo de todos com o caudilho. Só ele se mantém narcisicamente 
“estufado” por investimentos projetivos da libido dos primeiros, acabando 
por encarnar o ideal da massa que substitui o ego ideal dos indivíduos. Com 
os indivíduos tornados massa, inexiste entre eles a possibilidade de 
individuação e, assim, todos ficam vulneráveis à tirania do caudilho: sem 
reservas para investimento libidinoso em si próprios. Sob a falência de 
discernimento do Ego, só resta aos indivíduos na massa sucumbirem na 
própria degenerescência, na repetição compulsiva do mórbido por ação de 
um superego severo que se expressa por meio do forte “sentimento de 
culpabilidade”5 ou, pela coartação narcísica, a limitarem-se ao prazer de 
“lamber as próprias feridas”. No pacto macabro entre a violentadora 
irracionalidade objetiva e a face irracional da destrutividade subjetiva – 
porque inconsciente –, a agressividade individual rechaçada pela sociedade 
deixa de servir para a proteção do sujeito e, porque reprimida por ele, mina-

                                                 
5 O sentimento de culpabilidade como força autodestrutiva é examinado por Freud em “El 
malestar em la cultura” (1948) como expressão da agressividade reprimida socialmente que 
retoma ao indivíduo para compor um superego severo. 
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o agora dentro de si. Mas ainda, prostra-se o indivíduo regredido na 
impossibilidade de escolher livremente os objetos, porque seus desejos 
esvaziados perderam a força impulsiva do investimento libidinoso.  

Porque não perseguir os rastros deixados por Freud e examinar os 
ethos cultural – a morada do homem – ria atualidade para nele examinar os 
descaminhos das expectativas da vida do homem de hoje, suas articulações 
na (des)construção das subjetividades? Para desvelar o sofrimento e sua 
insistente presentificação nos sujeitos é este o caminho – eixo da prática 
clínica apontado por Figueiredo (1995) no seu livro já citado: Revisitando as 
Psicologias; da epistemologia à ética das práticas e discursos psicológicos. 

As implicações psicossociais do processo de controle social via 
ideológica, que foram sumariadas acima, revelam seu caráter de sedução, 
coerção e de veiculadora da violência que passa a ser disseminada pelos 
indivíduos nas suas relações cotidianas. Quando internalizada nas 
subjetividades, fica camuflada a natureza social opressora que a ideologia 
veicula porque passa a ser tida com parte do repertório de valores e 
atitudes do indivíduo. Porque se constituem como forma de expressão 
comum a todos os indivíduos e grupos na sociedade fica referendada sua 
“origem psíquica”. 

Na atualidade – no Brasil do pós Ditadura Militar de 1964 – a 
sustentação da violência e do sofrimento individual e coletivo vem sendo 
mantida pela ideologia da renúncia e do sacrifício que são amplamente 
difundidas pelos meios de comunicação de massa. Na conformação às 
diferentes formas de carências e de sofrimentos, os indivíduos unem-se pela 
omissão cúmplice na e para a continuidade dessas práticas autoritárias na 
sociedade: aparentemente vítima da sociedade, tornam-se os agentes de sua 
difusão nas relações sociais e da permanência de muitos no estado de 
privação (Odália, 1983)6 em que apenas sobrevivem.  

Assim diz Adorno em A Educação após Auschwitz (1986a):  

Aquele que é duro contra si mesmo adquire o direito de sê-ia contra 
os demais e se vinga da dor que não teve a liberdade de demonstrar, 
que precisou reprimir. Esse mecanismo deve ser conscientizado, da 
mesma forma que deve ser fomentada uma educação que não mais 

                                                 
6 Nilo Odália (1983) considera as diferentes formas de privação como a principal expressão 
da presença da violência na sociedade. 
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premie a dor e a capacidade de suportá-la (1986a, p.39, grifos 
meus).  

O apelo a suportar o sofrimento se institui como um poderoso 
instrumento de poder. Os indivíduos submersos em suas carências sociais 
sofrem e culpabilizam-se a si próprios por sua incapacidade de prover suas 
próprias sobrevivências. A expropriação de classe social deixa de ser vista 
como o locus gerador da marginalidade social da maioria – a violência 
social apresenta-se naturalizada ou, como entende Martín-Baró (1989), 
constitui-se numa instituição psicossocial.  

Novos desafios colocam-se à ciência psicológica e à prática do 
psicólogo clínico quando se identifica a subjetividade como passível de ter 
acrescentada à sua destrutividade psíquica a violência internalizada, 
originalmente de natureza social. O grau em que a ideologia está impregnada 
nas subjetividades e os efeitos psíquicos desestruturantes da violência nela 
embutida são visíveis até para os olhos de leigos. Apenas à guisa de mostrar 
tais processos perversos como evidentes nas subjetividades, retomo as 
observações de um jornalista numa escola do Rio de Janeiro. Ele identificou 
a familiaridade com que as crianças lidavam com a violência – porque já 
internalizada por todas no grupo – numa brincadeira que designavam como 
de “extermínio”. Nessa brincadeira era escolhida uma criança para ser 
surrada até ficar bem machucada e ser obrigada a ser levada para o hospital. 
É preocupante! Estarão conseguindo, por meio dessa brincadeira, elaborar a 
mais destrutividade impregnada em seus psiquismos pela internalização da 
violência social? A preocupação com a saúde mental ganha novos contornos: 
se impõe a exigência de atuação para a criação de um novo ethos cultural.  

Martin-Baró (op.cit.) examina em artigo sobre a guerra em El 
Salvador o que chama de “institucionalização da violência”, isto é, sua 
internalização pelos indivíduos via ideologia e a reprodução cotidiana entre 
as pessoas de hábitos, atitudes e costumes altamente violentos, autoritários 
e desagregantes das subjetividades porque sustentam o estabelecimento e a 
aceitação de relações perversas entre os indivíduos.  

É, preferencialmente, pelo processo de ideologização maciço que as 
sociedades atuais, mesmo aquelas sob regimes políticos democráticos, vêm 
conseguindo sustentar seu caráter hostil, excludente e marginalizador, já 
que a ideologia expressa as ideias hegemônicas em determinada sociedade, 
isto é, aquelas que atendem aos interesses de classe da elite dominante. Por 
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não se apresentar como violência explícita mas, glamourizada, passa a 
integrar os processos psíquicos nas subjetividades, com seu caráter 
disruptivo, como autóctones. Apresentam-se sob diferentes formas 
simbólicas que ao serem internalizadas integram todos os níveis da 
estrutura psíquica porque conseguem driblar os processos cognitivos 
egóicos de vigilância protetora, onde a discriminação de seus conteúdos 
representacionais violentos poderiam ser dissecados e individualizados, 
para serem separados e identificados pelos sujeitos como alienígenas à ele. 
Porém, com seus apelos edulcorados, agrega-se diretamente à estrutura 
desejante do Id e seu efeito “poluidor” cria na consciência o que Marcuse 
(1967 e 1968) chama de falsas necessidades – a libidinização do objeto do 
desejo é deslocada para as coisas –, preparando nos indivíduos sua adesão à 
sociedade de consumo com a consequente subalternização dos objetos 
humanos: suas reificações.  

