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Ética e paradigmas: desafios da psicologia social contemporânea  

Rosane Neves da Silva1 

A criação de uma nova ordem mundial, de um mega-mercado 
planetário conhecido pela expressão “globalização” estabelece não apenas 
novas coordenadas nas relações espaço-temporais, em função da 
experimentação de novas tecnologias que desestabilizam uma tradicional 
noção de lugar e de tempo, mas, sobretudo, produz novos modos de 
valorização da própria experiência subjetiva em escala planetária. Com o 
intuito de promover uma expansão ilimitada do capital, eliminam-se as 
fronteiras (ao menos naqueles casos em que os interesses dos países que 
ditam as regras deste novo modelo não venham a ser atingidos) com a 
promessa de que assim estaria se produzindo a tão esperada “emancipação 
da humanidade”. Na verdade, o termo “globalização” mascara todo um 
processo de aumento da violência e da miséria inerente à nova ordem do 
capitalismo mundial e responsável por sua expansão. Isto significa que a 
globalização, enquanto totalização planetária do modo de produção 
capitalista, afeta não apenas a produção de mercadorias num plano 
estritamente econômico, mas, principalmente, a própria produção de 
subjetividade na medida em que promove uma sistemática precarização da 
experiência subjetiva, já que a grande maioria da população mundial está 
longe de ter acesso e usufruir dos avanços científicos e tecnológicos que 
caracterizam esta nova ordem mundial.  

Todas estas transformações da sociedade contemporânea colocam 
vários desafios para a psicologia social na atualidade. Talvez um dos 
principais desafios seja a necessidade de se estar constantemente 
reinventando novos modos de produção de conhecimento em função da 
própria complexidade das questões às quais nos vemos confrontados.  

Se consideramos que o objeto da psicologia social são os modos de 
produção da experiência subjetiva, ou seja, o modo pelo qual um 
determinado conjunto de práticas sociais produz uma certa forma de relação 
consigo e com o mundo, podemos dizer que este objeto está em constante 
transformação e requer um questionamento permanente não apenas das 
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estratégias de conhecimento, mas, sobretudo, dos valores que norteiam 
nossas intervenções. Neste sentido, entendemos que a psicologia social 
contemporânea tem uma função eminentemente política que passa por 
realizar uma ontologia do presente e colocar em questão o que somos e qual 
é este mundo, este período no qual vivemos. É a partir desta dimensão 
política que gostaríamos de situar a relação entre ética e paradigmas, que é 
o tema deste encontro.  

Vamos começar pela noção de paradigma. Para dar uma definição 
bastante abrangente, podemos dizer que todo paradigma refere-se a uma 
determinada estratégia de produção de conhecimento, socialmente 
compartilhada, na qual se atualizam: uma dimensão epistemológica (como 
conhecemos), uma dimensão ontológica (o que é isso a ser conhecido), uma 
dimensão metodológica (que ferramentas utilizamos nesta investigação) e 
uma dimensão ética (que valores conduzem nossas estratégias de produção 
do conhecimento). O paradigma, enquanto estratégia de produção de 
conhecimento, tem, portanto, uma função política, pois, ao atualizar estas 
diferentes dimensões epistemológica, ontológica, metodológica e ética, 
expressa um determinado processo de subjetivação.  

