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Resumo

O presente trabalho irá fazer um breve recorrido histórico do Capitalis-
mo, buscando resgatar como ao longo de seu desenvolvimento aparecem 
contradições entre a realidade e a narrativa dessa realidade. Em seguida, 
buscaremos resumidamente explanar como a história do Capitalismo e 
da Psicologia se entrecruzam, o porquê e de que maneira a psicologia 
dominante em nada ajudou na superação do sofrimento psíquico, ao con-
trário, alienou ainda mais os sujeitos das bases sociais de seu sofrimento, 
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individualizou o sofrimento psíquico e patologizou os sujeitos, legitimando 
as contradições capitalistas. Para então destacar as contradições concre-
tas e as contradições simbólicas geradas por estas. Aprofundando como 
estas levam a um processo de alienação dos sujeitos e ao sofrimento 
psíquico. Assim pretende-se este trabalho como uma proposta para pensar 
um presente e um futuro de superação do discurso psicologizante como 
instrumento de controle social.

Resumen

En este trabajo se hará un breve recorrido histórico del capitalismo, 
buscando rescatar a lo largo de su desarrollo cómo van dándose las 
contradicciones entre la realidad y la narrativa de ésta. Luego buscamos 
resumidamente explicar cómo la historia del capitalismo y de la psicología 
se cruzan. Por qué y cómo la psicología dominante no ayudó a superar 
el sufrimiento psíquico, sino que por el contrario, alienó aún más al sujeto 
de las bases sociales de ese sufrimiento, individualizando y patologizan-
do a los sujetos, y legitimando las contradicciones capitalistas. A partir 
de lo anterior, pondremos de relieve las contradicciones concretas y las 
contradicciones simbólicas generadas por las mismas, señalando cómo 
estas contradicciones conducen a un proceso de alienación de los suje-
tos, generando sufrimiento psíquico. Finalmente, se pretende que dicha 
reflexión nos permita pensar un presente y un futuro de superación del 
discurso psicologizante como herramienta de control social.

Abstract

This work will show a brief historical overview of Capitalism with the 
purpose of analyzing the way in which contradictions between reality and 
narrative have unfold. Then, we will briefly explain how the story of Ca-
pitalism and the story of Psychology intersect. We will also analyze why 
dominant psychology has not helped to overcome mental suffering, but it 
has rather alienated individuals who are in the social basis of this suffe-
ring, individualizing and labeling people as having a pathology, as well as 
legitimizing capitalist contradictions. Taking this a reference, we will reveal 
both concrete and symbolic contradictions generated by Capitalism, thus 
making evident how these contradictions lead to a process of alienation 
and psychological distress. Finally, we hope this work helps to think of a 
present and a future able to overcome the psychologizing discourse as an 
instrument of social control.

Palavras-chaves

psicologia dominante - capitalismo - contradições - processos de alienação 
- sofrimento psíquico
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Introdução

A partir da visão do humano histórico de Vygotsky (2010) como um ser 
em constante processo de desenvolvimento, a subjetividade é entendida 
aqui como uma forma de ser, estar e sentir, não como algo que se en-
contra dentro do sujeito como uma essência, como uma verdade interior 
da pessoa, mas que compõem os sujeitos por atravessamentos, ou seja, 
envoltos em Redes de Significações, sendo atravessados ao mesmo tempo 
em que atravessando o social no momento histórico de maneira material 
e simbólica. É nesse sentido que Tavares (2009) coloca processos de 
subjetivação por não ser algo estático. Assim o sujeito é atravessado pelo 
social, o significa e o ressignifica e atua no seu meio social, envolvendo 
riscos e proteção, não havendo determinismo, mas probabilismo.

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, 
o meio, aquilo que se vivencia está representado –sempre se liga àquilo 
que está localizado fora da pessoa– e, por outro lado, está representado 
na maneira em que aquilo de fora da pessoa é vivenciado por ela, ou seja, 
todas as particularidades da personalidade e do meio estão presentes. Na 
vivência, se lida com a união indivisível das particularidades da personali-
dade e da situação representada na vivência. Neste sentido, que consiste 
num conceito que permite, na análise das regras do desenvolvimento do 
caráter, estudar o papel e a influência do meio no desenvolvimento psíquico 
(Vygotsky, 2010). Assim, as vivências podem atuar de maneira a alienar 
os sujeitos, como a desaliená-los; pode atuar de maneira a fomentar 
bem estar psíquico como a fomentar sofrimento psíquico. Desta maneira 
entendemos aqui que o sistema Capitalista atravessa os sujeitos fazendo 
parte de suas vivências e atuando sobre seus processos de subjetivação. 

O termo alienação tem diferentes significados e sentidos; aqui quando 
me refiro a alienação com cunho psíquico estou referindo-me desde a 
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diminuição da capacidade dos sujeitos de pensar e agir por si próprio de 
maneira consciente. Neste entendimento, outros autores já abordaram 
o tema desde o campo psicológico e do desenvolvimento de processos 
de subjetivação na sociedade capitalista. Estes autores, abordaram este 
tema desde a atividade, desde o cotidiano, desde como a materialidade, 
o concreto atua nesse processo. Dentre estes estão, Leontiev (1978) e 
Duarte (2004) que abordam o processo de alienação na sociedade capi-
talista, como ocorrendo de duas maneiras: através da dissociação entre 
o significado e o sentido das ações humanas e pela impossibilidade da 
grande maioria dos seres humanos de apropriar-se das grandes riquezas 
materiais e não-materiais existentes socialmente. Onde, o sujeito significa 
e dá sentido a seu trabalho pelo que recebe e não pelo que produz na 
atividade, ocorrendo um processo de alienação entre o conteúdo da ação 
e o sentido que essa ação tem para o próprio sujeito. Assim como, para 
a sociedade onde há uma cisão entre o conteúdo e o sentido, onde o seu 
valor de troca é indiferente ao trabalho concreto. Heller (1989, 1994) e 
Rossler (2004) abordam o processo de alienação sendo caracterizado por 
ocorrer quando a estrutura da vida cotidiana se hipertrofia, tornando-se a 
única forma de vida do indivíduo, apresentando modos de funcionamento 
psíquico cristalizado, que não pode ser rompido mesmo nas situações que 
o exigem. Esse fenômeno de expansão da vida cotidiana e de cristalização 
das suas formas de pensamento, sentimento e ação, são comuns da vida 
típica de uma sociedade marcada por relações sociais de dominação; 
uma estrutura social alienada produz uma vida cotidiana alienada, que 
impossibilita a relação dos sujeitos para com as esferas não-cotidianas da 
existência humana, bem como a apropriação das formas de pensamento, 
sentimento e ação a elas inerentes. Isto devido a determinadas condições 
materiais, sociais e econômicas, onde a estrutura da vida cotidiana incha, 
hipertrofia-se, e penetra em todas as esferas da vida dos sujeitos. Assim 
os sujeitos são afetados neste processo de alienação ao mesmo tempo em 
que afetam a sociedade em que vivem, consiste num processo tanto obje-
tivo quanto subjetivo, ou seja, um processo tanto social quanto psicológico. 
Além dos autores acima outros já abordaram de alguma maneira os temas 
de alienação, sofrimento e adoecimento psíquico associando-os com o 
sistema Capitalistas, dentre estes podemos citar alguns como: Coimbra 
& Leitão (2003), Guzzo & Lacerda Jr. (2007), Lacerda Jr. (2013), Merlo & 
Lapis (2007), Patto (1997), Benevides (2005) Navarro & Padilha (2007).