A cultura impregnada de ideologia constitui-se como poderoso 
instrumento de “idiotização” dos indivíduos (Adorno, 1986a),7 ao perverter 
os desejos e valores mais vitais dos indivíduos. A psicanálise – quando 
alheia às vicissitudes do inconsciente psíquico em suas articulações com a 
irracionalidade social – transforma-se em “psicanálise às avessas” (Adorno, 
1982), isto é, um poderoso corpo teórico utilizável por hábeis 
manipuladores da indústria cultural para criar e sustentar vínculos 
sadomasoquistas entre os indivíduos e entre esses e os agentes sociais 
portadores dos valores sociais hegemônicos.  

Freud em Psicologia de las Massas (op.cit) já examinara a 
prevalência de vínculos identificatórios narcísicos entre os indivíduos 
regredidos (falência das capacidades egoicas) e desses com o caudilho 
como expressões identificatórias de uma civilização hostil. A idealização – 
que passa a ser o processo identificatório privilegiado – retira, de forma 
maciçamente projetiva, os investimentos libidinosos no sujeito e nos 
objetos que poderiam constituir-se para ele em fonte de acolhimento e de 
amorosidade e fortalecedores de novas identificações não-regredidas. Ao 
contrário, a idealização mantém os indivíduos regredidos (tornados massa) na 
simbiose com um único objeto de investimento libidinoso e sob a expectativa 
de que dele (“salvador”) advenha a supressão de suas carências. O narcisismo 

                                                 
7 Cf. Adorno no texto “Crítica cultural e sociedade”. 
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patológico – no dizer de Costa (1986 e 1988) – sela em “tempos sombrios” a 
conformação alienante de todos ao autoritarismo que traz consigo a apatia dos 
grupos no não enfrentamento de condições sócio-culturais autoritárias.  

Todos que se utilizam da psicanálise – como instrumento teórico-
fundamental em suas intervenções clínicas – sabem que a apatia (mesmo 
que a ela se dê o nome de depressão) se assenta no ódio... Esse processo 
psicossocial muito evidente na atualidade poderia servir de alerta para o 
psicólogo clínico desavisado que permanece entendendo a tortura policial 
como “fantasia inconsciente concretizada” (sic). Sair desse reducionismo, 
que conduz à prisão na imanência psíquica, é uma exigência na Psicologia 
Clínica. Sua permanência só pode ser entendida se explicitado e 
evidenciado que o profissional está submerso, ele próprio, na ideologização 
social, usando e permitindo o uso perverso da sua ciência como poderoso 
instrumento de controle social, como diz Lasch (1983 e 1986). Constitui-se, 
portanto, como cúmplice (mesmo que das profundezas de seu inconsciente 
reprimido) da sustentação da alienação dos indivíduos frente às exigências 
de preservação das suas próprias vidas e como sujeitos da sociedade, como 
cidadãos. Pobre ilusão e falência na busca da saúde mental daqueles que 
julgam inexistir na estrutura psíquica ação heterônoma da ideologia, porque 
eles ficam sem poder avaliar o princípio de realidade estruturante das 
subjetividades atuais. Onde fica a possibilidade de promoção da saúde 
mental se o psicólogo não está atento a morada atual do homem – o ethos 
da ganância e do lucro onde a pessoa humana está reificada porque 
seduzida, subordinada e substituída pelos objetos de consumo?  

A necessidade de pensar o psiquismo em suas articulações com os 
acontecimentos sócio-históricos torna-se uma exigência para Kaës (1991), 
que serve do arcabouço teórico da psicanálise para separar e integrar o 
psíquico e o social. Assim diz:  

Freud ao deslocar com acerto o acento sobre a fantasia nunca 
abandonou, porém, a ideia da historicidade dos acontecimentos e seu 
destino na realidade psíquica. (...) [Muito ao contrário, a omissão da 
história pelos psicanalistas conduz a um] enfoque que levará o 
analista a se transformar em cúmplice de um segundo assassinato ao 
trazer sobre a cena da fantasia a cena da história (Kaës, 1991, 
p.140-1, grifos meus).  
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A indústria cultural é o principal instrumento de transmissão da 
ideologia, construindo saberes e objetos do desejo que são tomados pelos 
indivíduos como se fossem resultado de sua compreensão e escolha 
verdadeiras. Para Freud (1948) – Los Dos Princípios del Suceder Psíquico e 
Mas Aliá del Princípio del Placer –, a possibilidade de regulação e equilíbrio 
psíquico são dadas pela adequada construção e funcionamento do princípio 
da realidade. A ordenação psíquica advinda dessa lei interna pode ser 
entendida como a grande “bússola” à serviço da proteção e preservação da 
vida, porque conduz as subjetividades para a seletividade de seus objetos de 
prazer, na vigilância contínua e nos cuidados seletivos com a onipotência 
destrutiva do Id na procura do prazer pleno e permanente. Se o indivíduo 
não consegue orientar-se adequadamente (falência do princípio da 
realidade), estará orientado e dirigido pelos desvarios do princípio do 
nirvana, com seus apelos impregnados do prazer na morte. Então, poder-se-
ia ter como critério de saúde psíquica um relativo funcionamento eficiente 
do princípio da realidade que, alimentado pelo investimento libidinoso no 
próprio Ego (e, não, deslocando projetivamente para um Ideal de Ego 
externo), poderia apropriar-se de suas capacidade egoicas para um 
investimento libidinoso seletivo em objetos externos mediadores de suas 
satisfações necessárias.  

Referindo-se à omissão na teoria e na prática psicanalítica de temas 
que esbarram na violência veiculada pelas ideologias (por não considerá-la 
como estruturante da dinâmica psíquica) – em especial quando o imaginário 
cultural está impregnado de falsas verdades ou mesmo de mentiras manifestas 
– que permanecem silenciadas, assim se expressam Kordon e Edelman:  

Estava distorcido o princípio de realidade. Resultava sumamente 
difícil poder diferenciar, às vezes, aquilo que indicava o 
reconhecimento do perigo real e, em consequência, o 
desenvolvimento de uma conduta adequada com relação à ele, de 
temores delirantes, de caráter paranóide. (...) Alguns colegas 
definiram isto como a existência de um verdadeiro pacto perverso 
entre terapeutas e pacientes. Nós preferimos conceitualizá-lo como 
identificação, tanto por parte do terapeuta quanto dos pacientes, com 
a norma do silêncio. Mas, pela diferença dos papéis que desempenha 
cada um na situação terapêutica, não é a mesma coisa que um 
paciente omita um conteúdo ou certas representações que assim o 
faça o terapeuta, cuja função é desvelar aquilo que é omitido.  
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A norma do silêncio articulava-se facilmente com certas concepções 
que outorgam “extraterritorialidade” à psicanálise.  