Antes de prosseguirmos, é importante diferenciarmos os conceitos de 
subjetivação e de subjetividade. A subjetivação refere-se ao modo pelo qual 
se constituem determinadas formas de relação consigo e com o mundo em 
um contexto histórico específico. Cada formação histórica produz, portanto, 
uma experiência subjetiva singular definindo nossos modos de pensar, agir e 
sentir. De forma bastante sintética, tomaremos alguns exemplos para entender 
melhor este conceito. Segundo Foucault (1998), na Antiguidade clássica a 
subjetivação estava relacionada a um certo tipo de “cuidado de si” cujo 
procedimento não estava voltado para a busca de uma verdade interior ao 
sujeito, mas expressava uma relação imediata com o exterior, já que somente 
era digno de governar os outros aquele que tivesse um domínio sobre si. A 
subjetivação, neste caso, estava relacionada com aquilo que Foucault (1998, 
p.16) chama de uma “estética da existência”, no sentido de fazer da vida uma 
obra de arte. Na Idade Média estas técnicas de si foram capturadas por um 
poder pastoral e transformadas num movimento introspectivo, cuja 
finalidade era a purificação dos pecados através de uma série de exercícios 
espirituais voltados para dentro de si. Hoje em dia, podemos dizer que os 
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meios de comunicação de massa exercem este poder de captura sobre 
nossos modos de existência, definindo nossas escolhas e nossos gostos. 

Já o conceito de subjetividade corresponde à criação de um 
determinado território existencial que não é nem fixo nem imutável, mas 
em constante processo de produção: estamos sempre construindo novos 
territórios e desmanchando aqueles que não dão mais conta da nossa 
experiência no mundo. Esta processualidade coloca em questão a ideia que 
tradicionalmente se tem a subjetividade como algo da ordem de uma 
interioridade e de uma suposta “natureza humana” e nos faz pensar a 
subjetividade como essencialmente fabricada e modelada pelo social, ou 
seja, fabricada e modelada pelos processos de subjetivação característicos 
de uma determinada formação histórica.  

Segundo Guattari (1986), estes processos de subjetivação e, 
consequentemente, de produção de territórios existenciais (produção de 
subjetividade) podem oscilar entre dois extremos: ou produzindo uma 
relação de alienação — onde os valores estão voltados para um registro 
individual e narcísico (num culto de si voltado para o próprio corpo, para o 
próprio desejo a fim de encontrar ‘dentro do eu’ a sua própria razão de ser) 
— marcando aquilo que este autor chama de subjetivação capitalístico;2 ou 
produzindo uma relação de criação — onde os valores estão voltados para a 
alteridade (num processo de invenção de novas coordenadas de produção 
subjetiva que decidam em favor da afirmação e da expansão da potência do 
outro) marcando o modo como podemos pensar os processos de subjetivação 
em uma perspectiva que Guattari (1992) chama de ético-estética.  

Nosso objetivo nesta apresentação é mostrar o quanto os processos de 
subjetivação expressam determinados valores e que estes valores orientam 
nossos modos de existência e nossas estratégias de produção de 
conhecimento. Isso significa que ao falarmos de ética e paradigmas não 
estamos querendo estabelecer uma relação artificial entre dois termos 

                                                 
2 O termo “capitalístico” foi forjado por Félix Guattari nos anos 70 para designar um modo 
de subjetivação que não se acha apenas ligado às sociedades ditas capitalistas, mas que 
caracteriza também as sociedades, até aquele momento, ditas socialistas, bem como as dos 
países do Terceiro Mundo, já que todas elas vivem numa espécie de dependência e 
contradependência do modelo capitalista. Por isso, do ponto de vista de uma economia 
subjetiva, não há diferença entre essas sociedades, pois elas reproduzem um mesmo tipo de 
investimento do desejo no campo social. 
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distintos, mas sublinhar a relação de complementaridade e de pressuposição 
recíproca entre ambos. Não temos de um lado a ética e de outro um 
conjunto de paradigmas. Temos, isto sim, determinadas estratégias de 
produção de conhecimento (paradigmas) que expressam determinados 
valores que orientam nossos modos de existência (ética).  

É importante assinalar que quando falamos de Ética não estamos 
utilizando esta expressão no sentido de uma Moral, ou seja, enquanto um 
conjunto de regras que prescrevem padrões de comportamento em termos 
do que é certo ou errado. A palavra Ética é utilizada aqui no sentido de um 
Éthos, ou seja, enquanto forma de habitar o mundo instaurando uma atitude 
de crítica permanente de nosso ser histórico e dos valores que conduzem 
nossas ações. 

