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"Tódas as cois as que duram . muito tempo, im

pregnam-se progressivamente de tanta razão q~e torna-se i~ 

crível que tenham tido a sua origem na desrazão. A histó

ria exata de uma gênese não é quase sempre sentida como p~ 

radoxal e sacrílega? O bom historiador não passa afinal o 

seu tempo a contradizer?" 

f .. Nietzsche - AURORA 

Livro Primeiro, af. i 
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R E S· U· M O 

Este estudo, tem como objetivo, a tentativa de esta
belecimento dos determinantes históricos relacionados à emer -
g~ncia da noção de personalidade em ps-icologia. Deste modo, n9 
que se refere à metodologia, colocamo-nos em referência a uma 
analise histórica centrada nas condições de emergência do sa
ber, ou seja, uma analise dos determinantes sócio-ideológicos 
atuantes na constituição da psicologia da personalidade. Assim, 
nosso estudo pode ser delimitado como a tentativa de articular 
as relações entre produtos e lugares de produção. 

o trabalho, foi dividido em, basicamente, duas par
tes. A primeira, corresponde a uma abordagem antropológica, que 
telll como objetivo central, a desnaturaliz·ação das questões re-

I 

lativas à personalidade como categorias humanas inatas. Nesta 
perspectiva, as condutas individuais, para terem seu sentido 
apreendido, devem ser remetidas a uma rede de relações simbôli 
cas, a uma estrutura propriamente sociológica. 

A segunda parte, abordagem propriamente histórica 
objetiva buscar nas idéias e doutrinas ocidentais, as bases de 
elaboração do conceito de personalidade, no· século XIX, rela -
cionado à individualidade e à interioridade. 

Em suma. podemos indicar nosso objetivo como a tenta 
tiva de demonstração da articulação passada de uma realidade 
histórica atual. mostrando suas condições de produção e seus 
efeitos de controle, que necessariamente irão atuar sobre o 
corpo dos elementos integrantes da sociedade. 

v 



S U M M A R Y 

This study has a~ its objec~ an attempt to stab1ish 
the historica1determinants re1ated to the emergence of the .. 
notion of persona1ity in psycho1ogy. In this way, in t~atwhich 

,," 

.refers to methodo1ogy, we pIace ourselves in reference to an 
hisiorical ana1ysis centred on the conditions of the emergence 
of knowing, or an ana1ysis of the socio-ideological determinants 
which act in the consti tution of the psychology of personali ty. 
Thus our study can be de1imited as an attempt to articu1ate· 
the re1ationships between products and p1aces of production. 

The work has been divided into basica11y two parts. 
The first comprises an anthropo1ogica1 treatment, which has as 
its main object the denatura1ization of questions re1ative to 
persona1ity as innate human categories. In this perspective, 
the individuaIs conducts, in order to have its sense understood, 

·ought to be p1aced within a network of symbolic re1ations, to 

a proper1y socio1ogica1 structure. 

The second part, the historical treatment, itseIf, 
concentrates on searching in western ideas and doctrines, the 

. bases for the e1aboration oÍ the concept of persona1ity, in 
the 19 th century, re1ated to indiviaua1ity and interiorness. 

In resume, we can indicate our object as an attempt 
to demonstrate past articuIation of a present historical 
rea1ity, showing the conditions of its production and its 
contro1 effects, which necessarily will come to act upon the 
b9dy of the integrated eIements of society. 

vi 
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I - INTRODUÇAO 

o presente trabalho refere~se a uma tentativa de esta 

belecimento dos determinantes históricos relacionados ã emergen 

cia da noção de personalidade em psicoÍogia. 

Observe-se que, quando referimo-nos ao estabelecimen

to dos determinantes históricos, colocamo-nos numa perspectiva 

descontinuista em relação a J'lOSSO objeto de estudo. Assim, o 

objetivo fundamental deste estudo é buscar, não a sequência ne

cessária, a linha de continuidade entre acontecimentos díspares 

co~ os quais provavelmente nos defrontaremos; mas sim buscar 

justamente os pontos de ruptura e de instauração de novas -' se-

ries e os vários estratos que compõem o movimento de produç.ão 

da noção em estudo. 

Assim, quanto ã metodologia, colocamo-nos ·em referên

cia a uma análise histórica centrada nas condições de emergên -

cia do saber, ou seja, uma análise dos determinantes sócio-ideo 

lógicos atuantes na constituição da psicologia da personalidade. 

Deste modo, o método em questão, possui como 

delimitado não a ciência mas o saber: 

"método rigoroso que trata da normatividade dos dis 
cursos de uma época, as formas de normalização e 
as regras de formação do saber, método amplo que 
se estende na extraterritorialidade científica, ex 
trap01ando os métodos das ciências reconhecidas e 
oficializadas tais como a História e a Epistemolo-
.gia, a Sociologia e a Psicologia Histórica". (31 , 
p. 7}. 

objeto 



2. 

Assim, nao se fará referência ã maior ou menor distân 

cia ocupada' pelo material de estudó frente aos critérios' de pr~ 

dução científica. 

Ressalta-se que o saber reside tanto nas proposiçõe~ 

científicas quanto nos textos literários ou filosóficos, nas 

ficções, reflexões, narrativas, regulamentos institucionais e 

até nas decisões' políticas. Como nos mostra M. Foucault em sua 

História da Sexualidade: 

"I! justamente no discurso que vem a se articular po 
der e saber. E por essa mesma razão, deve-se conce 
ber o discurso como uma série de segmentos descon~ 
tínuos, cuja função tática não é uniforme nem está 
vel". (23, p. 95) 

Neste sentido, observe-se tamb.ém o comentário de 

Roland Barthes: 

"A "inocência" moderna fala do poder como se ele 
fosse um: de um lado, aqueles que o'têm, de outro, 
os que não o têm; acreditamos que o poder fosse um 
objeto exemplarmente político; acreditamos agora 
que é também um objeto ideológico, que ele se insi 
nua nos lugares onde não o ouvíamos de início, nas 
instituições, nos ensinos, mas, em suma que ele é 
sempre uno. E no entanto, se o poder fosse plural, 
como os demônios'?" (4, p. 11) 

g importante estabelecer, em relação ã abordagem de 

M. Foucault" o significado e a extensão que é dada ã noção de 

poder. Tal noção não remete ao conjunto de instituições e apar~ 

lhos garantidores da sujeição dos cidadãos ao Estado. Poder não 

é um sistema de dominação de um elemento ou grupo sobre outro , 

cujos efeitos alcancem todo o corpo social. Segundo Foucault, é 

necessário compreender o poder, 



"como a multiplicidade. de correlações de força ima
nentes ao domínio onde se exercem e constitutivas 
de sua organi zação; o j'ogo que, a~ravés de .1 utas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça , 
inverte; os apoios que tais correlações de força 
encontram umas nas outras 1 formando ca·deias ou sis 
temas ou ao contrário, as defasagens e contradi -
ções que as isolam entre si: enfim, as estratégias 
em gue se originam e cujo esboço geral ou cristali 
zaçao institucional toma corpo nos aparelhos esta~ 
tais, na formulação da lei, nas hegemonias sociai~' 
(23, p. 88) 

3. 

Deste modo, encontramos em tal abordagem a impossibi-

lidade de separar discurso e poder. Este é pr~sença constante 

nao em função de um englobamento unitário, mas sim em função de 

se produzir a cada instante, na relação entre um ponto e outro. 

Ele está em toda parte, porque provém de todos os lugares. 