Sustentava-se assim uma ilusão mágica de preservação, magia tal 
que fazia supor que aquilo do qual se falava não existia; paradoxo 
com relação à psicanálise, já que esta se propõe a investigar 
justamente aquilo que é ocultado conscientemente ou 
inconscientemente (1987, p.172-3, grifos meus).  

O silenciamento das implicações psicossociais das ideologias da 
Psicologia Clínica é um fato facilmente constatável. O psicólogo clínico 
ingênuo e/ou refratário ao exame das implicações ideológicas (sociais) na 
estrutura psíquica, isto é, dirigido em suas intervenções clínicas apenas por 
uma visão imanentista do psíquico, vai procurar “ajustar” os indivíduos a 
um suposto princípio de realidade, dito por ele como de entendimento 
freudiano, (embora Freud na construção da Psicanálise não estivesse alheio 
às questões de sua época) que não abarca a interpretação da historicidade 
das subjetividades. Que desastre! Aliás, Berlinck (1988) alerta: a ortodoxia 
dos psicanalistas brasileiros é “suicídio psíquico” e diz:  

O psicanalista contemporâneo encontra-se porém, numa situação 
delicada. Se ignora as fundamentais contribuições dos grandes 
psicanalistas que o antecederam, corre o grave risco de se assemelhar 
ao bárbaro que não ascende à cultura e permanece no âmbito de uma 
certa espontaneidade pulsional tão ao gosto de certa brasilidade. Se 
adere a tais contribuições de forma rígida, corre o risco de se tornar 
um ortodoxo. (...) Mas o ortodoxo é um morto-vivo e, por isso, dá a 
ilusão de que, como suicida se precipita no lugar do Outro, além do 
princípio do prazer, fora dos limites da vida. Os ortodoxos são 
grotescos porque suicidas psíquicos, não se matam ainda que 
permaneçam mortos enquanto ortodoxos (1988, p.79).  

Portanto, torna-se importante identificar que a indústria cultural 
produz saberes para os indivíduos que se constituem em “seus” princípios 
de realidade. Adorno (1986b), em sua obra Crítica Cultural e Sociedade, 
identifica a perversidade desse processo – que chama de “idiotização” dos 
indivíduos. Na obra A Indústria Cultural, Adorno diz:  

Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a 
consciência; jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o 
que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens (...). 
Pretendendo ser o guia dos perplexos, e apresentando-lhes de 
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maneira enganadora os conflitos que eles devem confundir com os 
seus, a indústria cultural só na aparência os resolve, pois não lhe seria 
possível resolvê-las em suas próprias vidas (1986a, p.97-8, grifos 
meus).  

E continua mais adiante:  

Ela impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, 
capazes de julgar e decidir conscientemente. (...) Se as massas são 
injustamente difamadas do alto como tais, é também a própria 
indústria cultural que as transforma em massas que ela depois 
despreza e impede de atingir a emancipação (Ibid., p.99, grifos 
meus).  

Outros psicanalistas atuais referem-se à indústria cultural como de 
“criadores de um princípio de realidade enganoso” (Enriques, 1992) e como 
“meio de difusão de massa” e “construtores dos acontecimentos” – como 
examina Guinsberg (1991), por seu poder de penetração nas subjetividades 
por meio da difusão e dissuasão por todos os indivíduos, de forma 
aparentemente indolor. Constituem-se como construtores da realidade 
social e parâmetros de um princípio da realidade psicossocial autoritário e 
alienante na estruturação das subjetividades. Representam, portanto, para os 
sujeitos a “verdade” para si da sua realidade, estabelecendo-se como o seu 
princípio de “autoridade” (quando internalizados pelos sujeitos de modo 
inconsciente), como se fossem produzidos por eles próprios. A esse 
processo Guinsberg (op.cit.) denomina de violência simbólica.  

A dimensão central que abarca a “psicopatologia” social disseminada 
pelas ideologias está relacionada à perversão dos processos identificatórios. 
Martin-Baró (1989) identifica e analisa a criação na subjetividade de uma 
“instituição” da violência (pela internalização da ideologia) que, como já foi 
dito, se concretiza através da disseminação no cotidiano da vida dos indivíduos 
de atitudes, hábitos e costumes marcados pela violência. Essa “instituição” 
reflete a forma da organização da sociedade no atual momento histórico e 
expressa a forma opressiva com a qual o poder hegemônico administra a 
imposição das desigualdades sociais. Costa (1983) examina a força política de 
determinadas ideias que a sociedade faz difundir (o poder dominante) que 
acabam por ser assimiladas pelos indivíduos como normatizadoras de 
determinadas práticas que passam a ser privilegiadas pelos indivíduos, até 
mesmo nas relações familiares. No livro Violência e Psicanálise (1986) esse 
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mesmo autor questiona se o uso na educação de conceitos psicológicos produz 
saúde mental. Conclui pela negativa e demonstra que, apenas, são forjadas 
formas de subjetividades que são indispensáveis à sustentação do status quo em 
determinado momento histórico. A imposição ideológica (através das teorias da 
psicologia) de um certo saber “psi”, ao invés de proteger, infiltra-se na 
estrutura psíquica como “violência simbólica”.  

Os processos identificatórios produzidos sob os regimes políticos 
militares, sustentados pela Ideologia da Segurança Nacional (Comblin, 
1977), foram examinados por Kordon e Edelman (1987) como verdadeiras 
“induções identificatórias” que, embora disruptivos para as subjetividades, 
serviram como força homogeneizadora para facilitar a rendição das 
individualidades ao controle social arbitrário. O poder de persuasão e 
coerção dos “meios de difusão de massa” (Guinsberg, 1991) engendra uma 
severa repressão que, agora atuando desde a inconsciência psíquica, arrasta 
o sujeito para a irracionalidade de identificações perversas com os modelos 
impostos socialmente.  

Examinando os efeitos perversos dessa heteronomia, assim se 
expressam Kordon e Edelman:  

Aquelas pessoas que em maior ou menor graus, não ficaram 
capturados pelo discurso do poder, apresentavam, às vezes, 
sentimentos de serem estrangeiros e de exclusão com relação a seus 
grupos de pertinência. Efetivamente, a identificação coletiva com as 
induções fazia com que os próprios membros do grupo de pertinência 
se transformassem em porta-vozes dos modelos induzidos, tornando 
objeto de sanção social o membro do grupo que era vivido com 
transgressor (op.cit., p.155).  