E neste sentido que falávamos anteriormente que a relação entre ética 
e paradigmas nos remete à discussão da própria função política da 
psicologia social contemporânea: trata-se de pensar o que somos e quais os 
valores que marcam a constituição histórica daquilo que hoje somos. Vimos 
que tais valores expressam um determinado modo de subjetivação e 
atravessam, inclusive, as próprias estratégias de produção de conhecimento. 
Isso significa que os paradigmas não são neutros nem inofensivos: eles são 
uma produção como outra qualquer.  

A seguir falaremos das concepções e dos valores imanentes a dois 
paradigmas distintos — o paradigma cientificista tradicional e o novo 
paradigma ético-estético — e suas repercussões no campo da Psicologia Social.  

O paradigma cientificista tradicional também pode ser chamado de 
paradigma arborescente (Gallo, 2002). Ele é baseado na ideia de Árvore, 
pois tende a buscar a raiz, a origem ou a filiação de algo, tentando assim 
encontrar o lugar da verdade. Tal paradigma propõe um sistema de 
interpretação capaz de compreender e descrever o mundo, definindo não só 
os problemas a serem investigados como os meios de se proceder a esta 
investigação. Sua principal característica é a fragmentação e a dispersão dos 
campos de conhecimento através de um movimento de hierarquização e 
multiplicação das especialidades.  

O modo de conhecer o mundo é fundado na divisão (indivíduo x 
sociedade; sujeito x objeto; homem x natureza) e na busca de uma 
regularidade do fenômeno estudado através de um processo de purificação 
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tanto dos objetos a serem conhecidos como do próprio sujeito do 
conhecimento por meio de um apelo constante à “neutralidade”.  

Neste caso, sujeito e objeto são considerados como duas realidades 
distintas, “naturais” e que preexistem ao próprio conhecimento: existe, de 
um lado, um sujeito do conhecimento e, de outro, objetos estáveis sujeitos a 
leis universais. Por este motivo, é preciso garantir a regularidade dos 
fenômenos estudados através de instrumentos fidedignos que apreendam 
com exatidão aquilo que se quer conhecer.  

Os valores que orientam as formas de agir no mundo acabam sendo 
escamoteados em nome dessa suposta “neutralidade”.  

Estas dicotomias-sujeito x objeto — indivíduo x sociedade; homem x 
natureza — expressam uma tática de segmentação característica dos 
processos de subjetivação das sociedades capitalistas que visam assim 
garantir um controle mais efetivo sobre o tecido social em seu conjunto.  

É no âmbito deste paradigma tradicional que a Psicologia vai poder 
se constituir no campo das ciências modernas. Se levarmos adiante nossa 
indagação, podemos dizer que a própria expressão “psicologia social” 
atualiza esta dicotomia inerente ao modo de subjetivação capitalístico: ela 
pressupõe que se aceita a separação entre indivíduo e sociedade como dois 
registros distintos, dilatando assim cada vez mais a experiência de uma 
subjetividade privatizada por meio de uma proliferação da ideia de 
indivíduo e de uma naturalização do próprio social. Em função dessa 
separação e inclusive para afirmá-la, a maior parte das teorizações no 
campo da psicologia social não cessa de fazer proliferar todo tipo de 
mediação entre estes dois registros (o que, em realidade, não faz senão 
aumentar a distância entre eles), construindo assim todo um campo de 
conhecimentos a partir de um problema mal colocado, ou seja, a partir 
dessa dicotomia que, como podemos constatar, não passa de um artifício de 
um determinado modo de subjetivação. É neste sentido que colocamos 
anteriormente que o objeto da psicologia social não é o estudo da interação 
entre indivíduo e sociedade, mas o modo como um determinado conjunto 
de práticas sociais produz uma certa forma de relação consigo e com o 
mundo, ou, dito de outra maneira, a forma pela qual um determinado modo 
de subjetivação produz certos territórios existenciais.  
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No início desta apresentação vimos que as transformações da 
sociedade contemporânea colocam vários desafios para a psicologia social e 
que um destes desafios consistia exatamente em propor novas estratégias de 
produção do conhecimento. Mas para isso é preciso transitar, como diz 
Guattari (1992, p.24), de um paradigma cientificista para um paradigma 
ético-estético.  