Leontiev (1978), Duarte (2004), Heller (1989, 1994) e Rossler (2004) 
fazem uma análise da influência da materialidade e do concreto no pro-
cesso de subjetividade, e na construção de signos e sentidos. Ocorre 
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que os signos também podem referir-se a outros signos, dando lugar a 
uma nova classe de objetos de qualidade abstrata (Rosa, 2015). Assim, o 
presente trabalho busca seguir apontando essas relações dialéticas entre 
a materialidade, o concreto na construção dos processos de subjetivação, 
mas também ampliando para a análise dessa nova classe de objetos de 
qualidade abstrata, que tratam de um processo de alienação simbólica a 
partir de contradições simbólicas presentes no discurso capitalista.

Breve Recorrido Histórico do Desenrolar do Capitalismo

Na Europa, precedido pelo modo feudal de exploração, o sistema 
Capitalista tem início com seres humanos sendo expulsos das terras, 
pelos senhores feudais. Sem quaisquer direito sobre a terra ou pago por 
seus trabalhos realizados até então, são colocados em um lugar onde 
não possuem nada além de sua força de trabalho. Sendo expropriados 
de suas fontes de subsistência, obrigados a sujeitarem-se a novos amos. 
Ou seja, o capital original é adquirido por meio da usurpação. Como de-
nuncia Marx, “decretos mediante los cuales los terratenientes se donan 
a sí mismos, como propiedad privada, las tierras del pueblo; decretos 
expropiadores del pueblo” (1965: 906). A terra transforma-se em artigo 
comercial aumentando a evasão de campesinos e ampliando a massa 
de proletariados.

“Cuando la tierra cae en manos de unos pocos grandes arrendata-
rios”, dice el doctor Price, “los pequeños arrendatarios” (a los que 
caracteriza más arriba como “una multitud de pequeños propieta-
rios y arrendatarios que se mantienen a sí mismos y a sus familias 
mediante el producto del suelo cultivado por ellos mismos y con 
las ovejas, aves, cerdos, etcétera, que apacientan en las tierras 
comunales, de tal modo que tienen poca necesidad de comprar 
medios de subsistencia”) “se transforman en gente que tiene que 
ganarse el sustento trabajando para otros y se ve obligada a ir al 
mercado para buscar todo lo que necesita” (Marx, 1965: 908). 1

A massa de campesinos que evade do campo é maior do que a que 
pode ser absorbida pelas cidades, o que gera: campos manufatureiros e 
mão de obra extremamente barata, devido à oferta. Para além disso, são 
aplicadas penas severas a qualquer que não esteja trabalhando, inclusive 
com a morte, gerando ainda mais pressão para baixar o valor da mão de 
obra. Muitos que não conseguem trabalho passam a mendigar e roubar. 
Alguns exemplos de leis da época:
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Eduardo VI: […] 1547, dispone que si alguien recusa trabajar se 
debe condenar a ser esclavo de la persona que lo denunció como 
vago. El amo debe alimentar a su esclavo con pan y agua, caldos 
poco sustanciosos y los restos de carne que, se parezcan conve-
nientes. Tiene derecho de obligarlo -látigo y cadenas mediante- a 
efectuar cualquier trabajo, por repugnante que sea. […] El dueño 
puede venderlo, legarlo a sus herederos o alquilarlo como esclavo, 
exactamente al igual que cualquier otro bien mueble. […] Toda 
persona tiene el derecho de quitarles a los vagabundos sus hijos 
y de retener a éstos como aprendices […] pobres sean empleados 
por la localidad o los individuos que les den de comer y beber y 
que les quieran encontrar trabajo. Este tipo de esclavos parroquia-
les subsistió en Inglaterra hasta muy entrado el siglo XIX, bajo el 
nombre de roundsmen (rondadores). Isabel. 1572: a los mendigos 
sin licencia, mayores de 14 años, se los azotará con todo rigor y 
serán marcados con hierro candente en la oreja izquierda en caso 
de que nadie quiera tomarlos a su servicio por el término de dos 
años; en caso de reincidencia, si son mayores de 18 años, deben 
ser... ajusticiados, salvo que alguien los quiera tomar por dos 
años a su servicio; a la segunda reincidencia, se los ejecutará sin 
merced, como reos de alta traición. […] Jacobo I: toda persona 
que ande mendigando de un lado para otro es declarada gandul y 
vagabundo. Los jueces de paz, en las petty sesions [sesiones de 
menor importancia], están autorizados a hacerla azotar en público 
y a condenarla en el primer arresto a 6 meses y en el segundo a 2 
años de cárcel. […] si nuevamente se les echa el guante mientras 
mendigan, serán ejecutados sin merced y sin asistencia eclesiástica. 
Estas disposiciones, legalmente vigentes hasta comienzos del siglo 
XVIII, no fueron derogadas sino por Ana c. 23 (Marx, 1965: 919-921).

Além do uso do excesso de mão de obra disponível, das leis severas 
de punição ao não estar trabalhando, fora utilizado como mecanismo de 
exploração, uma lei que determinava um máximo, mas não um mínimo, 
a ser pago. 

Eduardo III, 1349 […] los pobres exigían salarios tan altos que 
ponían en peligro la industria [...] Los trabajadores rurales debían 
contratarse por año; los urbanos, “en el mercado libre”. Se prohibía, 
bajo pena de prisión, pagar salarios más altos que legales, pero 
la percepción de un salario mayor se castigaba más severamente 
que su pago. Así, por ejemplo, en las secciones 18 y 19 de la ley de 
aprendices de Isabel, se infligían diez días de cárcel al que pagara 
un salario superior al legal, pero veintiún días, en cambio, a quien 
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lo percibiera. Una ley de 1360 hacía más rigurosas las penas y 
autorizaba a los maestros, inclusive, a arrancar trabajo a la tarifa 
legal, mediante la coerción física. [...] hasta 1825, año en que se 
derogaron las leyes contra las coaliciones, las coaliciones obreras 
son consideradas como un delito grave. El espíritu que anima la 
ley obrera de 1349 y sus renuevos se pone muy claramente de 
manifiesto en el hecho de que el estado impone un salario máximo, 
pero no un mínimo (Marx, 1965: 924).

Assim, cria-se o mercado interno, onde o agora empregado vê-se 
obrigado a adquirir por meio da compra, seus bens de subsistência que 
antes produzia, gerando plusvalia. 

Em paralelo a este quadro Europeu, ocorre a invasão de outros con-
tinentes dentre eles o Americano, o qual vou me deter. Para pensarmos 
nisto temos que ter em conta a presença da religião cristã nesse processo. 
A invasão das Américas por alguns países Europeus trouxe consigo um 
novo problema aos capitalistas: como com tamanha abundancia de terras 
nas colônias e formas de subsistência poder-se-ia criar mão de obra para 
os capitalistas? Esse problema foi resolvido com genocídios de nativos 
que resistiam ao domínio europeu e o sequestro de africanos que foram 
escravizados, assim a população autóctone ou era dominada ou morta, 
os africanos eram escravizados e tinham seu poder de trabalho utilizado 
até o seu fim que culminava com sua morte. 

[…] desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria. 
Esos austeros “virtuosos” del protestantismo, los puritanos, estable-
cieron en 1703, por acuerdo de su assembly, un premio de L 40 por 
cada cuero cabelludo de indio y por cada piel roja capturado […] El 
parlamento británico declaró que los sabuesos y el escalpado eran 
“medios que Dios y la naturaleza han puesto en sus manos”. (…) 
La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado 
donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el 
monopolio del mercado. Los tesoros expoliados fuera de Europa 
directamente por el saqueo, por la esclavización y las matanzas con 
rapiñas, refluían a la metrópoli y se transformaban allí en capital 
(Marx, 1965: 942).

Ao longo do século XIX ocorre a abolição legal da escravidão no terri-
tório latino-americano; os escravizados em sua maioria foram expulsos 
da onde trabalhavam, sem terras ou pagamento pelos trabalhos presta-
dos, assim mais uma população apresenta-se sem nada mais que sua 
força de trabalho para garantir sua subsistência. Desta maneira muitos 
se viram obrigados a seguir trabalhando para seus antigos exploradores, 
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outros foram exterminados sendo colocados em frente nos campos de 
batalhas, e outros fugiram para floresta. Assim o mercado interno agora 
tinha mais uma população consumidora, e os capitalistas tinham mais 
mão de obra barata. 