"Pois se o poder só tivesse a função de reprimir. " 
se agisse apenas por meio'da censura, da exclusão, 
do impedimento, do recalcamento, ã maneira de um 
grande super-ego, se apenas se excercesse de um mo 
do negativo, ele seria muito frágil. Se ele é for~ 
te, é porque produz efeitos positivos a nível do 
desejo - como se começa·a conhecer - e também a ní 
vel do saber. O poder, longe de impedir o 'saber 
o produz". (25, p. l48} , 

Em nossa investigação, serao fundamentais os traba 

lhos orientados pela assim chamada história das 'mentalidades 

Tal perspectiva é importante na medida em que nosso interesse 

recai justamente sobre o espaço do saber; isto em função dela o 

perar ao nível do quotidiano, dos aspectos, por assim dizer, a~ 

tomáticos, isto é, aqueles que escapam' aos sujeitos particula -

res da história, reveladores do conteúdo impessoal do pensamen-

to. 

"Assim o que parece desprovido de raízes, nascido da 
improvisação e do reflexo, gestos maquinais, pala
vras irrefletidas, vem de longe e testemunha em fa 



vor da extensa repercussão dos sistemas de pensa
mento." (33, p. 72) 

4. 

A história das mentalidades mantém relações c'om as vá 

rias ciências humanas a partir de vários pontos. Aproxima-se da 

etnologia, na medida em que ambas visam alcançar o nível mais es 

tável, mais imóvel das sociedades. Assim Le Goff: "Retomando a 

palavra de Ernest Labrousse: o social é mais lento que o econo

mico e o mental mais ainda do· que o social." (33, p. 69) 

Nesta aproximação, a etnologia permite uma modifica -

çao nas perspectivas cronológicas da história, quando remete por 

exemplo, às festas do calendário religioso ou a cerimônias li~a 

das ã história biológica e familiar como nascimento, casamento 

e morte: na medida em que são acontecimentos repetidos ou espe

rados. E por outro lado, é justamente na conversão que faz ao 

homem quotidiano, que a etnologia histórica conduz "ao estudo das' 

mentalidades, consideradas como "aquilo que menos muda" na evo-

1ução histórica'~" (32, p. 317}. 

Le goff observa ainda a importância de Marcel Mauss e 

de seu artigo sobre as técnicas do. corpo, isto no que diz res -

peito ã emergência do corpo na história,.e que tomado "em pers-

pectiva histórica~ deveria ser decisivo para a caracterização 

das sociedades e das civilizações." (32, p. 320). 

Aproxima-se também da soc~ologia, pois seu objeto 
... 
e 

também'o coletivo. Um indivíduo históric9, sendo esse um grande 
... 

homem, e justamente o que ele tem de comum com outros homens de 



s. 

seu tempo •. 

. . . 
Muito particularmente, encontra-se com a psicologia 

social. 

"As noções de comportamento ou de, atitude são para 
este e para aquele essenciais. Na medida aliás em 
que psicólogos sociais, como C. Kluckhohn, insis
tem no papel do contrôle cultural nos comportamen 
tos biológicos, a psicologia social inclina-se pa 
ra a etnologia e, desta, para a história." (33 -
p. 70). 

Neste ponto J. Le Goff (33) nos adverte para um dos 

interesses da história das mentalidades, na medida em que ofere 

ce i Psicologia Histórica as possibilidades de ligação com uma 

grande corrente da pesquisa histórica atual, ou seja, a histó ~ 

ria quantitativa. 

Observe- que a história das mentalid~des nao se defi

ne somente pelo contato com outras ciências humanas~ sendo o lu 

gar de encontro de exigências opostas que a própria pesquisa his 

tórica atual força ao diálogo. "Situa-se no ponto de junção do 

indivídual e do coletivo, do longo tempo e do quotidiano, do in 

consciente e do intencional. do estrutural e do conjuntural, do 

marginal e do geral." (33, p. 71)." Neste sentido •. o exemplo da-

do por Le Goff quanto i reação dos homens do siculo XIV face 

peste como relacionada i castigo divino. sendo alimentada 

"pela lição secular e inconscie"nte dos pensadores 
cristãos. de Santo Agostinho a são Tomãs de Aqui 
no; explica-se pelo sistema da equação doença-pe 
cado aperfeiçoado pelos clirigos da alta Idade Me 
dia, porim negligencia todas ·as articulações 1ó: 

"gicas, todas as sutilezas do raciocínio para nao 
olhar senão a forma grosseira da idiia." (33 
p. 71) 

-a 



6. 

Decorrente, em gran4e parte, de uma reaçao ao domínio 

exercido peia hisi6ri~ econSmic~, ~ hist5ria das mentalidades 

- .. nao e nem o renascimento de um espiritualismo ultrapassado, es-

condendo-se sob uma inexplicável psique coletiva, nem o esforço 

de sobrevivência de um marxismo vulgar procurando nela a defin~ 

çao de superestruturas nascidas mecanicamente das infraestrutu

ras s6cio-econômicas, ou seja, a mentalidade não remete simple~ 

mente a um reflexo. Sua atração provém principalmente da mudança 

de idiias que oferece i hist5ria econSmica e social. Segundo 

Georges Duby (14) i necessário prolongar a hist5ria econpmica ~ 

través da hist5ria das mentalidades. 

Neste ponto é importante a observação de Michel Fou '

cault ~S) quando nos mostra que as relações de poder são ima -

nentes tanto aos processos econSmicos quanto is relações de co

nhecimentos, nao ocupando a posição de superes,trutura, com um 

simples papel de proibição ou de reconduçã~; porém, .possuem, lá 

onde atuam, um papel diretamente produtor, gerando partilhas 

desigualdades, desequilíbrios que são concomitantemente produ -

tos e condições internas destas diferenciações. 

Deste modo, podemos concluir com J. Le Goff, que 

"a hist6ria das mentalidades obriga o historiador a 
interessar-se mais de perto por alguns íenSmenos es 
senciais de seu domínio: as heranças, das quais o 
estudo ensina a continuidade, .as perdas, as r~ptu
ras (de onde, de quem, de quando vem esse habito 
mental, essa expressão, esse gesto?); a tradição, 
isto é, as maneiras pelas quais se reproduzem men
tálmente as sociedades, as defasagens, produto do 
retardamento dos espíritos em se adaptarem is mu-

'danças e da inegável rapidez com que evoluem os di 
ferentes setores da hist6ria. Campo de análise prT 
vilegiado para a crítica das concepções lineares a 
serviço hist6rico." (33, p. 12) 



· 7. 

Em suma, podemos deli~itar nosso objetivo como a ten

Últiva de articular as. relações entre produtos e lugares de pr~ 

dução. Isto, tentando responder perguntas d6 tipo: 

a partir de que momento, e~ psicologia, falou-se em 

personalidade? 

- o que era dito e a que problemas se referia? 

qual era o contexto histórico-político no momento 

destas construções, ou seja, quais os problemas que 

circulavam socialmente? 

r 
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11 - ABORDAGEM ANTROPOLOGICA 

O objetivo central desta unidade é, partindo-se de 

uma abordagem transculturai, desnaturalizar as questões relati 

vas ã personalidade como categorias humanas inatas. N~§te sen

tidQ, Marcel Mauss indica-nos caminho seguor. 