Essa tentativa de equalizar todas as pessoas constitui o processo de 
normatização (Costa, 1983) que procura eliminar as diferenças individuais 
de qualquer natureza, funcionando por meio de uma poderosa estratégia de 
sedução e coação sociais utilizadas pelas sociedades na atualidade. A 
indução à identificação com modelos produzidos para atender interesses da 
sociedade e que são amplamente difundidos pela mídia e, portanto, 
distantes da convivência concreta dos indivíduos, produz a padronização 
das subjetividades. O ser diferente transforma-se para cada indivíduo em 
um dilema ameaçador: na ânsia de pertencer a um coletivo “vitorioso” e 
obter segurança, o indivíduo lança-se numa busca frenética de identificar-se 
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com o coletivo em que foi induzido a reconhecer valor. O desejo de 
obedecer, de dar adesão, mesmo que sob ambivalência conflitiva, a esse 
coletivo e nele efetivar sua subsunção, mantém no sujeito a ilusão de 
pertinência social e de sua realização individual. Porém, a padronização que 
esse processo provoca – embora esteja escamoteada – revela a presença de 
um processo sadomasoquista de ajustamento ao coletivismo autoritário, 
condizente ou não a uma rebelião futura desses indivíduos.  

Os indivíduos constroem entre si verdadeiros pactos e acordos 
inconscientes de subjugação mútua, visando uma aparente proteção para a 
aceitação pelo grupo, mas cujo caráter sadomasoquista reflete e desvela a 
violência da sociedade. A esse respeito Puget diz:  

Encontramo-nos descritivamente no caso da violência social com 
uma manifestação disruptiva que tende a estabelecer ou reforçar um 
par amparo-desamparo, com possível anulação ou mais que isso, 
aniquilação do mais fraco e debilitado. Baseia-se numa transgressão 
da Lei. Como consequência reduz o espaço vincular e de socialização 
a sua mínima expressão, impõe algo alheio ao Ego, anula o sujeito 
desejante, o ignora e transforma o vínculo naquele do amo e do 
escravo, desarticula os eixos da pertinência social. Já não existe 
dilema nem questionamento pois aquilo que está em perigo é a vida. 
O pensar se restringe a zonas que reafirmam a existência. (1991, 
p.28).  

O rechaço às diferenças mantém a alienação de indivíduos e grupos, 
acorrentados entre si e submissos coercitivamente pela obediência, não às 
regras de um coletivo que os poderia levar à resistência, ao confronto e à 
liberação do arbítrio, mas aos ditames do poder instituído pelo opressor. A 
exacerbação da mesmice, com a homogeneização que a sustenta, repete-se 
monocordicamente, exibindo a complacência e a cumplicidade dos 
indivíduos com o status quo autoritário. A dimensão simbiótica em que estão 
imbricadas as relações interpessoais e grupais na sociedade não só impede a 
separação do eu e do não-eu, pela não aceitação da diferenças, como lança a 
todos na fusão da irracional idade psicossocial. A expressão simbiótica é 
aqui entendida como propõe Kaës (1991), como expressão da confusão de 
limites entre o dentro e o fora, entre a violência social e a destrutividade 
psíquica, entre a realidade psíquica e a realidade social que caracteriza, no 
dizer dessa autora, as situações de catástrofe social. Ela diz:  
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A derrubada conjugada destes dois limites sustentados entre si 
caracterizam as situações de catástrofe social: entendemos por isso o 
aniquilamento (ou a perversão) dos sistemas imaginários e 
simbólicos predispostos nas instituições sociais e transgeracionais 
(Kaës. 1991, p.144).  

A presença de um ethos cultural desumanizador imposto por regimes 
políticos ditatoriais recentes permanecem, sem os testemunhos da inscrição 
do terror no imaginário social, porque silenciados e tornados esquecidos. 
Não há, portanto, dados verdadeiros onde se apoiar a simbolização e o 
reconhecimento pelo sujeito do terror social – processo que tornaria 
possível a consequente elaboração individual e coletiva da repetição 
compulsiva do horror instalado nas subjetividades (Freud, 1981 – Lo 
Siniestro). Indivíduo e coletividade reiteram neste sofrimento o isolamento, 
colados que estão a falsas verdades ou mentiras manifestas, sem que possa 
ser superada a destruição subjetiva na construção de laços sociais para uma 
nova ordem social.  

Como diz Kaës:  

As rupturas catastróficas são geradoras de traumatismos quando 
entram em relação não percebidas com antigas rupturas não 
elaboradoras. Impõem a violência sempre como atual sem que se 
possa chegar ao reconhecimento das relações entre a história, o 
acontecimento violento e o fantasma. Numa sociedade a coragem de 
pensar está ligada a liberdade de significar esta tríplice conjunção e 
afrontar o trabalho de aprè-coup que só se produz em condições onde 
seja possível vincular o reprimido e o repressor. Este trabalho pode 
efetuar-se quando se restabelecem as condições que fazem possíveis 
a função simbolizante dos enquadramentos metapsíquicos. É o 
trabalho de historicização (op.cit., p.158-9).  

A perversão dos processos identificatórios é a forma de que se valem 
as sociedades autoritárias para a captura das individualidades. As 
identificações passam a ser feitas não com o outro próximo – que, 
desqualificado, torna-se desprezível e/ou até perigoso – mas com objetos 
distantes, abstratos, que não dão retorno afetivo na idealização maciça que 
deles fazem os indivíduos. Cada qual está efetivamente isolado, regredido e 
enfraquecido e apenas a dimensão destrutiva de seu narcisismo o compele à 
ilusão de ser “maravilhoso” como seu modelo o é. Isso lhe desperta o 
desejo de cada vez mais se aproximar das qualidades que ele exibe sem, 
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entretanto, ser jamais por ele verdadeiramente acolhido. As identificações 
se processam no âmbito de um simbólico enganoso, onde a irracionalidade 
dessa maquinação social se torna facilmente assimilável pelas fantasias 
inconscientes do sujeito. Os modelos identificatórios impostos socialmente 
são cuidadosamente preparados para se tornarem atraentes (glamourosos para 
Adorno, 1986a, p.126-128) e porque escamoteadas suas dimensões de 
opressão, servem à imediatez não-seletiva do princípio do prazer. Portam o 
signo de uma suposta superioridade social que todos almejam e 
freneticamente assimilam porque massivamente difundidos pela mídia. Só 
aí, quando todos estão destituídos de sua identidade particular, um passa a 
ter sentido e valor para o outro – “estado de alienação” de Aulagnier, 
(1985). As individualidades tornadas estereotipias são partilháveis entre os 
sujeitos porque assimiladas falsamente como se fossem próprias. Constituem-
se nos indivíduos como tendências subjetivas que quando atualizadas 
asseguram a continuidade do status quo opressor (Adorno, 1982). É assim 
que vêm sendo modeladas subjetividades conservadoras que parecem 
caracterizar uma forte tendência das personalidades na atualidade. 