Ocorreu nesta mesma época a chegada de muitos imigrantes, e para 
garantir que estes trabalhariam para os capitalistas, mesmo com tamanha 
abundancia de territórios, estes tinham que comprar as terras. Assim, o 
imigrante tinha que trabalhar por um bom tempo ao enriquecimento dos 
capitalistas antes de conseguir ser dono de sua própria terra e de seu 
próprio trabalho. 

No último século, o Capitalismo na América Latina e no mundo passa 
por diversos problemas após a revolução industrial dentre este: O que fazer 
com a plusvalia acumulada? Quando o mercado interno não consome tudo 
o que é produzido, há um excesso que tem que ser absorvido através de 
ajustes espaço-temporal. Isso pode ser feito como propõe Harvey (2004) 
por meio de investimentos de capital em projetos de longo prazo ou gastos 
sociais, como: educação, pesquisa, infraestrutura, etc., os quais são: um 
investimento da entrada dos excedentes de capital atual no futuro; e/ou 
deslocamento espacial através da abertura de novos mercados, novas 
capacidades produtivas e novas possibilidades de recursos e trabalho 
em outros lugares. O primeiro diz respeito à redistribuição das riquezas 
do país, dentro do próprio país, em um ajuste temporal e o segundo diz 
respeito a um ajuste espacial, que geralmente olha para fora do país. 
Sobre a escolha entre uma e outra opção Harvey refere-se que: 

[...] a falta de vontade política da burguesías para abrir mão de 
algum de seus privilégios de classe, acaba bloqueando a possibi-
lidade de absorver a sobreacumulação mediante reformas sociais 
internas. Atualmente, a forte oposição por parte dos proprietarios 
do capital a qualquer política de redistribuição ou de melhora social 
interna nos EUA não deixa outra opção que não seja olhar para o 
exterior para resolver suas dificuldades econômicas. Este tipo de 
política de classe interna forçaram a muitos poderes europeus, 
também, a olhar para o exterior para resolver seus problemas entre 
1884 e 1945 (2004: 107). 

Esse fenômeno é nominado como imperialismo, e necessita que 
instituições financeiras e/ou estatais gerem crédito, um “capital fictício” 
que faz com que se possa transcender o consumo atual, assim se esse 
capital fictício auxilia para maior acumulo de excedente, os valores fictícios 
se amortizam. Todavia, com a intensificação da concorrência internacio-
nal, surgem múltiplos centros dinâmicos de acumulação de capital que 
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competem no cenário mundial. Como não todos podem ter êxito a longo 
prazo, alguns sucumbem e caiem em séria crises de desvalorização ou 
entram em confrontações geopolíticas expressadas através de guerras 
comerciais, monetárias e inclusive militares como foram as duas guerras 
mundiais entre as potencias capitalistas. Em todos estes casos, se propõe 
uma forma liberal de capitalismo (Harvey, 2004).

Deste modo, a redistribuição do excedente internamente, mesmo sendo 
uma opção não é a opção escolhida porque ampliaria o bem-estar social, o 
que geraria uma crise na obtenção de mão de obra barata, o que significa 
dizer que: a desigualdade e a miséria não são uma consequência, mas 
sim um projeto, uma meta do capitalismo. Uma vez que, o crédito não é 
dado a quem mais necessita da mercadoria excedente, mas é eleito de 
acordo com os interesses do Capital, o que faz com que livre comercio 
não signifique comércio justo. Há também uma grande diferença entre livre 
comercio de mercadorias e liberdade de movimento de capital financeiro 
(Harvey, 2004). 

A história contada destes fatos pelo discurso capitalista, põe a expulsão 
dos feudos como uma conquista de liberdade. Coloca a falta de outra forma 
de subsistência, que não a de venda de seu trabalho, como liberdade de 
escolha e emancipação dos feudos. Põe o capital inicial fruto da usurpação 
como sendo fruto do trabalho dos terratenentes. Coloca a expropriação 
de terras como direito a propriedade privada. Denomina as pessoas vio-
lentadas e marginalizadas pelo sistema, como incapazes, vagabundos, 
de má índole, etc. Refere-se a determinação de um salário máximo, mas 
não um mínimo como sendo medida de proteção das riquezas. Nomeia 
a legislação que protegia aos terratenentes as custas do sofrimento dos 
demais como justiça. Ao genocídio e invasão das Américas comemora 
como descoberta de colônias. Aos nativos nomeia selvagens, aos afri-
canos nomeia escravos, ao domínio das culturas estrangeiras denomina 
catequização. Aos imigrantes como mão de obra. As guerras são feitas 
baixo um discurso de progresso e missão civilizatória. A impossibilidade de 
todos acenderem socialmente é maquiada sob o discurso da meritocracia. 
O livre comércio de mercadoria é usado para implementar uma falsa ideia 
de livre movimento de capital financeiro.

O homem capitalista, é o homem racional de si, para si e por si

Cada tempo histórico traz consigo paradigmas, desenvolvidos a partir 
das relações estabelecidas nas atividades sociais; esses paradigmas 
são utilizados para descrever e compreender a realidade. No feudalismo 
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a ordem das posições sociais era regida pelo paradigma religioso, “você 
é servo porque nasceu servo, por desejo divino”. Com as invasões dos 
territórios americanos e o desenvolvimento das ideias liberais, surge um 
novo paradigma onde o homem seria livre para acender socialmente, e há 
também uma valorização da razão do homem pensado por Descartes e 
representado na frase “eu penso logo existo”, onde esse eu não é qualquer 
eu, quando analisado não de maneira abstrata, mas sim histórica, pois 
esse “eu penso logo existo” é precedido, do massacre de mulçumanos, 
mulheres, indígenas, negros e judeus. Desta maneira, esse eu é homem, 
heterossexual, branco, burguês2 e europeu, inicialmente, e posteriormente 
proveniente de cinco países (EUA, Inglaterra, Alemanha, França e Itália) 
(Dussel, 2008; Grosfoguel, 2013).3 

Esse eu e sua razão vão tomando forma de acordo com o interesse e 
poder do capital, e dialeticamente reforçando cada vez mais as mesmas 
potencias, na medida em que reafirma o status quo, e na medida em que 
não é reconhecido a todos o status de ser pensante, nem a existência den-
tro da sociedade capitalista. Assim com essa nova ideia de eu, o homem é 
capaz de pensar a si mesmo, para si mesmo, e por si mesmo. O que leva 
a uma ideia de homem liberal, como se o mesmo não pensasse a partir de 
uma língua culturalmente desenvolvida, de diversos pensamentos prévios 
culturalmente formulados, etc. Isto gerou uma naturalização e universa-
lização do pensamento desse eu, que era capaz de por meio da razão, 
então, pensar a si mesmo, o indígena, o negro, a mulher, o homossexual, 
para si mesmo, o indígena, o negro, a mulher e o homossexual, e por si 
mesmo, pelo indígena, pelo negro, pela mulher e pelo homossexual. Ideia 
que iremos retomar posteriormente.

Junto a isto desenvolve-se a noção de vida privada, onde a arquitetura 
das casas vai modificando-se para reservar locais privados, marcas vão 
sendo colocadas nos produtos. A noção de eu e a individualização vão 
nascendo e se desenvolvendo com a história do capitalismo. A ideia de 
um mundo interno aos sujeitos, da existência de componentes individuais, 
singulares, pessoais, privados vai tomando força, permitindo o desen-
volvimento de um sentimento de eu e a construção de uma ciência para 
estudar este sentimento (Bock, 2004).