"I! a idéia de "pessoa", a idéia do "eu". Toda gen
te a encontra natural e nítida no fundo da consci 
.ência, completamente equipada no fundo da moral 
que ·dela se deduz. I! necessário substituir esta 
ingênua visão da sua história e de seu valor a
tual por uma vis ão mais pre cis a." (37, p. 209) 

Quando tomamos o problema em termos de uma desnatura 

lização, isto se faz em função da questão levantada não só por 

Mauss mas também por Claude Lévi-Strauss ( 3S ) quando comen

·ta a.questão da in~egração e constância da conduta humana, pr~ 

blema este intimamente relacionado. com o"da noção de personali 

dade, caracterizada justamente como polo integrador da conduta. 

Evidentemente, encontramos o homem tanto como um ser 

biológico quanto um indivíduo social. Porém, na falta de ele -

mentos consistentes para ajuizar em relação ao homem onde aca-

ba a natureza e começa a cultura, a distinção estabelecida por 

Lévi-Strauss ( 35 ) entre estado de natureza e e~tado de cul

tura, vai apresentar um valor lógico fundamental, em função da 

falta de uma significação hist6rica adequada para dizer dos li 

mites do inato e do adquirido; tal distinção consequentemente 

terá lugar como instrumentQ de método. I! Lévi-Strauss quem co-

·menta. 



"g que a cultura não pode ser considerada nem sim
ple~mente.justaposta riem simplesmente superposta 
a vida, e em outro sentido'utiliza-a e a transfo'r 
ma para realizar uma síntese de ·nova· ordem." (35: 
p. 42) 

o que vai caracterizar fundamentalmente a cultura 

a presença da norma, da regra; o que num estudo comparado 

comportamento humano ao dos macacos antropóides, mostrou 

9. 

... 
e 

do 

que 

nestes, o comportamento tanto individual quanto coletivo é ca

racterizado por uma grande inconstincia e versatilidade. Não 

há nestes grupos, nada que se aproxime a um modelo de articula 

ção cultural, isto é, instrumentos, instituições sociais e sis 

temas de valores sejam estéticos, morais ou religiosos; em su

ma, não se verifica a presença de um sistema articulado de s1Z 

nos mutuamente dependentes, ou seja, uma linguagem. Desta ma

neira, o que parece se passar é o fato de os grandes macacos já. 

terem se libertado de um comportamento espec~fico, ditado por 

uma natureza, ou seja pela ação de Uin ins'tinto atuando sobre 

uma estrutura morfo-fisiológica específica, e articulando a 

transmissão hereditária das condutas essenciais ã adaptação e 

sobrevivência do indivíduo e da espécie. Na medida em que a de 

terminação instintiva se faz difusa e imprecisa, vemos nestes 

animais tal espaço nao ser substituido pelo da tradição exter

na. isto é, a cultura. Como mostra Lévi-Strauss ( 35 ), é ju~ 

tamente a ausência da regra que indica o critério mais adequa

do para a distinção de um processo natural de um processo cul

tural. 

Observe-se que esse autor nao nega a existência e 

ação de processos biológicos atuando no desempenho humano. 

a 
... 

so 
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que em r~lação i constincia e a 'regularidade, vemos tais pro -
'. ' 

cessos relacionados fundamentalmente ã ,tradiç,ão externa. Neste 

sentido, sao importantes as observações de ~l. Mauss co-

mentadas por Lévi-Strauss ( 36 ), em que seria por intermédio 
, 

das necessidades e das atividades corporais que a estrutura sO 

cial imprimiria sua marca sobre os indivíduos. "Exerci tam- se 

as crianças a dominar reflexos inibem-se medos 

lecionam-se pausas e movimentos." (36, p. 150) 

Ainda é Lévi-Strauss que comenta. 

"O esforço "irrealizável", a dor "intolerável", o 
prazer "inaudito" são menos função de particulari 
dade individuais do que de critérios sancionados
pela aprovação ou desaprovação coletivas." (36 
p. 151) 

se-

Neste ponto é importante que se faça referência ao 

artigo de Pierre Clastres ( 09 ) acêrca dos ritos de inicia -

ção nas sociedades arcaicas. Estes incidem justamente sobre o 

corpo dos iniciados, que é o espaço designado pela sociedade, 

"a conter o sinal de um tempo, o traço de uma passagem, a de-

terminação de um des tino." (9. p. 125) 

O objetivo da iniciação, al~m de constituir numa pro 

va de coragem. que é vivida com grande sofrimento pelo inicia

do. e que o sofre em silêncio; isto em sinal de submissão ao 

corpo social e aí evidencia-se o objetivo fundamental do ri

tual que é a impressão da marca social sobre o corpo dos jo

vens iniciados. O momento de tortura do ritual diz de uma mar-

cação sobre o corpo, em que as marcas fornecem um obstáculo ao 
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esquecimento; pelos sulcos impressos o corpo se faz uma memó -

ria. g a açao da lei ,sobre o corpo. que, vai ,atuar no sentido da 

produção de um sentimento de pertencimento social. O ritual de 

ini~iação articula-se como uma pedagogia de afirmação e não de 

diálogo. 

Observe-se o comentário acerca da perspectiva nietzs 

cheana. em "O Anti-gdipo": 

"Talvez não haja mesmo, nada mais inquietante na pré
história do homem que sua memotécnica ( ... ) não se 
passava nunca sem suplícios. sem martirios e sacrifí 
cios sangrentos quando o homem julgava necessário -
criar para si uma memória; os mais apavorantes holo 
caustos e as promessas mais horrendas, as mutila -
ções mais repugnantes, os rituais mais cruéis de to 
dos os cultos religiosos ( ... ) Perceberemos as di-=
ficuldades que há na terra para educar um povo de 
pensadores!" (12, p.184) 

Para além destes efeitos. tão evident~s a partir dos 

• ritos de iniciação e outras situações semelhantes. encontramos 

na conduta humana uma multiplicidade de efeitos sutis, que em 

geral passam despercebidos, gerados pela ação do social. e com 

pondo a educação dos indivíduos de ambos os sexos e todas 

idades. Assim o que percebemos a partir destas observações 

as 

-e 

que o homem antes de ser produto de seu corpo, este é que será 

trabalhado, produ~ido por todo um sistema de técnicas e repre

sentações. 

A consequência desta abord'agem. e que Mauss ( 36 ) e~ 

clarece de modo bem adequado, é que em relação ã questão, am -

pIamente discutida em psicologia, d'as relações entre personali 

dade e cultura, é que a "formulação psicológica não é mais que 

F 
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uma tradução, no plano do psiquismo individual, de uma estrutu 

ra propriamente sociol?gica." (36, p. ISS) 

As condutas individuais, só ganham sentido quando re 

metidas a uma estrutura de relações s~móólicas, que evidente - • 

mente remete a um espaço coletivo. O fato individual não tem 

sentido por si mesmo. E, segundo Lévi-Strauss ( 35 ), é no 

pensamento infantil que encontramos o fundo comum e indiferen-

ciado de estruturas mentais e de esquemas de sociabilidade, do 

qual cada sociedade retira os elementos que lhe permitirão 

construir seu modelo particular. 

Em Jean.Stoetzel ( 47 ), encontramos referência aos 

estudos de G. Dieterlen e M. Griaule, de 1939 sobre a persona

lidade ·dos povos sudaneses (bambara, bozo e dogon). A noção de 

pessoa entre os sudaneses, comporta"e distingue entre elemen -

tos espirituais, corporais e sociais. 

Analisando mais detalhadamente os bambara, encontra-

mos em relação aos elementos espirituais da pessoa a seguinte 

relação aproximada aos nossos próprios elementos conceituais. 