Retorno a Adorno (1986b), que aponta a redução que os revisionistas 
fizeram com a Psicanálise, transformando-a em ideologia, pela eliminação 
da dimensão pulsional e inconsciente da estrutura psíquica e através da 
forma complacente como trataram os elementos sociais que integram as 
funções egoicas. 

Porém, o ego que “testa a realidade” não é apenas algo contíguo a 
algo externo, não psicológico, a que se adapta; senão que ele só se 
constitui pela contribuição de momentos objetivos subtraídos da 
trama da imanência psíquica, graças a adequação de seus 
julgamentos aos fatos. Ainda que lhe seja algo originariamente 
psíquico, contém o jogo psíquico de forças para intervir na realidade: 
isto é, o critério principal de sua “saúde”. O conceito de ego é 
dialético, psíquico e não-psíquico, um misto de libido e representante 
do mundo (Adorno, 1986b, p.62).  

A psicologia clínica no Brasil vem sendo utilizada como um 
importante aparato científico posto à serviço da formação de mentalidades 
que facilmente aceitem a opressão política e as práticas culturais 
autoritárias. Na obra intitulada O Psicólogo Clínico, Naffat (1984) vale-se 
do referencial foucaultiano, para analisar o caráter disciplinador embutido 
nas práticas clínicas desenvolvidas durante a opressão do regime ditatorial, 
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iniciado com o golpe Militar de 1964. A palavra de ordem era ajustar os 
indivíduos, sendo a rebeldia entendida como distúrbio inerente à natureza 
humana que devia ser “domesticada” para que os indivíduos pudessem se 
“integrar na sociedade”. A psicóloga Coimbra (1992), em sua tese de 
doutorado Gerentes da Ordem: algumas práticas “psi” nos anos 70 no 
Brasil, faz um rastreamento das práticas “psi” dominantes nesse período – 
orientadas por diferentes referenciais teóricos – e demonstra a dimensão de 
controle social que nelas está embutida. Ajustar e integrar os indivíduos a 
um ethos cultural sabidamente autoritário e hostil às subjetividades é 
produzir saúde mental?  

É nesta vertente que a ideologia se torna terror (Arendt, 1978), 
porque os que ousam ser diferentes são considerados dentro da estereotipia 
da “malignidade indesejável” e tratados de forma coercitiva porque 
identificados pelas forças dominantes sob o signo de “categorias 
acusatórias” (Velho, 1987). A ideologia, com o seu atributo de terror, torna-
se mais e mais eficaz na (des)construção das subjetividades porque 
impregna todo o imaginário social, mantendo de forma coercitiva (não só 
agindo sob sedução), a perpetuação do arbítrio e a permanência da violência 
nas relações entre os indivíduos e entre os grupos. A lógica do “amigo-
inimigo” atinge seu apogeu quando os indivíduos, identificados com o 
terror reinante na sociedade, passam a exterminar àqueles categorizados 
como portadores da “identidade maligna”.  

Nesse contexto social, impregnado de um coletivismo autoritário, 
cada um se ilude de ser a “autoridade” para si próprio, a musa de si próprio, 
o juiz de si mesmo, o herói de si mesmo; falsamente, porque todas essas 
qualidades atribuídas a si estão impressas nas induções identificatórias e/ou 
projetadas nos modelos identificatórios manipulados socialmente. A 
regressão narcísica no ensimesmamento é a norma da vida em sociedade e a 
existência cotidiana torna-se um “desafio” para o indivíduo que oscila 
diante da obrigatoriedade de desenvolver competência tendente à 
universalização e a perspectiva de ser exaurido pela culpabilização nos 
fracassos que só a ele passam a ser imputados: a exigência de onipotência 
se constitui num apelo contínuo ao fortalecimento da impotência pessoal.  

Nas relações sociais atuais persiste o que Adorno diz em Freudian 
Theory and the Pattern of Fascist Propaganda:  
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Eles dão ênfase ao fato de serem diferentes das pessoas de fora mas 
diminuem tais diferenças dentro do seu próprio grupo. Tendem 
também a eliminar as qualidades distintivas entre si, menos a 
hierárquica. “Estamos no mesmo barco”. Ninguém deve ser melhor 
do que ninguém. O intolerante, o intelectual e o epícuro sempre são 
atacados. A corrente do igualitarismo malicioso e da fraternidade 
universal – que inclui a humilhação – é um componente da 
propaganda fascista. É o fascismo mesmo. Realmente ela encontra 
seu símbolo na ordem notória de Hitler: eintopfgericht. Quanto 
menos querem que se modifique a estrutura social, mais eles pregam 
sobre a justiça social. Isto significa que nenhum membro da 
“comunidade do povo” deve gozar dos prazeres individuais. O 
igualitarismo repressivo, substituindo a verdadeira igualdade pela 
abolição da repressão, é algo integrante da mentalidade fascista e é 
refletido em seus agitadores. É o esquema “se você soubesse” que 
promete a revelação (vingativa) de todos os prazeres proibidos 
gozados pelos outros. Freud interpreta este fenômeno pela 
transformação do indivíduo em membro de uma “turba fraternal” 
psicológica (1982, p.131).  

Certamente não é esse o processo educativo que serve à cidadania 
plena já que constrói subjetividades subjugadas que não conseguem 
organizar-se como resistência ao arbítrio e nem para a cobrança de seus 
direitos humanos.  

Só resta ao indivíduo o envolvimento narcísico na idealização do 
opressor que empurra cada pessoa para a destruição de si e da sociabilidade 
humana, na prisão da “tirania da intimidade” e, consequentemente, para a 
fragilização da cidadania com o declínio do homem público (Sennett, 
1993). O poder pernicioso da ideologia no imaginário social é o de impedir 
modificações nas relações entre os indivíduos numa direção de 
solidariedade e construção da cidadania plena. A subjetividade conduzida à 
condição de “desamparo original”H só investe parcialmente no seu papel de 
agente da cultura, isto é, de cidadão.  