Todavia, dentro do sistema capitalista os conhecimentos científicos, ao 
contrário do discurso positivista de imparcialidade, são reconhecidos na 
medida em que são capazes de legitimar o discurso capitalista e/ou gerar 
lucro. O que fez com que no capitalismo surgisse com muita força uma 
determinada Psicologia dominante, entendida aqui como uma psicologia 
que opera de maneira ideológica para manter o status quo (Parker, 1999). 
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A Psicologia dominante não foi inocentemente popularizada como sendo 
a Psicologia universal. Assim o foi, e o é, porque seu discurso legítima 
o discurso capitalista. Psicologia dominante não pode simplesmente ser 
associada a uma teoria. A Psicanálise, com o homem inconsciente; a 
comportamental, com o homem evolucionista e/ou mecanicista; a teoria 
humanista, com o homem com tendência realizadora, todas apresentam 
seus discursos do psicológico desde uma visão de um homem individual e 
universal. Todavia isso não é um determinante de que essas teorias fazem 
parte da Psicologia dominante. Pois dentro de todas as teorias houveram 
desenvolvimentos críticos e psicólogos questionadores. Essa ideia fica 
mais clara quando pensamos que uma prova psicológica pode ser usada 
para estigmatizar uma criança, como pode ser utilizada para resgatar uma 
criança de uma escola especial (Parker, 2009); no entanto, de qualquer 
forma há de se ter um olhar e uma leitura crítica das bases filosóficas e 
das visões de homem para poder pensar criticamente os fundamentos de 
cada teoria que podem servir para legitimar o discurso dominante, para 
assim conscientemente os ter em conta ao longo da prática. 

Como já apontaram autores como Sousa Santos (2006), ao referir-se 
as ciências sociais em geral, até autores que abordaram o tema desde 
a própria Psicologia como Martin-Baró (1992), Parker (2009), Gordo 
López (2002), Gil (1985), Benevides (2005), Bock (2004), entre outros, 
a Psicologia dominante esteve comprometida com os interesses das 
elites. Seja na clínica, nas empresas, nas escolas ou na saúde, esteve a 
serviço do controle, da higienização, da discriminação e da categorização 
que permitiam melhorar a produtividade, o lucro e o ajustamento social. 
Estando como ciência muito mais próxima a justificar cientificamente as 
desigualdades, por discursos naturalizantes, universais e patologizantes 
do que realmente atuar na mudança social. 

Uma vez que, apesar de muitos apresentarem sofrimento psíquico a 
Psicologia dominante é chamada a dar conta, não a qualquer eu, mas sim 
é o eu burguês. E é assim que a Psicologia dominante, analisa, estuda, 
experimenta esse eu, e produz uma visão de eu universal. A partir desses 
estudos e análises, desenvolve-se a noção de normal e patológico, liga-
da a esse eu: homem, heterossexual, branco, burguês e proveniente de 
cinco países. E promove-se essa noção de normal e patológico a partir 
de figuras de renome científico (homens, heterossexuais, brancos, bur-
gueses e provenientes de cinco países). Essa Psicologia dominante faz 
com que tudo o que fuja dessas características seja percebido com uma 
visão pejorativa, a criança é imatura, na medida que a infância é só um 
estágio - fase - ciclo para chegar a ser homem, o adolescente é rebelde, os 
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que não fazem parte desses cinco países são subdesenvolvidos, a mulher 
é débil, histérica, incompleta, etc. Ou seja, esse eu normal é capaz de 
pensar a si, a mulher, a criança, o adolescente, o índio, etc., e é capaz de 
pensar, por si, pela mulher, pela criança, pelo adolescente, pelo índio, etc.

Assim a Psicologia dominante serviu para somar estigmas, e a justificar 
o capital: é assim porque tem QI baixo, é assim porque tem desnutrição. 
Quando conseguia ampliar um pouco seu campo de visão do contexto 
chegava até a família, é assim porque a família é desestruturada; e quando 
esticava-se muito chegava ao bairro, é violento porque vive em um bairro 
que tem tiroteio toda a semana. Desta maneira, só servia para acumular 
estigmas na medida em que estes iam se somando, é assim porque tem 
QI baixo, tem desnutrição, a família é desestruturada, e o bairro é violento, 
de todas as formas naturalizava-se a desigualdade, individualizava-se o 
problema, que era do sujeito: seu QI, seu bairro, sua desnutrição, sua 
família. Ainda quando fala-se em resiliência, esta é individual, sua capa-
cidade de superação. E o indivíduo que consegue de alguma maneira se 
destacar é erguido como troféu na publicidade capitalista, se este conse-
guiu todos podem. Esquecendo-se completamente que para toda regra há 
uma exceção e que a exceção só vem para confirmar a regra. Porém no 
caminho contrário a lógica a exceção desse ser resiliente é tomada como 
regra, como exemplo de normalidade e os milhares de marginalizados do 
Capitalismo são tomados como meras exceções que apresentam algo 
anormal/patológico. 

Sobre isso, a imagem do Barão de Munchhausen:
Uma outra vez quis saltar um brejo mas, quando me encontrava a 
meio caminho, percebi que era maior do que imaginara antes. Puxei 
as rédeas no meio de meu salto, e retornei à margem que acabara 
de deixar, para tomar mais impulso. Outra vez me saí mal e afundei 
no brejo até o pescoço. Eu certamente teria perecido se, pela força 
de meu próprio braço, não tivesse puxado pelo meu próprio cabelo 
preso em rabicho, a mim e a meu cavalo que segurava fortemente 
entre os joelhos (Raspe, 2010: 40).

Este texto mostra-se como uma excelente imagem para representar a 
ideologia do esforço próprio de cada um para desenvolver-se. Esta ideia 
reforçada pelo discurso da Psicologia dominante que tem contribuído para 
responsabilizar os sujeitos por seus sucessos e fracassos, tem analisado e 
defendido condições de vida como canteiro apropriado, contribuindo para 
classificar e diferenciar pessoas pelas suas características e dinâmicas 
psicológicas, atuado para reforçar padrões de conduta, que interessam à 
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sociedade, utilizando as formas de vida e de desenvolvimento das elites 
como padrão de normalidade e de saúde, tem atuado na recuperação e 
assistência àqueles que não conseguem (ao puxarem pelos seus próprios 
cabelos) se desenvolver nesta direção (Bock, 2004).

Desta maneira, frente às enormes desigualdades sociais do mundo 
moderno, o liberalismo produziu sua própria defesa. Por meio da cons-
trução da noção de diferenças individuais decorrentes de aproveitamento 
diferenciado das condições que supostamente a sociedade ofereceria 
igualitariamente. Esta construção feita a partir de um determinado dis-
curso dentro do científico, onde a ordem social é colocada como natural 
e ahistórica. A história abordada anteriormente sobre o capitalismo é 
como relatei maquiada e o discurso que se segue é o da meritocracia, 
da igualdade de direitos e deveres e da oportunidade igual para todos. 
Dentro desse recorte da Psicologia dominante restaria ao pobre e ao índio 
entregar-se a dominação, a criança a ordem e a mulher e o homossexual 
a subjugação. Caso contrário seriam brindados com hospícios, presídios, 
escolas autoritárias, adjetivos pejorativos e patologias.

Assim apesar de todos os mecanismos de controle e dominação o ca-
pitalismo apresenta um discurso libertador, pois é a partir desse discurso 
que ele movimenta sua mão de obra. E é com esse discurso libertador 
que a Psicologia dominante lhe brinda um discurso psicologizante e indi-
vidualistas das mazelas sociais. Desta maneira, quando um indivíduo não 
atinge os modelos que o capitalismo afirma que pode atingir, a justificativa 
psicologizante é o que garante que o capitalismo fique livre de qualquer 
responsabilidade, pois justifica-se o fracasso na busca da ascensão so-
cial, a partir de um discurso de falta de habilidades individuais: genéticas, 
cognitivas, desejo, motivação, esforço, personalidade, etc. 