ELEMENTOS ESPIRITUAIS DA PESSOA 
TRADUÇÃO APROXIMADA BA~1BARA 

1. A Alma NI 

2. O Duplo- DYA 

3. A fôrça Vital TERE 

Adaptado de Jean Stoetzez (Psicologia Social) , p. 172 

l 
~ 

I 
i 
! 

( 
I 

I 

j 
F 
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Ressalte.-se que o ni e. o .dya sao elementos espiri 

t~ais de exist~ncia p~rmanente no g~upo social .. Quando o indi

víduo morre, ni é recolhido e conservado em um alto individual 

e o dya regressa ao rio sob a guarda do g~nio Faro. Estes ele

mentos se reencarnarão na próxima criança nascida no grupo. Em' 

relação ao tere, está na depend~nciados outros dois elementos, 

sendo composto dos tere dos pais e também do tere do defunto de 

quem a criança herdou o ni e o dya. O tere pode ser compreendi 

. do Como o caráter do indivíduo ou melhor sua força vital. 

Quanto ao elemento corporal, está intimamente rela -

cionado aos espirituais. Nas representações bambara~ o corpo 

tem funções espirituais, como por exemplo os .cabelos que con

tém considerável parcela de ni; e tanto'ni como dya são sexua

dos como o corpo. Além disso encontramos uma relação entre o 

corpo e o cosmos: nas clavículas dos bambara,'que são agricul-

. tores, encontramos os símbolos representantes dos dito graos 

fundamentais enquanto que as dos bozo, que são pescadores rece 

bem os símbolos dos oito peixes fundamentais. O conteúdo simbó 

lico diferencial das clavículas irá predeterminar as tarefas 

possíveis de serem desempenhadas por seus possuidores, agricu! 

tores ou pescadores no caso. 

Encontramos um reflexo destas representações no modo 

como os bambara atribuem nomes às pessoas. Nesta sociedade o 

indivíduo tem um prenome que é do antepassado que lhe deu o ni 

e o dya e um nome de família que é o do próprio pai. A este 

normalmente anexa-se uma "divisa",' isto é. uma fórmula eficaz 

r 
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e também uma genealogia que honra seu portador. 

Assim. a partir de tal concepçao da pessoa. o que te 

mos é a incorporação do indivíduo ao grupo social. já que ele 

é muito mais do que ele mesmo. pois seu ni e seu dya são sem

pre reutilizáveis. salvo por exemplo. "o caso do nascimento de 

gêmeos em que o ni e o dya ficam perdidos e em que Faro vai se 

utilizar de almas novas que tem de reserva para a con~tituição 

do novo indivíduo. Desta maneira, o indivíduo fica determinado 

por sua pessoa, seu tere, que podemos identificar como o cará

ter. o conteúdo de sua personalidade, que está contido nas di

versas parcelas de seus genitores e antepassados. De indivi 

"dual, o que restà é a carne "para as térmitas" e a "muda" de 

seu ni que permanecerá no altar" individual, após o reemprego 

num novo nascimento. 

Em Stoetzel ( 47 ), encontramos referência a Ruth 

Benedict sobre a constituição da noçao de pessoa entre os japo 

neses. 

"Ao passo que a vida pessoal e moral do ocidental 
é caracterizada pela tendência ã integração, pre 
domina entre os japoneses um traço que se pode 
chamar de "sompartimentagem"." (47, p. 174) 

Deste modo. o comportamento do indivíduo na socieda

de japonesa seria ativado não por motivações interiores e sim 

segundo códigos. Tais códigos, envolvem basicamente. um siste

ma de prestações e contraprestações. 

"O "on" que são as obrigações incorridas passiva
mente: aceita-se um on ou deve-se un on, ou seja, 
obrigações do ponto de vista do recebedor passi-

f 



VOe Recebe-se o on dos pais, do imperador, do che 
fe, do professor. Emter.mos recíprocos, há que 
saldar tais obrigações~ Temos então obrigações do 
ponto de vista· do pagamento ativo, que se articu 
Iam em duas classes: Gimu e Giri. Em gimu, o pa
gamento integral das obrigações continua não mais 
do que parcial, sem limite de tempo. Temos então 
por exemplo, CHU que é O dever para com o impera 
dor, a lei, o Japão. KO, dever para com os pais~ 
os ancestrais e os descendentes; e MUL\1U que é o 
dever para com o próprio trabalno. Em giri, tais 
obrigações são consideradas como tendo de ser pa 
gas com equivalência matemática em relação ao rã 
vor recebido, havendo limite de tempo. teremos 
então o giri-para-com-o-mundo, isto é, para com 
o senhor.feudal ou o patrão, para com a famíliae 
para com não aparentados ou parentes distantes em 
caso de haver entre estas pessoas uma obrigação 
derivada de um on aceito. Teremos também o giri
para-com-o-nome, que é a obrigação de revidar ao 
insulto, a de não admitir o fracasso profissionru 
ou a ignorãncia e o de cumprir com todas as re
gras de etiqueta japonesa." (5, p. 101) 

15. 

Desta forma, todo o p~oblema consiste em desempenhar

se de maneira adequada perante as obrigaçõ~s; quando tal nao 

acontece, a morte é a conduta adequada para a regularização dàs 

dívidas para com o mundo e para com o seu nome. ~em·auto-com -

paixão ou auto-s a tisfação, mas com espíri to ,de ini ci ati va e 

determinação implacável. Em tal estrutura social o valor do 

indivíduo reside em seu conformismo a estes códigos, é ores -

peito a eles que lhe garante um lugar na sociedade. 

Ainda em J. Stoetzel C 47 ), encontramos referência 

ao trabalho de Maurice Leenhardt (Do Kamo: la personne et le 

mythe dans le monde mélanesien) sobre'os canacas de Nova Cale

dônia. Esta sociedades caracteriza-se por não operar uma repre

sentação do indivíduo em termos de pessoa. em termos de eu. En 

tre os canacas. o kamo, que é o "homem verdadeiro". verdadeira 
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mente humano, o vivente, que,seopoe ao bao, que € o ser que 

não tem corpo; deve ser buscado justamente ~o corpo. Por€m, o 

corpo não € a pessoa, o corpo € aquilo que a sust€m. Assim co

mo ~ corpo do homem. há o corpo da noite. que os canacas iden

tificam com a Via-Láctea. ou mais simplesmente o corpo de um 

machado que € o seu cabo. O kamo será definido em função das 

relações sociais. O kamo está inteiro em suas relações; e nes

tas definem-se os pap€is a serem representados. Sem papel. o 

indivíduo não € absolutament~ nada. g vácuo . Consequentemente, 

nunca faltam as relações sociais a um indivíduo, nunca ficando 

só consigo mesmo. tudo fazendo em grupo. Entre os canacas, nem 

mesmo o nome chega a precisar uma individ!lalização já que ele 

€ produzido para representar relações: posição no grupo paren-

tal ,representada • por exemplo. pelo pr,enome Tiano que indica 

ser a filha mais velha do chefe. Assim. quanto ao nome, cada 

um tem vários: nome do lugar de origem. do grupo parental. no-

-me ancestral e so o conjunto de nomes reconstruiria a identida 

de pessoal. Por outro lado, o papel e o uso ,do nome são míni -

mos, ressaltando-se que nos relatos míticos quase penhum 'herói 

tem nome. Deste modo, entre os canacas. o nome nao tem a fun -

çao de individualizar uma personalidade. De acordo com Lee-

nhardt ( 47). estes indivíduos não chegam a construir uma re 

presentação clara da própria pessoa. e at€ a chegada dos euro-

peus falava-se e pensava-se na primeira e terceira pessoa si -

multaneamente. 