Os transtornos psicossociais examinados neste artigo – tendo em 
vista o contexto sociocultural de (des)construção das subjetividades –, se 
interpõe como poderoso obstáculo para o exercício da cidadania, isto é, para 
que os indivíduos alcem à condição de agentes da cultura. Essa dificuldade 
fica melhor evidenciada quando se toma como parâmetro o que diz 
Enriquez:  
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A comunidade não é nem uma instituição divina, nem uma 
instituição diabólica, mas somente um lugar onde cada sujeito 
individual ou coletivo, desenvolve capacidades instituintes, logo 
transformadoras, que integram o prazer e o sofrimento vinculado a 
todo trabalho de interrogação, de reconsideração e de transformação.  

(...) Estar na história significa fazer com que a comunidade não seja 
uma horda viva em um mundo de confusão e promiscuidade, em uma 
endogamia mortífera e criadora da loucura compartilhada, suscetível 
de cair na paranoia (ex: “nós somos os melhores” ou “somos lixo”). 
Mas, ao contrário, estar na história significa um conjunto onde cada 
qual é capaz de situar, de compreender sua trajetória, de ter projetos 
e de reconhecer nos outros as mesmas aptidões. Neste momento a 
comunidade é formada por verdadeiros cidadãos, isto é, por pessoas 
que tem o desejo de participar dos assuntos comunitários e, 
igualmente, de participar de outros lugares sociais e realizar tais 
projetos. Se estes cidadãos existem não há mais necessidade de um 
salvador (1992, p.9-11, os grifos são meus).  

O’Donnell (1993), examinando os processos atuais de 
redemocratização na América Latina, utiliza-se do conceito de “democracia 
com cidadania de baixa intensidade” para identificar o Estado loteado ao 
setor privado que não consegue impor suas leis – quer por omissão ou quer 
por negligência – de ordenação e regulação sociais através de políticas 
públicas. Torna-se um Estado frágil, porém autoritário, em função de seus 
pactos com o setor privado a cujos interesses fica subordinado, até mesmo 
pela corrupção nos cofres públicos: é a “evaporação funcional e territorial da 
dimensão pública do Estado” (p.129). Para esse autor, esta seria a 
contingência da cidadania no Brasil da atualidade.  

Chauí, no livro Conformismo e Resistência: aspectos da cultura 
popular no Brasil (1993), procura identificar nas atitudes dos grupos 
marginalizados movimentos de conformismo e resistência, considerando o 
forte poder de tutela das políticas paternalistas que vêm sendo historicamente 
implementadas no Brasil como tendo ação nefasta nas diferentes expressões 
da cidadania. Referindo-se à sociedade brasileira como sociedade autoritária, 
assim se expressa Chauí:  

É uma sociedade que conheceu a cidadania através de uma figura 
inédita: o senhor – cidadão que conserva a cidadania como privilégio 
de classe, fazendo-a ser uma concessão regulada e periódica da 
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classe dominante às demais classes sociais, podendo ser-lhes 
retirada quando os dominantes assim o decidirem (como durante as 
ditaduras). (...) Todas as relações, tomam a forma de dependência, 
de tutela, da concessão, da autoridade e do favor, fazendo da 
violência simbólica a regra da vida social e cultural. (...) E onde a 
transgressão popular é violentamente reprimida e punida, 
enquanto a violação pelos grandes poderosos sempre permanece 
impune. (...) No caso das camadas populares, os direitos são sempre 
apresentados como concessão e outorga feitas pelo Estado, 
dependendo da vontade pessoal e do arbítrio do governante (1993, 
p.53-5, grifos meus).  

E a história da Ditadura Militar recente ainda não passou... A 
principal função do imaginário social por ela criado permanece atuante por 
ação da ideologia do esquecimento que não permite a reconstrução de uma 
memória social verdadeira dos arbítrios e da supressão da cidadania impostos 
pelos governos militares à maioria na sociedade. A apatia e o conformismo 
gerados pela opressão e ameaça política vividas pela maioria dos indivíduos 
na sociedade permanece como expressão da não-cidadania imposta e forjada 
pelo poder bélico, policial e ideológico do regime militar recente. Na 
atualidade, a ideologia da renúncia e a cultura do sofrimento (Caniato, 1995) 
colaboram como poderosos instrumentos para a inatividade dos indivíduos e 
sua não-emergência como os cidadãos da cultura. Adorno em sua obra A 
Educação após Auschwitz (1986a), examina o que chamou de educação 
estóica, isto é, aquela voltada para a criação de indivíduos insensíveis à dor 
porque treinados para sufocá-la e não exprimi-la mesmo que suas vidas 
estejam sob risco iminente. É este o perigoso caminho da vitimização das 
subjetividades. São os indivíduos assim vitimizados que facilmente se 
deixam manipular, que suportam facilmente as hostilidades da cultura e que 
se submetem docilmente à opressão social, sem reagir são construídas 
subjetividades que se constituem como verdadeiras antíteses à cidadania.  

Seria esse o ethos cultural – a morada individual e coletiva dos 
homens – desejável a ser implementado pela prática da Psicologia Clínica? 
A gravidade disruptiva para a saúde/doença mental dos indivíduos e a 
hostilidade dos ethos cultural da atualidade, apenas, desveladas nas 
reflexões deste texto, transporta a questão epistemológica da imanência X 
heteronomia para o plano da ética. Segundo Figueiredo:  
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A clínica define-se por um dado ethos: em outras palavras o que 
define a clínica psicológica como clínica é sua ÉTICA: ela está 
comprometida com a escuta do interditado e com a sustentação das tensões 
e dos conflitos (1995, p.40).  

Impõe-se, portanto, que o psicólogo clínico priorize a questão ética, 
isto é, que ele não só saiba dos parâmetros éticos que orientam sua prática 
como também possa identificar para qual morada individual e coletiva está 
encaminhando sua atuação junto àqueles que o procuram na busca da saúde 
mental (Jacques, et. alii, org. 1995).  

As reflexões deste artigo, embora preliminares, podem servir de 
subsídio para o questionamento da prática na Psicologia Clínica: quando o 
psicólogo está consciente das implicações da heteronomia, (em especial, via 
ideologias) na (des)construção das subjetividades, poderá denunciar o uso 
de sua ciência como instrumento de controle social das individualidades e, 
em particular, reformular suas intervenções práticas. Estará desalienando 
sua prática se preocupado e atento aos processos psicossociais de 
vitimização dos indivíduos – altamente corrosivos da estrutura psíquica –, 
já que expõe todos os processos mentais aos investimentos maciços de 
tânatos. Caso contrário, se permanecer preso à pura imanência psíquica, 
sem identificar as implicações psicossociais perversas da heteronomia da 
atual sociedade brasileira, se não pensar em historicizar sobre o contexto 
cultural no qual as subjetividades com as quais interage (inclusive a sua 
própria) estão sendo des(construídas), a psicologia que produz estará fadada 
a reproduzir o ethos cultural impregnado de violência em que todos nós, 
apenas, sobrevivemos. Em qual dessas duas alternativas estaria o psicólogo 
clínico colaborando na produção da saúde mental?... Sabedor de que o ethos 
do homem atual, necessariamente, produz a reificação das subjetividades e 
que seus meandros desestruturantes estão presentes nas “personalidades 
conservadoras” do homem de hoje, impõe-se ao psicólogo clínico a revisão 
da ética que norteia suas intervenções para que não se deixe vergar e levar 
consigo àqueles – junto a quem atua – para a hostilidade da morada atual 
dos homens.  