É neste sentido que o presente trabalho aponta que a Psicologia do-
minante atua a gerar mais sofrimento e alienação, na medida em que na 
busca de ajuda, o sujeito se depara com um psicólogo que reafirma sua 
culpa individual pelo fracasso, e busca justificativas individuais, geralmente 
encontradas na infância, trabalha essas justificativas individuais, com os 
indivíduos e de preferência individualmente, até o indivíduo acreditar nis-
so voltar a ter expectativas, motivar-se a seguir, e de tempos em tempos 
retornar para que o psicólogo lhe recorde sobre seus problemas indivi-
duais e sobre sua infância. Gerando um desenvolvimento linear cíclico, 
na medida em que não produz rompimentos, nem reflexões críticas frente 
ao sofrimento dos sujeitos, e sim legitimações das causas de sofrimento, 
por meio de explicações subjetivistas e processos adaptacionistas. Isso 
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ocorrendo em diversos campos da Psicologia, na clínica, nas escolas, nas 
instituições, nas empresas, etc.

Para analisar aqui, descrevo e destaco dentro das questões sociais 
que atuam sobre as vivencias dos sujeitos e sobre seu processo de 
subjetivação, as seguintes: desejos e necessidades, esforço/ trabalho, 
tentativa de atender modelos, exclusão social, busca de ajuda profissional, 
sentimento de incompetência, reafirmação dos fatores individuais, tentativa 
de inclusão, busca por modelos, modelo capitalista.

Neste trabalho, entendo os desejos e necessidades como sócio-histori-
camente construídos como já explanou anteriormente Mello (2004), porque 
ao contrário do que muitos planteiam estes não são naturais, individuais 
e/ou de acordo com a personalidade de cada um. Para podermos pensar 
sobre isso, nada melhor do que exemplo das necessidades/desejos ca-
pitalistas, onde se apresenta socialmente como necessidade/desejo ter 
mais de três sapatos, maquiar-se, passar gel no cabelo, depilar-se, fazer 
a barba, etc. Do mesmo modo uma cultura diferente, uma aldeia indígena 
por exemplo, onde se apresenta socialmente como uma necessidade/
desejo ter penas adornando o cabelo. Desta maneira podemos perceber 
que estas não são naturais e sim sociais e históricas. Assim que toda a 
cultura terá distintas necessidades e desejos, iremos nos deter as culturas 
inseridas no sistema capitalista. O esforço/trabalho seria caracterizado 
como a energia que cada um coloca para atingir os desejos e necessida-
des, que no universo capitalista tornam-se modelos de consumo e etapas. 
A tentativa de atender modelos, caracteriza-se pelo esforço/trabalho que 
cada um investe na tentativa de lograr atingir os modelos capitalistas. 
A exclusão social, é entendida aqui pela alienação de acesso a direitos 
como sendo um preço a pagar por conscientemente romper com o círculo 
ou por questões sociais manter-se na mesma etapa ou decair de etapa. 
É esta um dos mais fortes mecanismos de controle que o capitalismo se 
vale, que está dentro da própria cultura que ajudou a desenvolver para 
que o sujeito permaneça sempre pressionado a seguir, e diminui o risco 
de que sujeitos decidam sair do círculo. O sentimento de incompetência 
é inerente ao capitalismo uma vez que ele estabelece modelos em todos 
os âmbitos da vida, que são inatingíveis. Na medida em que algum âmbito 
da vida o sujeito vai permanecer numa etapa ou cairá de etapa, gerando 
o sentimento de frustração e incompetência. Neste momento o sujeito 
buscará cobrir esse sentimento com consumo uma vez que ele está o 
tempo todo sendo bombardeado com a ideia de que esse sentimento 
vem da falta de algo, sendo este um consumo de mercadoria concreta 
ou consumo de algo subjetivo. 
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Dentro desta gama de consumos um deles é a ajuda de um psicólogo, 
a qual nos interessa neste artigo profundizar. A busca de ajuda profissio-
nal é uma das tentativas de livrar-se do sofrimento. Aqui o sujeito pode 
deparar-se com um profissional que atue de maneira a empoderar e 
desalienar este sujeito, como com um que refirme o discurso dominante. 
Seguirei explicando aqui a partir do discurso dominante para esclarecer 
o desenvolvimento linear cíclico, e no próximo tópico abordarei a atuação 
desalienante e empoderadora. A reafirmação dos fatores individuais, é o 
discurso presente no profissional representante da Psicologia dominante 
onde reafirma as características individuais. A partir disto o sujeito atua 
na tentativa de inclusão afim de diminuir seu sofrimento, busca ser aceito 
e incluído na sociedade, e para tal então atua em direção a superação 
individual. Nesta tentativa busca por modelos de sucesso, que serão dados 
pelo modelo capitalista.

Tratarei aqui mais esmiuçadamente o modelo capitalista por ser ele 
fundamental no entendimento de todo o demais. O modelo de homem 
na sociedade capitalista não foi sempre o mesmo, ele foi mudando ao 
longo dos tempos, mas não é o objetivo do presente trabalho discorrer 
sobre essas mudanças; iremos apenas retomar algumas características 
do modelo de homem presentes na atualidade. Tratarei aqui de analisar 
discursos do senso comum, por entender que são estes que permeiam e 
difundem-se nos meios populares. Os meios de comunicação em massa 
são os que majoritariamente difundem os modelos capitalistas atuando 
como mediadores culturais4, neles estão: TV, rádio, internet, cinema e 
revistas e mais atuais as redes sociais. Como destacam Boito e Seveso:

[...] los medios de comunicación masiva asumen un lugar privile-
giado y a la vez estratégico en el “arte de la edificación social”, por 
su capacidad de estructuración simbólica y sus efectos prácticos 
en la materialización de vínculos. En sociedades crecientemente 
mediatizadas y espectacularizadas, las hegemonías discursivas 
establecen un ejercicio activo de regulación sobre las experiencias 
y sensibilidades, definiendo las formas de relacionamiento entre 
clases, sus posibilidades de encuentro y lógicas interaccionales 
(2014: 396).

Os modelos capitalistas caracterizam-se por ter como meta fomentar 
a competitividade e o consumo, atuar sobre todos os âmbitos da vida 
dos sujeitos, utilizar as características dos ricos como sendo naturais e 
universalmente desejáveis, e finalmente, por serem inatingíveis. A ideia do 
modelo capitalista fica bem representada pela frase dita da presidenta do 
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Brasil Dilma Rousseff (2015) em discurso público: “[a] gente não vai botar 
uma meta vamos deixar a meta aberta e quando atingir vamos dobrar a 
meta”, frase que foi amplamente ironizada no Brasil, mas que representa 
bem a ideia do modelo capitalista. Seguirei explanando esta ideia a partir 
dos exemplos.

Dentre os diversos âmbitos da vida dos sujeitos irei abordar aqui: a 
formação educacional, o campo do trabalho, a formação familiar, a sexua-
lidade e a alimentação. Abordarei de maneira superficial, uma vez que o 
objetivo é fornecer uma ideia geral e não de aprofundar cada âmbito. Para 
a partir dessa ideia geral demonstrar as contradições presentes entre o 
concreto e o discurso capitalista, aprofundando a análise das contradições 
simbólicas decorrentes disto e como a atuação da Psicologia sobre estas 
pode fomentar a desalienação dos sujeitos e seu empoderamento.