"Isso porque não dispõe de nome pessoal que o de -
signe sem equívoco individua,lmen te, po'rque vi ve 
preso numa rede de relações sociais concretas de 
que i incapaz de abstrair-se e. sobre~udo, porque 
lhe € totalmente estranha a' idéia de que seu cor
po é e 1 e me s mo ." C 4 7. P • 17 8) 
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MareeI Mauss ( 37), comentando a obra de Frank Ha -

.milton Cushing no que se refere· aos índios pueblo, mais precisa 

·mente os zuni, apo~ta-nos dois po~tos fundamentais no que diz 

respeito ã articulação e constituição da pessoa nestas socieda .. 
des. i .,. 

Os pontos sao estes: "Existência de um número deter

minado de prenomes por clãe definição do exato papel que cada 

um desempenha na figuração do clã, expresso por esse nome." (37, 

p. 214). Ainda i Mauss quem comenta:. 

"Assim, de um lado, o clã se considera constituido 
por um certo número de pessoas, na realidade de 
personagens e, de outro lado, o papel de todos es 
ses personagens i realmente o de figurar, cada um 
na sua parte, a totalidade prefigurada do clã." 
(37, p. 215) 

. Assim, entre os pueblo zuni, a.noçao de pessoa reme-

. te ao indivíduo confundido no seu clã, mas já destacado dele 

no cerimonial pela máscara, título, posição, papel, propieda

de e por sua sobrevivência e reaparecimento na terra em um de 

seus descendentes que herdará o mesmo prenome, títulos, direi-

·tos e funções, ocupando assim o lugar hoje por ele ocupado; já 

. que as vidas dos indivíduos i que garantem a permanência do 

clã. 

Também entre o Kwakiut1, grupo indígena do noroeste 

da América do Norte, encontraremos, como nos zuni, as "pessoas 

huma~"sendo compostas a partir de classes e de clãs. Isto vai 

se fazer a partir de· uma vasta troca de direitos, prestações, 

bensi danças, cerimõnias, privilégios. e posições em que as pe~ 

r 
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soas sao satisfeitas ao mesmo tempo que o grupo social. Em ca-

da tlã, cada indivíduo tem dois nOmes, um p'ara cada estação: 

profano (verão) e sagrado (inverno). Os nomes repartem-se en

tre· as famílias separadas. Cada clã tem duas s€ries completas 

de nomes próprios (prenomes) - uma corrente, outra secreta; o 

que segundo Franz Boas em sua Ethnology of the Kwakiutl, não e 

simples, j á que o prenome do indi ví duo, um nobre por exemplo , 

muda com a idade e com as funções que ele desempenha de acordo 

com a sua idade. Os indivíduos, que são sem dúvida os responsa 

veis pela família, clã e tribo a que pertencem, só agem quali-

ficados por seus nomes, o qual recebem do estoque pertencente 

ao próprio grupo. Neste sentido, a perpet"uação .das coisas e d8:s 

almas será garantida pela perpetuação dos nomes dos indivíduos 
• 

no sistema das famílias. O indi~íduo e~tá contido no nome que 

o identifica. Assim, numa guerra ou num ritual, matando-se ou 

apoderando-se de uma peça ri tual (roupa, máscara) , herdam-se os 

bens, os direitos pessoais, os cargos, os nomes, os antepassa~ 

dos. Em suma, herda-se a própria pessoa; herdam-se os bens e o 

próprio espírito individual. 

Em relação ã questão dos nomes e as características 

de seu possuidor, são importantes as observações de Alfred M€

traux ( 38 ) quando em seus estudos sobre os tupinambâs. Anali 

sa a questão da antropofagia ritual ressaltando as "precauções 

tomadas pelo matador" após a e.xecução do prisioneiro. Tais prá 

ticas objetivavam protegê-lo da vingança que poderia ser exer

cida pelo espírito do morto. Tão logo abatia sua vítima, o exe 

cutor abandonava seus instrumentos, refugiando-se em sua oca, 

I 
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ã porta da. qual e.stava o velho que lhe havia posto o tacape nas 

mãos e que agora segurava, fixand~ uma das extremidades no 

chão, um arco, que era estirado de modo a que o afilhado pas -

sasse pelo centro, sem tocar em nenhuma de suas partes; assim 

qúe passava o velho fingia disparar uma flecha. Segundo Mé": 

traux, "esse ato deveria tornar o matador ágil e permitir- lhe 

evitar, no combate, os golpes contra ele lançados." (38, p.142). 

Na cabana, o executor corria em todos os sentidos 

subtraindo-se à perseguição do espírito. Enquanto isso, irmãos 

e primos iam pela aldeia gritando: "Meu irmão chama-se assim", 

e diziam o novo nome escolhido. Tal mudança de nome era a mais 

importante precaução. para não se ficar exposto à animosidade 

·de um espírito. No ca"so comentado. também deveriam trocar ·de 

nome o guerreiro que capturara o prisoneiro, aquele que o aI -

cançara na corrida. ou aquele que o maltratara antes de serpre 

so; e também a esposa. irmãos. irmãs e primos do executor; ou 

seja todos aqueles que de qualquer modo tenham participado na 

execuçao ou que eram aparentados com o executor. 

"A renominação era medida de prudência igualmente 
adotada por todo indivíduo que tivesse morto a 
outrem e a que cabia desviar o espírito de qual
quer empresa dirigida contra a pessoa causadora 
de sua cólera." (38. p. 142) 

Métraux ( 38 )também faz um comentário, tomando co-

mo referência Nunez Cabeza de Vaca, sobre os antigos guaranis 

que tinham tal temor ao inimigo devorado que todo aquele que 

provava do caldo de seu corpo cozido. trocava de nome; sendo 

que o filho que primeiro abria o crânio do prisioneiro tomava 

.... 1!' 
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o nome de sua vítima. 

Tais atos, teriam como óbjetivo a aquisição de uma 

nova personalidade, que seria, segundo Métraux ( 38 )', a for

ma encontrada para escapar à vingança ~o morto que poderia re-

cair tanto no executor como em qualquer dos seus parentes, por 

isto todos os ímplicados trocavam de nome, ou seja, simbolica-

mente (e realmente) transformavam-se em outras pessoas. Além 

da função estratégica, tal ritual garantia também prestígio à-

quele que se submetia; a ponto de um indivíduo que não havia 

pelo menos uma vez mudado seu nome de infância, via-se recusa-

do pelas mulheres, já que os tupinambás acreditavam que os fi

lhos gerados por um indivíduo que nunca houvesse feito prionei 

ros, logo nunca tivesse trocado de nome não poderiam ser bons 

frutos. 

Mérece também destaque em nosso' estudo o caso da so

ciedade nômade Guayaki. do Paraguai, relatado por Pierre Clas

tres em O Arco e o Cesto ( 10 ). Tal grupo, apresenta como ca 

racterísticas fundamentais de articulação a divisão do traba -

lho e do espaço social em função do sexo, a poliandria e uma 

rígida distribuição dos produtos de caça (não praticam agricu.!.. 

tura de espécie alguma) em função do Tabu da Caça, que enuncia 

que um caçador não consome nunca sua própria presa e que ela de 

ve ser sempre passada ao grupo. Em ~unção do número de seus com 

ponentes (30 a 40 indivíduos por grupo), é fundamental que ha

ja uma margem alta de integração no grupo. para que seja asse

guradà sua sobrevivência; assim o códig~ estruturante do grupo 

nao suporta transgressões. sendo estas responsáveis principal-
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mente pela atração do pan~-o .azar na caça. Transgredir o tabu 

da caça, ou seja, co~sumir aquilo que produziu; ter o arco to

cado por uma mulher, são causas fundamentais da atração do pa

né e isto tem como consequência a perda de um lugar no espaço 

m~sculino. Entre os guaiaquis ser homem ~ ser caçador e carre~ 

gar um arco e ser mulher é ·carregar um cesto. 