Talvez seja, como pensa Faria (1994), uma utopia crítica e denunciadora 
desejar que os princípios e valores da cultura do “mundo da vida” devam 
reger a vida em sociedade e impregná-la de humanidade, para reverter o ethos 
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cultural hostil da atualidade. Fazer recrudescer e até “frear o ímpeto de 
acumulação privada de riqueza” (p.75) é a missão da cidadania plena.  

Bibliografia  

ADORNO, Theodor W. Freudian Theory and the Pattern of Fascist 
Propaganda. In: ARATO, Andrew; GEBHARDT, Eik (Org.) The 
Essential Frankfurt School Reader. New York, The Continuum 
Publishing Company, 1982.  

________. A Educação após Auschwitz. In: FERNANDES, F. (Coord.) 
Sociologia. São Paulo, Ática, 1986a. (Grandes Cientistas Sociais, 54)  

________. Crítica Cultural e Sociedade. In: FERNANDES, F. (Coord.) 
Sociologia. São Paulo, Ática, 1986b, (Grandes Cientistas Sociais, 54)  

________. Sobre Música Popular. In: FERNANDES, F. (Coord.) 
Sociologia. São Paulo, Ática, 1986c, (Grandes Cientistas Sociais, 
54).  

________. A cerca de la Relación entre Sociologia y Psicologia. In: 
HENNING, Jensen (Coord.) Teoria Crítica del Sujeito; ensayos 
sobre psicoanalisis y materialismo históricos. México, Siglo 
Veinteuno, 1986d.  

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max (Org.) Temas Básicos de 
Sociologia. 2ª ed. São Paulo, Cultrix, 1978.  

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. 
Lisboa, Editorial Presença, [19--].  

ARENDT, Hannah. O Sistema Totalitário. Lisboa, Publicações Dom 
Quixote, 1978. (Universidade Moderna, 60). Ideologia e Terror; uma 
nova forma de governo. p.571-593.  

AULAGNIER, Piera. Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro, Imago, 1985. 
O Estado de Alienação. p.34-116.  

BERLINCK, Manuel Tosta. Psicanálise da Clínica Cotidiana. São Paulo, 
Escuta, 1988.  

CANIATO, Angela M. P. A Luta pela Moradia de Ex-Favelados como 
Parte Essencial do Processo de Formação da Consciência Social. 

106 
 

São Paulo, 1986. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.  

________. A História Negada; violência e cidadania sob um enfoque 
psicopolítico. São Paulo, 1995. Tese de Doutorado, Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo.  

CARONE, Iray. De Frankfurt à Budapeste; os paradoxos de uma psicologia 
de base marxista. Psicologia – USP, v. 2, ns. 1-2, p.111-120, 1991.  

CHAUÍ, Marilena de S. Conformismo e Resistência; aspectos da cultura 
popular no Brasil. 5ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1993.  

COHN, Gabriel. Adorno e a Teoria Crítica da Sociedade. In: 
FERNANDES, Florestan (Coord.) Sociologia. São Paulo, Ática, 
1986. (Coleção Grandes Cientistas Sociais, 54).  

COIMBRA, Cecília M. B. Gerentes da Ordem; algumas práticas “psi” nos 
anos 70 no Brasil. v. 2. São Paulo, 1992. Tese de Doutorado, 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo.  

COMBLIN, Joseph P. de. A Ideologia da Segurança Nacional; o poder 
militar na América Latina. 3ª ed. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1977.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Quem é o Psicólogo 
Brasileiro? São Paulo, EDICON, 1988.  

COSTA, Jurandir F. Ordem Médica e Norma Familiar. 2ª ed. Rio de 
Janeiro, Graal, 1983.  

________. Violência e Psicanálise. 2ª ed. Rio de Janeiro, Graal, 1986a. 
Saúde Mental, Produto da Educação? p.63-78.  

________. Violência e Psicanálise. 2ª ed. Rio de Janeiro, Graal, 1986b. 
Sobre a Geração AI-5; violência e narcisismo. p.117 -189.  

________. Narcisismo em Tempos Sombrios. In: BIRMAN, J. (Coord.) 
Percursos na História da Psicanálise. São Paulo, Taurus, 1988. 
(Ananké).  

ENRIQUEZ, Eugene. Vida Comunitária e Função Imaginária. In: C 

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DA COMUNIDADE E 



107 
 

TRABALHO SOCIAL, 1, Belo Horizonte. Conferência... Belo 
Horizonte, 1992. Mimeo.  

FARIA, José E. Os Direitos Humanos e o Dilema Latinoamericano às 
Vésperas do Século XXI. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 38, 
p.61-78, mar. 1994.  

FIGUEIREDO, Luís C. M. Revisitando as Psicologias; da epistemologia à 
ética das práticas e discursos psicológicos. São Paulo/Petrópolis, 
EDUC/Vozes, 1995.  

FREUD, Sigmund. Obras Completas. 4ª ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1981. Tomo III. El Malestar en la Cultura, p.3018-3067.  

________. Obras Completas. 4ª ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1981. Tomo 
III. Lo Siniestro, p.2483-2505.  

________. Obras Completas. 4ª ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1981. Tomo 
II. Los dos Principios del Suceder Psiquico, p.403-406.  

________. Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1948. Tomo I. 
Metapsicologia, p.1023-1074.  

________. Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1948. Tomo I. 
Mas alla del principio del placer, p.1089-1117.  

________. Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1948. Tomo I. 
Psicologia de las Massas, p.1119-1157. 

GUEOES, Fernando L. V. et al. Sobre o Conceito Atual do Narcisismo; 
introdução a seu estudo. Rev. Brasileira de Psicanálise, São Paulo, v. 
12, n. 3, p.411-437,1978.  

GUINSBERG, Enrique. El Psicoanalisis y el Malestrar en la Cultura 
Neoliberal. In: Subjetividade y cultura, México, n. 3, p.7-27, out. 
1994.  

GUINSBERG, Enrique. Medios Masivos, Salud Mental y Derechos 
Humanos. In: CONFERÊNCIA SALUO, REPRESIÓN, POLÍTICA Y 

OERECHOS HUMANOS, 3, 1991, Santiago do Chile. Trabalho 
apresentado na Plenária... Santiago do Chile, 1991. Mimeo.  