Dentro do campo educacional, que no último século iniciava-se aproxi-
madamente aos seis anos e terminava com a formação universitária. 
Agora apresenta-se com seu início aos seis meses com as creches e 
seguidas pelas etapas: ensino básico, ensino médio, ensino superior, 
especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado; mas ao chegar ao 
pós-doutorado o que pareceria o fim na verdade não o é porque segue 
com as exigências de publicações, de manter alto nível de publicações, de 
receber algum prêmio de reconhecimento, de receber melhores prêmios de 
reconhecimento, etc. Poderíamos seguir escrevendo até o fim do trabalho 
que não conseguiríamos terminar de citar as metas educacionais, que se 
estendem pela vida. No trabalho, começar-se-ia a trabalhar segundo a 
legislação por volta dos dezesseis anos, e novamente ao infinito, empre-
gado comum, subgerente de setor, gerente de setor, subgerente geral, 
gerente geral, subgerente de gerenciamento, gerente de gerenciamento, 
vice-presidente, presidente, troca por uma empresa maior, e novamente 
poderíamos seguir até o fim do trabalho e não conseguiríamos terminar. 

Na família, começa um relacionamento, o namoro, o noivado, o casa-
mento, os filhos, os filhos relacionam-se, namoram, noivam, casam, os 
netos, e podemos seguir ao infinito. Aqui destaco que o casamento tem 
que ser monogâmico, mas os homens são bombardeados o tempo todo 
com publicidades que ligam sua masculinidade a quantidade de mulheres 
com as quais ele deveria ter intercurso sexual, que lhe dizem o tempo todo 
que tem uma natureza que os leva a querer sexo com outras mulheres 
para além de sua esposa. Mas trair é bem e mal visto, depende da si-
tuação, que de qualquer maneira não tem como explicar porque dentro do 
modelo capitalista não fica claro quando é bem e quando é mal visto; mas 
como viemos tratando até aqui a contradição desde os fatos ao discurso, 
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e a contradição simbólica dentro do próprio discurso estão na base do 
capitalismo. Na vida sexual, homens tem que transar muito e com várias 
mulheres, mulheres não devem transar, muito menos com vários homens, 
mas homens não podem transar com homens. No campo do consumo, 
chuteiras pretas de um ano para outro se tornam neon, que no outro se 
tornam metálicas e seguimos ao infinito, o mesmo acontece com qualquer 
outro produto. Ressaltando que na maioria das vezes a mudança em nada 
tem a ver com o conforto ou com a melhoria do produto, sendo assim 
inerentemente contraditória sua mudança e inatingível em sua infinidade. 

Destaco aqui a alimentação, pois apresenta uma alta gama de contra-
dições concretas e simbólicas, onde a base de uma comida saudável são 
os cereais e vegetais, que agora são transgênicos, que não tiveram sua 
genética alterada para produzir mais ou melhor para acabar com a fome 
no mundo, não, eles foram mudados geneticamente para serem resis-
tentes a veneno, o que levou ao aumento de quantidade de veneno nos 
alimentos saudáveis, que agora estudos indicam um aumento que chega 
a 300% de câncer e de nascimento de bebês com malformações, desde 
o aumento do consumo de transgênicos (Carrasco, et.al 2010; Antoniou, 
et.al, 2010; Vazquez, 2015). De todos os meios de comunicação, o único 
que divulgou algo a respeito no Brasil foi a página do Movimento dos Sem 
Terra (MST), sendo também um dos movimentos que mais se mobilizou 
para protestar sobre o assunto. A notícia que a mídia nacional divulgou foi 
“MST invade Fábrica e destrói milhares de mudas geneticamente modifi-
cadas” em Globo.com, de 05 de março de 2015; nenhuma menção sobre 
os estudos que citamos acima foi feita. Porém a contradição dos alimentos 
está longe de terminar, segundo ONUBrasil de 14 de novembro de 2013, 
um terço dos alimentos vai parar no lixo enquanto aproximadamente 1 
bilhão de pessoas passa fome, sendo que a quantidade jogada no lixo 
poderia alimentar 2 bilhões de pessoas. Desses que passam fome, que 
no discurso capitalista são os que não atingem a meritocracia do direito 
a comida, a maioria são crianças, destas 7 milhões morrem antes dos 5 
anos, 167 milhões são raquíticas, em contra partida temos 500 milhões 
de pessoas sofrendo com obesidade. Assim a meta está em passar horas 
sendo bombardeado com publicidades de comida, em sua maioria de 
baixo valor nutritivo e alto valor calórico, e mais horas com publicidades 
que denigrem a imagem corporal, e enaltecem uma suposta imagem de 
corpo saudável, desta maneira, a meta está em “deve-se comer sem en-
gordar”, ninguém sabe dizer qual é o peso ideal proposto, onde é comum 
a mídia apresentar uma modelo, e em seguida debates sobre ela estar ou 
não muito magra. Nisto aquece-se o mercado com lipoaspirações, dietas 
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com consequências seríssimas para a saúde, uso de anabolizantes, su-
plementos e o eterno sentimento de desajustamento.

Todas essas coisas que citei acima e muitas mais que acredito que o 
próprio leitor a partir dos exemplos pode ser capaz de imaginar caso viva 
em um sistema capitalista, não acontecem em separado como aqui coloco 
por questões de organização, elas vão se dando de maneira concomitante, 
o que gera, todavia mais contradições, processos de alienação e sofri-
mento. Mas seria impossível que alguém aceitasse uma meta ao infinito, 
como propõe o modelo capitalista nos mais diversos âmbitos, então para 
que o inaceitável torne-se aceitável, separa-se em etapas que geram uma 
falsa ideia de que estamos chegando mais próximos da meta última, que 
na verdade não existe, na medida em que quando se atinge a meta que 
é aberta ela simplesmente dobra. 

Contradições concretas, contradições simbólicas e o papel 
da Psicologia

As contradições concretas caracterizam-se com sendo as contra-
dições entre o discurso dominante e a realidade concreta, atuando num 
processo de alienação. As nomino como contradições concretas por que 
há uma ligação direta do discurso com a realidade que se dá de maneira 
contraditória por que a realidade indica algo contrário ao discurso. Estas 
contradições concretas por sua vez geram contradições simbólicas, as 
quais nomeio dessa forma por que ocorrem em relação a uma realidade 
concreta, mas há um processo em que os signos originados dessa rea-
lidade concreta passam a referir-se a outros signos, gerando construtos 
abstratos, dentro de uma rede simbólica. Assim que tanto a realidade 
concreta quanto as contradições concretas e as contradições simbólicas 
atuam entre si de maneira dialética.

Contradições concretas e contradições simbólicas já foram sendo 
abordadas ao longo do texto. Irei retomar algumas para que auxiliem no 
entendimento das mesmas. Assim que, escravizar a um povo e ter um 
discurso de que o capitalismo é meritocrata apagando toda a história de 
desigualdade de acesso a acessão social é uma contradição concreta, 
nomear a um ser humano de escravo é uma contradição simbólica, as duas 
geram processos de alienação e naturalização de acontecimentos sociais. 
No primeiro caso se naturaliza a escravidão e se aliena a liberdade para 
alguns, no segundo caso se contradiz a realidade de que são todos seres 
humanos, se naturaliza a alguns como seres de servidão ao nominá-los 
de escravos e se aliena sua humanidade, a escravidão deixa de ser uma 
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condição social e torna-se uma essência do sujeito, assim sujeito não 
foi escravizado é um escravo, dentro desta contradição simbólica. Da 
mesma maneira que ocorrer a invasão das Américas e seu saqueamento 
e o capitalismo apresentar um discurso de ser justo é uma contradição 
concreta, já nomear isto de descoberta e nomear ao lugar de colônia é 
uma contradição simbólica. Assim como é o caso do discurso de liberdade 
dos feudos, quando na realidade concreta os sujeitos que ali viviam foram 
expulsos e tiveram que vender a si próprios e sua própria força de trabalho 
para manter-se e isto ocorrer e o capitalismo apresentar um discurso de 
que em sua essência promove igualdade de oportunidade. Já nomear 
a os que neste processo não conseguiram inserir-se neste sistema de 
vagabundo é uma alienação simbólica, porque novamente se borra a 
história e se aliena a humanidade e se naturaliza algo que ocorreu dentro 
de um processo social abordando o como uma essência dos sujeitos. 
As contradições concretas e simbólicas não aparecem na realidade tão 
separadas quanto aponto aqui por uma questão de entendimento, mas 
sim aparecem entrelaçadas em meio aos discursos e realidades. Prossigo 
com alguns exemplos da atualidade.