-' Na medida em que o caçador nao e mais um elemento 

produtor, não se define mais' como um homem. O grupo desta ma

neira, atua no sentido de que tal indivíduo passe a desempenhar 

tarefas femininas. inscrevendo-se assim em outro espaço. Em re 

lação a tal fato, Clastres C 10 ), comenta os casos de dois 

homens que carregavam cestos: o primeiro, um caçador que era 

panema ("azarado na caça"), e que por isto não carregava um ar 

co, só podendo caçar pequenos animais com as mãos. Tamb~m era 

viúvo, e como era panema, nao conseguia nenhu~ casamento. Des-

ta forma, o único lugar que a sociedade lhe reservava era jun

to às mulheres. Acontece que este homem nao aceitava tal lugar, 

mostrando-se constantemente inquieto, descontente e além disso 

manifestava tal estado carregando o cesto, que havia ganho de 

presente, atravessado ao peito e não à testa como as mulheres. 

Em função disto, era objeto de ridículo por parte de todos os 

elementos do grupo. 

o outro caso era o de um sodomi ta. que também era pa 

nema. Este encontrava-se plenamente integrado ao espaço femini 

no. tendo inclusive fabricado seu próprio cesto. Teve sua ho-

mossexualidade reconhecida socialmente,' na medida em que se e-
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videnciou ~ua inc::apacidade de manejar o arco. Observa-se que 

seu comportamento não lhe trazia p~oblemas,'não despertando n~ 

nhuma atenção especial; sendo que ocasionalmente tornava-se 

parceiro sexual de certos caçadores, sem isto gerar nenhuma 

pérplexidade. 

Em relação a estes casos, podemos observar o quanto 

as dificuldades psicol6gicas e em contrapartida a integração ao 

social, são fundamentalmente' determinadas por uma codificação 

social que sustenta e mantEm a continuidade do grupo. Note- se . 

que o desrespeito do grupo frente ao primeiro, devia-se a que 

el.e representava justamente o registro do. anormal, já que nao 

era um caçador e pretendia permanecer sendo um homem, nao acei 

tando o novo lugar no espaço feminino. A partir da perspect~va 

guaiaqui, ele sim era o anormal e não o outro que era homosse

xual. e isto porque ele simplesmente "não estava em lugar al

gum". não era mais um homem e nao se integrava às mulheres. De 

acordo com Clastres , ele 

"constituia por si mesmo uma espEcie de escândalo 
l6gico; não se situando em nenhum lugar nitida -
mente identificável, ele escapava do sistema e 
introduzia nele um fator de desordem: o anormal 
• • • ." (1 O, p. 7 8 ) 

Daí a agressividade com que era tratado pelo grupo. 

E neste contexto que se apreende o sentido do canto 

do caçador guaiaqui - entoado sempre na primeira pessoa, ou se 

ja, endereçado àquele que canta - como o movimento que 

'''leva o caçador a se saber e se dizerénquanto 
individualidade concreta absolutamente fe
chada sobre si. O mesmo homem existe, portanto, 

--- I 



como pura relação no plano da troca de bens e de 
mulheres (o casamento poliândrico não garante ao 
caçador a posse exclusiva da mulher) e como môna 
da, se se pode dizer, no Flano da linguagem. E 
pelo canto ,que ele chega a consciência de si mes 
mo como eu e ao uso'desde então legítimo desse 
pronome pessoal." (10, p. 86) .. 

f 
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," 
yorim na medida em que u~ caçador começa a cantar, outros o 

seguem e ã revelia dos cantores, que querem Justamente burlar 

.a função de comunicação da linguagem fundando um monólogo, ins 

tala-se um diálogo. 

Neste ponto é importante lembrarmos a observação de 

MareeI Mauss ( 37 ) no sentido de que nunca existiu um grupo 

social, ou uma língua em que a palavra "eu-mim" não tenha sur-

gido e não tenha exprimido algo nitidamente representado. Ja

. mais houve "ser humano que nao tenha tido o sentido, não ape

nas de seu corpo, como também de sua individualidade a um tem-

po espiritual e corpora1." (37, p •. 2ll). Desta maneira a ques

~ão que se coloca i a de saber de que modo o homem chega a fa-

zer uma representação de si mesmo a partir de uma ação provin

da da própria estrutura que vaí atuar no sentido de integrar os 

. desempenhos humanos relativamente ao corpo so·cia1. Ir Mauss quem 

. pergunta: 

"como no curso dos séculos, através de numerosas 
sociedades. elaborou-se lentamente, não o senti 
do do "eu", mas a noção, o conceito respectivo
que os homens das diversas épocas criaram?" 
(37, p. 211) 

-r 
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III - PERSONALIDADE E HISTORIA 

. ... 
Na medida em que tentamos. atraves da abordagem an -

tropológica. operar urna desnaturalização do conceito de perso

nalidade. a intenção agora é buscar ~as idéias e doutrinas que 

atravessaram o pensamento ocidental. as bases que irão forne -

cer·ele·mentos ã psicologia do século XIX para a ·elaboração. do 

conceito de personalidade como relacionado ã individualidade • 

ã atividade constituidora e integradora de um "eu". que se de

fine na forma da exclusividade frente ao mun'do e ao próprio de 

sempenho da pessoa. Neste sentido a personalidade atuaria corno 

elemento de síntese de nossa experi~ncia interior, assim~ o eu 

·nao se confunde eom a ação realizada. Ele julga. decide e esta 

.belece projetos em sua exist~ncia. A multiplicidade constituin 

te do·sujeito encontra urna unidade em função da ação integrad~ 

ra da estrutura da personalidade. 

g necessário que se esclareça. quê quando em Psicolo 

gia tentamos chegar a um conhecimento sobre o homem. o grande 

problema que se coloca é o da multiplicidade de possibilidades 
• 

que este apresenta concomitante a uma estabilidade que se ob -

serva a nível dosístema social. Ora, onde residem os determi-

nantes desta unidade? Como o homem chega, a partir de um série 

de possibilidades iniciais, a ter uma conduta integrada a pa-

drões sociais, a viver segundo preceitos éticos e morais? Acre 

ditamos que para responder a tais questões, é fundamental que 

se procure investigar o momento em que tais questões passaram 

a ser objeto de preocupação da Psicologia, na forma da p·rodu -
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çao de uma teoria da personalid~de, que de modo geral tenta 

responder sobre a estrutura, dinâmica e, desenvolvimento do in

divíduo. 

Na história do Ocidente, jul~amos encontrar a liga ~ 

çao da noçao de pessoa à de individualidade, com o trabalho dos 

metafísicos cristãos, no período medieval. Observe-se que o 

cristianismo, vai reso! ver pela via da fé, o grande problema 

que se colocou para o homem desde o momento trágico da Grécia. 

Neste momento, o problema humano se afigurava como um jogo en

tre a vontade humana propriamente dita e a vontade dos deuses. 