Neste novo paradigma ético-estético estas estratégias de produção do 
conhecimento estarão voltadas para identificar as formas de captura da 
subjetividade pelos modos de subjetivação dominantes. Isto se fará através 
de uma crítica permanente aos modos de valorização subjacentes à lógica 
capitalista que tende a embaralhar todos os códigos e a produzir uma 
equivalência generalizada entre todas as coisas.  

Este novo paradigma também pode ser chamado de rizomático (Gallo, 
2002), pois se encontra organizado a partir da ideia de Rizoma (Deleuze e 
Guattari, 1997). Ao contrário da árvore, o rizoma ramifica-se em múltiplas 
direções e cresce de acordo com as conexões que se realizam, passando, 
portanto, a ideia de aliança e não a de filiação. Trata-se de uma rede não 
hierárquica, que não tem começo nem fim; o rizoma encontra-se sempre no 
meio, entre as coisas, produzindo sempre novos e múltiplos agenciamentos.  

Ao invés de propor uma fragmentação dos campos de conhecimento, 
este novo paradigma propõe um processo de experimentação capaz de criar 
novas coordenadas de leitura da realidade, produzindo assim uma ruptura 
permanente dos equilíbrios estabelecidos e recusando-se a se instalar no 
lugar da verdade. Sua principal característica é a desconstrução das 
hierarquias e das fronteiras que dividem os campos de conhecimento.  

Na perspectiva de um paradigma ético-estético, conhecer é inventar 
um campo de problematização a partir de uma desnaturalização das 
dicotomias (indivíduo x sociedade; sujeito x objeto; homem x natureza) e de 
uma recriação permanente do campo investigado.  

Neste caso, sujeito e objeto não são tomados como realidades que 
preexistem à produção do conhecimento: o que vem antes é a relação, pois 
é ela que constitui os termos. Para tanto, é preciso garantir um coeficiente 
de transversalidade máximo entre os diferentes níveis e os diferentes 
sentidos de uma relação, tornando possível perceber as armadilhas do 
instituído e a naturalização das práticas sociais dominantes.  
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Nossa ação no mundo é orientada por valores de afirmação e 
expansão da potência do outro e visa à crítica permanente das formas de 
captura e assujeitamento da experiência subjetiva contemporânea.  

Como vimos anteriormente, neste novo paradigma, a palavra Ética não 
fica reduzida à ideia de Moral, mas está relacionada a um modo de ser e 
habitar o mundo. Da mesma forma, a palavra Estética também não é tomada 
aqui em seu sentido habitual, circunscrita à ideia de belo ou reduzida a uma 
concepção que considera a Arte como uma mercadoria qualquer, 
institucionalizada e reificada. A palavra Estética é utilizada aqui para afirmar 
um campo de experimentação da subjetividade onde a Arte é tomada como 
expressão das formas de resistência e criação: resistência às formas de 
assujeitamento e dominação a que estamos submetidos e a que muitas vezes 
submetemos os outros, e criação permanente de novos modos de existência.  

Esta dimensão ético-estética refere-se, portanto, aos valores que 
constituem nossas ações no mundo (o modo de conduzir-se e de habitar o 
mundo) e à recriação permanente de nossa própria existência como uma 
obra de arte. 

Ao introduzirmos alguns elementos para pensar a relação entre ética 
e paradigmas em uma perspectiva ético-estética, buscamos problematizar os 
desafios da psicologia social na atualidade e contextualizar sua função 
política a fim de que nossa prática contribua para re-singularizar a 
experiência subjetiva em cima de novos valores.  
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