Dentro dessa sociedade Capitalista que venho abordando, algumas 
pessoas buscam romper como o círculo por conta própria, outras não 
conseguem passar de etapa em alguns âmbitos da vida e/ou decaem de 
etapa, outras buscam romper com este círculo com a ajuda de profissio-
nais, como um psicólogo. A questão é que todas as pessoas, pertencentes 
a este modelo de sociedade, de uma ou de outra maneira são afetadas; 
acima descrevi um pouco de como são afetadas por manter-se no círculo, 
aqui irei abordar desde outro ponto, o de romper como círculo. Pois no 
capitalismo, o discurso de liberdade e igualdade segue contraditório com 
a realidade.

A primeira contradição a que são expostos os que ficam excluídos do 
círculo por motivos alheios a sua vontade é a contradição concreta, em 
que o discurso é o da igualdade, justiça, acesso aos direitos humanos, 
liberdade de ir e vir, direito a bens de consumo, etc., entretanto iremos 
abordar alguns dos exemplos que indicam o oposto, segundo o Diário de 
Notícias Globo de 03 de agosto de 2015:

Na cidade do Rio de Janeiro, os casos de mortos por policias nos 
últimos cinco anos são quase 16% do número total de homicídios, 
segundo relatório da Amnistia Internacional. A polícia do estado 
brasileiro do Rio de Janeiro utiliza força letal «desnecessária e 
excessiva», que matou mais de 840 pessoas por ano, em média, 
entre 2005 e 2014, acusou a Amnistia Internacional, num relatório 
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hoje divulgado. Ao todo, foram 8.471 mortos por polícias em serviço 
no período, incluindo 5.132 pessoas na cidade do Rio de janeiro, 
capital do estado com o mesmo nome, segundo o relatório «Você 
matou o meu filho». A organização realçou que o Brasil tem uma das 
maiores taxas de homicídio no mundo, não considerando apenas 
os cometidos por policias, e que, em 2012, 56 mil pessoas foram 
mortas no país. O perfil de maior vulnerabilidade são os jovens entre 
15 e 29 anos (50% das vítimas) e os negros (77%).

Podemos explanar como exemplo também, Córdoba-Argentina, onde 
falando sobre as cidades-bairro Scribano e Boito, descrevem:

Retomando el slogan: la vivienda en espacios de clara segregación 
socio-urbana es “el techo de los sueños”, de lo que pueden fantasear 
quienes en acto han sido dispuestos como “ciudadanos de segun-
da”. Así la imagen de la ciudad como campo de batalla aparece en 
el momento del traslado pero es recurrente; como regla va a marcar 
las interacciones cuando los pobladores del barrio-ciudad quieran 
volver a la ex-ciudad, mediante prácticas cotidianas de la policía 
de detención por portación de rostro (2010: 11).

Outro exemplo é o caso do filho de Eike Batista, um dos mais ricos 
do mundo, que matou um pobre Wanderson dos Santos, atropelado. 
Sentença: absolvido. Marco Vinicius da Silva, matou em um acidente de 
carro a Maria Soledad Fernandez, designer de moda e filha de um famoso 
periodista argentino. Sentença: 5 anos e três meses. 

As contradições concretas se apresentam na realidade dos fatos, onde 
a portação de rosto não é a portação de qualquer rosto, mas sim do rosto 
da miséria que este modelo exclui, do rosto que não se apresenta dentro 
dos modelos do capital. Da mesma maneira, os assassinatos cometidos 
por policias no Rio de Janeiro, não ocorrem com qualquer ser humano, 
mas sim com uma maioria jovem, negra e das classes sociais mais baixas; 
assim como Eike Batista e Marco Vinicius da Silva não tiveram o mesmo 
tratamento diante da justiça. Bem como, Wanderson dos Santos não teve 
acesso à justiça como teve Maria de Soledad Fernandez. Nitidamente de 
acordo com qual lugar social dentro do modelo capitalista que cada um 
pertence há uma ampla mudança na justiça que lhes corresponde.

Estas contradições concretas não aparecem sozinhas, mas sim carre-
gadas de contradições simbólicas, como podemos analisar no caso de 
Wanderson que é no popular brasileiro é só mais um Silva, que quer dizer 
só mais um qualquer. Isto uma contradição na medida em que não é um 
qualquer para quem sofre sua perda, mas aos olhos do capitalismo. A ele 
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se nega a humanidade, tanto na maneira como se nomeia socialmente 
como na justiça que a ele se nega. Enquanto que se garante esta a Sole-
dad que é filha de alguém, no popular tem sobrenome, que quer dizer que 
possui posses. Isto contraditório na medida em que a ela se agrega um 
status social não uma igualdade, a ela se reconhece algo para além da 
humanidade, na medida que é digna de receber justiça não só pelo fato de 
ser humana, mas porque além de ser humana tem posses e sobrenome. 

Sigo mais alguns exemplos de contradições simbólicas a partir dos 
estudos de Boito e Seveso (2014) onde ao analisar as notícias sobre os 
bairros pertencentes ao projeto do governo nomeado como “Nuevos Ba-
rrios: Mi casa, mi vida” durante dois anos puderam levantar com dados que 
16 das 17 notícias localizam os conflitos nos bairros, e em sua maiorias 
estão vinculadas ao desemprego, a pobreza e a delinquência. 

En una metrópoli en continuo crecimiento, que se proyecta hacia 
el futuro desde las fantasías del desarrollo y el progreso, la arqui-
tectura, estética y funcionalización de los complejos habitacionales 
remiten a una política de los cuerpos, una política de la sensibilidad 
y una política de las identidades que golpean cotidianamente a 
los pobladores, manteniendo obturadas sus experiencias, por un 
lado, tras la “puesta en escena” del sueño de la casa propia y la 
fantasía de ser ciudadana, y por otro, mediante la configuración de 
una fantasmática de la violencia, la guerra, la muerte y la amenaza 
social (Boito e Seveso, 2014: 400).

Frente ao discurso midiático que desumaniza, Boito e Seveso colocam:

Esto nos permite identificar el ejercicio de un tipo de violencia episté-
mica y dóxica en la prevalencia de ciertos discursos impuestos sobre 
los otros de clase -en tanto sujetos enmudecidos, invisibilizados en 
sus prácticas, negados de escucha y eximidos de participación; y 
del mismo modo enfatizar la importancia que adquiere una práctica 
inversa, capaz de poner en cuestión y desenmascarar el ejercicio 
ideológico que suponen dichas operaciones (2014: 396).

Valho-me ainda de uma imagem na Figura 1, sobre o Rio de Janeiro, 
Brasil, sendo este um estado conhecido por suas favelas.
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Figura 1. Fonte: figura extraída do facebook “Ops, Foi sem querer” (anônimo, 2015).