A interrogação fundamental que se impõe C9m a tragédia grega , 

em refer~ncia às relações do homem com seus atos, sintetiza-s~ 

no seguinte: 

"em que medida o homem é realmente a fonte de suas 
ações? Mesmo quando parece tomar a iniciativa' e 
assumir a responsabilidade delas~ não. t~m elas em 
algum lugar fora dele sua verdadeira origem?" 
(50, p. 66) 

A tragédia situa o indivíduo na encruzilhada da açao, frente a 
• 

uma divisão que o engaja por completo; 

"mas essa inelutável escolha opera-se num mundo de 
forças obscuras e ambíguas, num mundo dividido on 
de "uma justiça luta contra outra justiça", ••. -:
onde o direito nunca está fixo, mas desloca-se no 
decorrer mesmo da ação, "vira" e transforma-se em 
seu contrário. O homem acredita optar pelo bem; 
prende-se a ele com toda sua alma; e é o mal que 
ele' escolheu. revelando-se, pela polução da fal
ta cometida, um criminoso." (50, p. 67) 

A consciência trágica só se efetiva na medida em que 

os planos humano e divino sejam bastante dis,tintos para permi

tir uma oposição, destacando-se assim a noçao de uma natureza 



26. 

humana, ainda que nao dei~em de aparecer insepariveis. Assim 

'0 sentido trigico da responsabilidade surge na medida em que a 

açao humana ji é objeto de um deb'ate interlor mas ainda não o

cupa posição plenamente autônoma para se sustentar. . . 
"O domínio próprio da tragédia situa-se nesta zona 
fronteiriça, onde os atos humanos vêm articular -
se com as potências divinas, onde eles revelamseu 
sentido verdadeiro, ignorado por aqueles que toma 
ram a iniciativa e carregam a responsabilidade de 
les, inserindo-se nUma ordem que ultrapassa o ho~ 
inem.e lhe escapa. 1f (50, p. 68) 

Observe-se que o aparecimento do gênero trigico no sé 

culo VI a.C., é o momento em que no direito tem início a elabo 

ração da noção de responsabilidade (distinguindo ainda de modo 

hesitante o crime "voluntirio" e o crime "escusivel") marcando 

uma ~tapa na história do homem interior. Neste momento, o ho-

mem começa a se experimentar como agente; mais ou menos autôno 

mo em rel"ação às potências religiosas que dominam o universo 

e pela possibilidade de lidar com seu destino político e pes -

soaI. Este espaço conflituado, de uma pritica humana tornada 

"problemática", em função de não mais situar-se exatamente na 

ordem religiosa do mundo, esclarece o fato de o momento trági-

. co ter se estabelecido e desaparecido no espaço de apenas um 

século. Vernant eVidal-Naquet l 50 ) observam que com a filo 

s~fia aristotélica, vai se fazer uma teoria racional da açao , 

que se esforço para operar uma distinção mais clara dos graus 

de engajamento do agente nos seus atos. 

J. P. Vernant ( 49). analisando a religião grega 

vem nos mostrar que foi à margem da religi·ão oficial. nos meios 



de seitas, que se foi elaborar,. entre os séculos VI e V uma 

nova noçao acerca da alma. "A alma aparece no homem como um e-

'lemento estranho à vida terrestre, um ser vindo de outra parte 

e em exílio, aparentado ao divino." (49, p. 290). A experiên -

cia de uma dimensão interior, teve à-princípio de pass~r pela 

descoberta, no íntimo do homem, de uma força misteriora e so -

.bienatural, a alma. Vernant (1963) observa que ás relações' (e 

consequente distinção) entre a alma e o corpo, eram nestas sei 

tas (1) remetidas a exercícios de concentração espiri tual, ·liga 

das a técnicas do corpo e práticas ascéticas, que tinham como 

objetivo "agrupar e unificar forças psíquicas esparsas", sepa

rar a alma do corpo e reintegrá-la. Assim seria por oposição ao 

corpo que a alma"conquistaria a sua objetividade e forma pró -

pria de existência. 

"A descoberta da interioridade segue passo a passo 
a afirmação do dualismo sômato-psicológico. A al
ma define-se como o contrário do corpo; ela aí se 
encadeia como em uma prisão, enterra-se ~omo em um 
tfimulo. b corpo acha-se, pois, de início, excluí
do da pessoa, sem elo com a individualidade do su 
jeito." (49, p. 291) 

Assim sendo, por sua origem divina, a alma nao pode-

ria exprimir a singularidade dos sujeitos humanos; ela supera, 

ultrapassa o individual. A esta etapa, a pessoa não conerne ao 

indivíduo singular, naquilo que há de insubstituível e de fini-

co. 

(l)Neste sentido, Vernant nos remete a "M. Detienne, La Notion 
de Daimôn dans le pythagorisme ancien, Paris, 1963. 
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Observe-se que em Platão , como nos mostra 

François Châtelet ( 08 ), a alma permanece como elemento de a 

nimação, que nos permite ao mesmo tem.p0sentir o nosso estatu

to passional e ir para lá dele,' estando enterrada ness~. "túmu-
, , ... - { lo" que são o corpo e a solici tação senS1 velo Porem erl~ Platão 

não'encontramos ainda uma distinção entre os problemas coloca

dos pela conduta individual e os de ordem sócio-política. 

"O que nós hoje chamamos o sujeito é por ele consi 
derado não como uma interioridade fechada sobre 
si mesma e que tem, aliás, um destino histórico -
p6lítico, mas como um ser, sem dfivida individual, 
mas indissoluvelmente ligado ao seu estatuto de ci 
dadão e de elemento do cosmos. Ele estabelece uma 
correspondência de estrutura entre a ordem (ou a 
desordem) da alma, a da cidade e a do mundo. E, 
por fim, é em função desta última que as duas res 
tantes se devem organi zar." (.8, p. 78) 

Será o crsitianismo, que iremos.encontrar uma valori 

zaçao da atividade do indivíduo em relação a seus atos. Com os 

metafísicos cristãos realiza-se uma fase posterior da noção de 

, . pessoa no Ocidente. Como no? mostra Jean Stoetzel ( 47 ), 'a 

pessoa, já agora designada pele:> nome" persona, "é simultaneamen 

te alma e corpo~ pois aquilo que recebeu o pensamento e a ra

zao nao é a alma. mas o homem." (.47. p.165). Deste modo, a pé.! 

soa se torna individual, o que porém não basta para completá -

la. A individualidade deve ser acrescentada a idéia de dignida 

de. De acordo com São Boaventura, a noção de pessoa implica 

individualidade e dignidade; sendo a individualidade uma subs

tância que recebe seu valor da razão. Boécio, no século VI, en 

contra a fórmula sintética a ser constantemente retomada: "a 

pesso.a é a substância individual' de um ser racional C.persona 
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est rationalis naturae individua substantia)." (47, 'p. 165). 

Importan,te é que se faç,a um~ observação à idéia com~ 

mente aceita de uma influência direta da filosofia pagã sobre .. 
I " 

o crj stianismo, ou sej a, da validação dos precei tos étficos do 

cristianismo à luz do pensamento antigo; à esta idéia deve- se 

acrescentar também a influência do cristianismo sobre o pensa

m~nto pagão. De acordo com jean Pépin: 

"a evolução da filosofia helênica está longe de 
te~ acabado na época em que nasce o cristianis 
mo; os séculos 111, IV e V de nossa era são pa 
ra o pensamento pagão em Roma bem como em Ate~ 
nas, um período extremamente brilhante." (45 , 
p. 16) 

Assim sendo, o que se observa é também uma influência do cris

tianismo sobre o pensamento grego. As relações entre Deus e o 

homem, concepção e~sencial ao cristianis~o~ exerceram sua in-

, fluência sobre a filosofia religiosa do paganismo. 