JACQUES, Maria da Graça C. et. al. (Orgs). Relações Sociais e Ética. 
Porto Alegre, ABRAPSO-Regional Sul, 1995.  

108 
 

KAËS, René. Rupturas Catastróficas y Trabajo de la Memória; notas para 
uma investigación. In: PUGET, Janine; KAËS, René (Coord.) 
Violência de Estado y Psicoanalisis. Buenos Aires, Centro Editor de 
America Latina, 1991  

KOROON, Diana R.; EDELMAN, Lucilia R. et al. Efectos Psicológicos de 
la Represión Política. 2ª ed. Buenos Aires, Sudamericana Planeta, 
1987.  

LASCH, Christopher. A cultura do Narcisismo; a vida americana numa era 
de esperanças em declínio. Rio de Janeiro, Imago, 1983. (Série 
Logoteca).  

LASCH, Christopher. O Mínimo Eu; sobrevivência psíquica em tempos 
difíceis. 2ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1986.  

LO BIANCO, Anna Carolina et al. Concepções e Atividades Emergentes na 
Psicologia Clínica; implicações para a formação. In: ACHCAR, R. 
(Coord.) Psicólogo Brasileiro; práticas emergentes e desafios para a 
formação – Conselho Federal de Psicologia. São Paulo, Casa do 
Psicólogo, 1994.  

MARCUSE, Hebert. A Ideologia da Sociedade Industrial. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1967.  

________. Eras e Civilização; uma crítica filosófica ao pensamento de 
Freud. Rio de Janeiro, Zahar, 1968.  

MARTÍN -BARÓ, Ignácio. La Institucionalización de la Guerra. Revista de 
Psicología de El Salvador, San Salvador, v. 8, n. 33, p.223-245, 
jul./set. 1989.  

MICHAUD, Yves. La Violence. 2ª ed. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1988. (Que-sais-je?, 225).  

NAFFAT, Alfredo Neto. O psicólogo clínico. In: LANE, Silvia e CODO, 
Wanderley, orgs. Psicologia Social – o Homem em Movimento. São 
Paulo, Brasiliense, 1984. p.181-194.  

O’DONNELL. Sobre o Estado, a Democratização e Alguns Problemas 
Conceituais; uma visão latino-americana com uma rápida olhada em 



109 
 

alguns países comunistas. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 36, 
p.123-145, jul. 1993.  

ODÁLIA, Nilo. O que é a Violência. São Paulo, Brasiliense, 1983. 
(Coleção Primeiros Passos, 85).  

PUGET, Janine. Violência Social y Psicoanalisis; de lo ajeno estructurante 
al ajeno ajenizante. In: PUGET, Janine; KAËS, René. (Coord.) 
Violencia de Estado y Psicoanálisis. Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1991.  

REICH, Wilhelm. Psicologia de Massas do Fascismo. São Paulo, Martins 
Fontes, [19--].  

REVISTA BRASILEIRA DE PSICANÁLISE. São Paulo, Associação 
Brasileira de Psicanálise: 1970-1980; v. 18, n. 4, 1984; v. 27, n. 3, 
1993; v. 28, n. 1, 1994; v. 28, n. 2, 1994; v. 28, n. 3, 1994.  

REVISTA PERCURSO. São Paulo, Instituto Sedes Sapientiae, 1988-1995.  

ROUANET, Sergio Paulo. Teoria Crítica e Psicanálise. Rio de 
Janeiro/Fortaleza, Tempo Brasileiro/Edições Universidade Federal do 
Ceará, 1983. (Coleção Biblioteca Tempo Universitário, 66).  

SENNETT, Richard. O Declínio de Homem Público; as tiranias da 
intimidade. 3ª ed. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.  

TENZER, Nicolas. La Sociedad Despolitizada; ensayo sobre los 
fundamentos de la política. Buenos Aires, Paidós, 1991.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Departamento de 
Psicologia. Pesquisa e Intervenção em Bairro; projeto de extensão do 
Departamento de Psicologia no Posto de Saúde Comunitário da 
Cidade Alta, depois designado “Implantação definitiva do Serviço de 
Psicologia Aplicada no Posto de Saúde Comunitário - PSC: 1982-
1987”. Maringá.  

VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura; notas para uma antropologia 
da sociedade contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1987. 
Duas Categorias de Acusação na Cultura Brasileira Contemporânea, 
p.54-64.  

110 
 

A psicologia política e o uso da categoria “representações sociais” na 
pesquisa do comportamento político  

Louise A. Lhullier * 

Muito antes da constituição da Psicologia Política, o comportamento 
político já vinha sendo investigado pela Psicologia. Há mais de um século, 
em 1895, Gustave Le Bon abordava a temática das “massas eleitorais” (foules 
électorales), em seu livro “Psychologie des Foules”. Mais tarde, em outra de 
suas obras, “Les Opinions et les Croyances” (1919), dedicava todo um capítulo 
à discussão da influência de livros e jornais na formação da opinião pública.  

Embora a Psicologia Política ainda seja muito pouco conhecida no 
Brasil, não é nosso objetivo, neste texto, resgatar a sua história, mas apenas 
delinear alguns referenciais para a reflexão aqui proposta. Para um 
panorama mais completo, o leitor interessado pode se remeter a Deutsch 
(1983), Montero (1986), Ponte de Souza (1994), Penna (1995) e Ardila 
(1996). No seu conjunto, esses autores oferecem elementos de informação 
suficientes para situar a disciplina, tanto do ponto de vista de sua relevância 
enquanto perspectiva teórico-metodológica, quanto de seu significado 
político, especialmente na América Latina. Entretanto, é necessário 
assinalar algumas diferenças de abordagem entre eles.  

Ponte de Souza1 caracteriza a Psicologia Política, inicialmente, como 
uma abordagem que rejeita a ideia de psicologia como ciência 
independente. Ao contrário, propõe “o psicológico como um ângulo para se 
analisar criticamente – sem perda da totalidade e sem dualismos 
ontológicos e epistemológicos – o comportamento político.” Para esse 
autor, a Psicologia Política  

só tem sentido enquanto uma reconstrução de classe, definida 
historicamente nos limites de uma situação social, onde se 
fundamenta a razão psicológica dos fenômenos sociais (p.40, grifo do 
autor).  

                                                 
* Professora e coordenadora do Laboratório de Estudos de Comportamento Político 
LABCOMP – do Departamento de Psicologia da UFSC, pesquisadora do CNPq, Doutora em 
Psicologia Social pela PUC-SP. 
1 SOUZA, Fernando Ponte de. op.cit., p.39-44 