Há tanto na imagem da Figura 1, quanto no trabalho apresentado por 
Boito e Seveso (2014), quanto na notícia anteriormente contada sobre o 
MST, uma nítida universalização das características dos moradores de 
determinadas regiões ou pertencentes a um determinado movimento, e 
de determinada classe social. Esses discursos midiáticos apresentam-se 
carregados de contradições concretas na medida em que colocam fatos 
reais que ocorrem com determinados grupos, que contradizem o discurso 
capitalista. Como também fomenta exclusões a partir de estigmas para com 
determinados grupos que fomentam insegurança, violência, ameaça social, 
etc., com o uso de contradições simbólicas que geralmente são usadas 
para descrever a pobreza, e dentro do discurso dominante utilizadas de 
maneira pejorativa, como é o caso do favelado, do vândalo, do terrorista e 
de tantas outras contradições simbólicas, na medida em que apresentam-
se alienadas no construto real da palavra, alienadas da realidade concreta 
e vinculadas a discursos desumanizantes que justificam a alienação de 
direitos, dentre estes inclusive o direito a vida, como já abordei.
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Assim o capitalismo diferencia quem é igual a quem, e de que forma a 
legislação, que está longe de ser justiça vai atuar com cada qual. Como 
cada qual terá acesso aos bens sociais e aos direitos e deveres sociais, 
quem irá ditar a quem estes direitos e deveres. Desta maneira que in-
dividualmente sair do círculo tem um alto preço de exclusão social, de 
denigração e de patologização.

As contradições concretas geram as contradições simbólicas ao mes-
mo tempo em que as contradições simbólicas legitimam as contradições 
concretas, desta maneira atuando entre si de maneira dialética. Uma 
vez que, se contestaria em uma sociedade que discursa sobre liberda-
de e igualdade que uns fossem escravizados, mas não se eles fossem 
escravos, como se esse construto fosse natural, da mesma forma que 
se contestaria o saqueamento, o genocídio e a invasão, mas não se isto 
passasse em colônias, com selvagens. Se questionaria que a polícia que 
deveria garantir a segurança pública cometesse assassinatos, mas não 
se os assassinados, são pobres, são favelados, são terroristas, vândalos, 
etc. É por isto que há que se desalienar os sujeitos, tanto de seus proces-
sos de produção e de seu acesso aos bens materiais e culturais, como 
propunha Leontiev (1978) e Duarte (2004), como de sua cotidianidade 
inflada, como propunha Heller (1989, 1994) e Rossler (2004) como das 
contradições concretas e simbólicas que aqui abordo. Isto não diminuirá 
os enfrentamentos sociais, e muito possivelmente os sofrimentos psíquicos 
não cessem, porém a qualidade desse sofrimento psíquico causado pela 
desalienação é de um processo de saúde e não de adoecimento. Bem 
como, geradores de mudanças sociais importantes na garantia de direitos.

O papel do psicólogo deveria ser o de apropriar-se dos conhecimentos 
desalienantes construídos pela Psicología como ciência, assim como os 
conhecimentos das outras ciências, para poder pensar sua pratica, de 
maneira a tentar atuar e romper na medida do possível com os processos 
de alienação, buscando ter uma pratica empoderadora e que fomente a 
autonomia. Assim como deve comprometer-se em fomentar e desenvolver 
conhecimentos científicos comprometidos com este mesmo fim. A Psico-
logia deve considerar o sofrimento social a que cada sujeito é exposto 
diariamente de maneira coletiva. Buscando a ampliação de seu fazer social 
e a superação do modelo psicologizante do sofrimento psíquico. Há que 
se trabalhar coletivamente para a superação das contradições sociais, 
para que a frase todos iguais se torne uma realidade e não um eufemis-
mo. Atuar de maneira a desalienar a intencionalidade de desumanização 
de parcelas de nossa sociedade e para superação da coisificação do ser 
humano. E como proposto com Parker assumindo que onde há poder há 
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resistência e que cada prática dominante tem contradições e espaços 
para trabalhar, para desafiar e mudar o estado das coisas.

Neste sentido que o trabalho da Psicologia deve ser de fomentar 
resistência e empoderamento. Exemplos de comunidades que tem tido 
êxito, com a participação da Psicologia, são os movimentos feministas, 
o movimento lésbico, gay, bissexual, transsexual, transgênero, travesti, 
intersexual, queer - LGBTTTIQ, os movimentos negros, os movimentos dos 
sem terras, os movimentos dos sem tetos, os movimentos dos campesinos 
entre outros. Estes representam atuações de resistência e de processos 
de subjetivação de respeito, de reconhecimento a diversidade, de estima, 
de aceitação, isto tudo para consigo mesmos e para com os demais. 

Desta forma que atuação da Psicologia dominante justificando a do-
minação de uns sobre outros, negando processos históricos, como casos 
em que profissionais afirmam que rascismo não existe e que é uma vitimi-
zação5, é distinta de profissionais críticos que aproveitam espaços para 
discutir o tema, que publicamente se posicionem denunciando o sofrimento 
psíquico gerado pelo rascismo, que desmascare as contradições concretas 
e simbólicas que permeiam este tema. Assim como, outro dado atual que 
demonstra a eficácia de atuações sociais nos processos de subjetivação 
de empoderamento. Foi a campanha meu primeiro assédio promovida por 
movimentos feministas que em resposta ao assédio sexual promovido por 
internautas e sofrido por uma menina de doze anos, que participava de 
um programa de televisão brasileiro. Onde mulheres foram convocadas 
a tornar públicos seus assédios, contravertendo a lógica do sigilo, da 
culpabilização da vítima, de isto é uma vergonha para a vítima. Trouxe a 
tona milhares de relatos de assédios sexuais em sua maioria sofridos na 
infância. O impacto nos processos de subjetivação podem ser percebido 
no aumento de 40% das denuncias feitas ao 180 disque-denuncia da 
Central de Atendimento a Mulher, como consta em sua página de noticias 
de 25 de novembro de 2015. 

Uma Psicologia realmente eficaz deve fazer parte de campanhas que 
fomentem empoderamento, de políticas públicas, de militâncias; enfim a 
Psicologia deve ocupar mais lugares, deve ocupar-se de mais problemá-
ticas, e deve garantir uma atuação mais críticas nos lugares dos quais já 
faz parte. Não proponho aqui uma receita de bolo, pois seria só substituir 
uma Psicologia dominante por outra; não abordo nenhuma teoria, porque 
acabaria no substituir uma por outra; proponho uma eterna reflexão crítica 
coletiva do pensar, do investigar e do fazer.

Este trabalho de maneira nenhuma pretende esgotar o tema, tão pouco 
se pretende uma verdade absoluta, única e universal. Pretende apenas 
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um breve olhar para os processos de subjetivação desenvolvidos dentro 
de um determinado contexto social, histórico, político e econômico, com 
limitações e potencialidades. O que significa dizer que há muito ainda 
para pesquisar neste campo, e muito a desenvolver sobre esse tema e 
de maneira nenhuma este trabalho encerra-se em si mesmo.

San Luis, 09 de mayo de 2016. 

Notas:
1 Todas a citações mantêm as comas tal qual aparecem nos textos originais.
2 O termo burguês, não se apresenta no original tratado por Dussel e Grosfoguel, o introduzo 
neste texto por entender que este também faz parte desta caracterização de eu.
3 A recuperação desta noção de eu, e a leitura histórica feita por Dussel e Grosfoguel, são 
pertinentes para o entendimento do proposto neste artigo, entretanto o tema não pode ser 
aprofundado por questões de limite de espaço do artigo, assim recomenda-se que se faça 
a leitura dos textos desdes dois autores citados para uma melhor compreensão do que é 
proposto no presente trabalho.
4 Vygotsky aborda amplamente a respeito do papel dos mediadores culturais, assim podendo-
se aprofundar o conhecimento destes a partir da leitura das obras desse autor, algumas das 
quais estão citadas neste artigo.
5 Cito apenas um caso, por questões de limitação de espaço e pelo intuito ser apenas 
exemplificar, mas dentro dos autores referenciados no texto como já tendo abordado o tema 
da Psicologia dominante pode-se encontrar outros exemplos, este caso que cito aqui pode 
ser resgatado no site: http://www.revistaforum.com.br/2015/06/25/meu-psicologo-disse-que-
racismo-nao-existe/
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