"Sabe-se que o imperador Juliano, ao procurar 
dar novas forças ao ~ulto pagão em 'declínio 
tentou copiar em seu proveito a organização 
hierárquica e o serviço de assistência social 
da Igreja cristã ..• " (45, p. 16) 

Tal influência também se manifesta, por exemplo, na 

biografia, composta pelo grego Filôstrato (início do século!!I), 

de Apolônio de Tiana. Apolônio, seria o rival pagão de Jesus , 

com traços provavelmente imitados dos Evangelhos. 

Em contrapartida, observa Pépin ( 45 ) que, como o 

,conteúdo dos dois Testamentos nao munia os Padres da Igreja de 

um 



"equipamento. especulativo para ccnstruir sua tecl~ 
gia, reccrreram mui to. naturalmente ao.' material cc!!, 
ceptual e dcutrinal elabcrado pela tradiçãO grega, 
pela tradição. platônica em particular (enquanto. a 
Idade N€dia, ccmc se sabe, deveria reccrrer scbre 
tudo. ao. aristctelismc); tcdavia, esses empr€sti ~ 
mcs ccnsideráveis fcram muitas vezes accmpanhadcs 
- e isso. is vezes ncs mesmcs autcres ~ de umagran 
de desccnfiança ccm relação. i 'filcscfia prcfana ~ 
Ora, há uma cbra cristã que encarna de mcdc exce
lente essa dupla dispcsiçãc de abertura e fecha -
mentc e que, tanto. pcr seu prestígio. quanto. pcr 
sua ancianidade, tem um valcr de exemplo. para tc
da a tradição. cristã pcstericr: € a cbra de São. 
Paulc." (45, p. 21 e 22) 
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Ncs Atcs dcs Ap6~tclcs, cbserva-se c esfcrçc.em relacicnar a 

mensagém cristã is crenças supcstas do. audit6ric pagão.. Neste 

sentido., P€pin ccmenta c discurso. de Atenas (Atcs, XVII, 16-34), 

do. qual citaremcs uma passagem: 

"Estando., pcis,de p€ no. meio do Areópago., Paulo.· 
disse: "Atenienses, tudo. indica que scis de uma 
religicsidade sem igual; pcrque ccntemplandc , 
ao. passar, vcsscs mcnumentcs sagradcs, enccntre~ 
também, um altar ccm a inscrição.: A ALGU~~ DI -
VINDADE DESCONHECIDA. Pcis bem! Eu venho. anun -
ciar-vcs c que adcrais 'sem c conhecer. O. Deus 
que fez o mundo. e tudo. c que nele existe, sen
do. c Senhcr do. c€u e da terra, não. habita em 
templcs ccnstruídcs pcr mãcs de homens, nem se 
deixa servir pcr mãcs humanas, ccmc se necessi
tas s e de aI g c ." (4 5, p. 2 2 e 23) 

Observe-se que a abcrdagem de Paulo. retoma temas familiares 
... 
a 

época; apresenta D~us. não. rcmpendc, mas de certo. mcdc, ccmple 

mentandc a teclcgia grega. 

Outro. pcntc fundamental de influência da filcscfia re 

ligicsa grega scbre c cristianismo. é c dcs mistérics helenísti 

ccs. A maicria das escclas gregas caracterizava-se pcr cfere -

cer uma pcssibilidade de libertação pela imitação. de Deus; po-

rem a vida filcsófica implicava uma ascese, isto. é, um certo. 
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afastamento do mundo e dos prazer~s, permanecendo assim inaces 

síveis i maioria, qu~ por sua vez necessitava deuses sensíveis 

e .garantias de imortalidade. Daí o sucesso das religiõ.es de mi~ 

térios~ que a partir de urna iniciação e de um ato liturgico, li 

gavam o homem e o deus na troca de um juramento de salvação. A 

morte simbólica e a regeneraçao pela participação no espírito 

do deus, compartilhando sua imortalidade, correspondem a momen 

tos comuns tanto dos mistérios de Mitra ou Adônis como do Cris 

to. 

"A própria palavra "mistério" é usual nas Epísto
las para designar uma realidade oculta que tem 
necessidade de uma revelação: "a sabedoria de Deus, 
misteriosa e ocul ta" (Primeira Epístola aos .Co -
ríntios, 11, 7: ver igualmente Epístolo aos Efé
sios, 111, 3-5 etc); prova disso é que se supôs 
que Paulo projetava instituir mistérios cristãos 
análogos aos mistérios pagãos e centrados como 
eles em torno da idéia de uma sabedoria que só 
podia ser revelada aos iniciados." (45, p. 36) 

Deste modo, percebe-se a mútua influênci~ entre hele 

nismo e cristianismo nos primeiros séculos de nossa era e tam-

bém pode-se observar que a relação do cristão com Deus. fir 

mou-se fundamentalmente em torno de uma Verdade Revelada, 

qual não cabia questionamentos e sim aprendizagem. 

Jean Stoetzel. (47) comentado E. Gilson (L'esprit 

.. 
a 

de la philosophie médiévale). observa que daí em diante, toda 
• a vida interior do homem (agora pessoa humana) do cristianis -

mo. remeterá a uma elaboração progressiva, a um infatigável a

perfeiçoamento da personalidade. que é verdade, não atinge a 

plenitude senão na vida futura. Eis aí o ponto fundamental; na 

medida em que ao homem cristão nao mais compete questionar so 

•• I 
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bre sua verdade, .já que ela foL r~velada pelo pr6prio Deus, a 

ele compete vi ver de modo digno, ou seJa, de ·acordo com os prig 

cípios cristãos, que é a única possibilidade de encontrar a 

salvação, a plenitude do Paraíso, ap6s a morte. Note-se ~ 

porem 

que a noçao de pessoa não é pSicol6gica e sim de natureza teo

lógica; a pessoa individual tem sua atividade remetida a uma 

verdade que escapa-lhe propriamente. A alma lhe dá uma indivi

dualidade, mas note-se que a alma foi dada por Deus ao homem, 

este tendo sido criado i imagem e semelhança do Criador carre

gando porém o traço da imperfeição ditado pelo pecado original. 

A maior parte da reflexão sobri a pessoa no período 
• 

medieval remete, segundo E. Gilson ( 47 ) a questão consagra

. das à teologia da Trindade. 

Retomando as questões relativas· a alma, vamos encon-

trar em relação ao pensamento de Santo Agostinho, a alma efe 

tu ando cinco operações fundamentais: dá vida ao corpo, produz 

o conhecimE!nto sensível pela utilização do corpo, 'domina o con

creto pela intelecção, domina toda sua vida pela liberdade e 

não cessa de ser nem de agir e é capaz de propagação espiri 

tual. Assim, pode' ser conceituada como uma substância incorpo

raI cuja atividade mais importante é a animação pela qual vivi 

fica e move o corpo. Observe-se porém, que a animação do corpo, 

não remete à essência do homem. Composto por duas substâncias 

(corpo e alma); estas são irredutíveis entre si. A alma pode 

ser conhecida imediatamente pela intuição, enquanto que para 

o conhecimento do corpo, há que supor-se a mediação da imagem, 
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através de representações. Numa referência de Penna a Thonnard: 

ttA atividade intelectual domina o ~onc~eto e nos 
liberta do corpo porque ela é uma participação 
imediata na luz da Verdade subsistente, ou seja, 
ela participa da inteligência divina. C ••• ) O 
conhecimento da verdade seria alcançado graças 
à intervenção divina." C43. p. 1'0) 

Note-se que a intervenção da inteligência divina nao exclui a 

atividade da razão humana; Santo Agostinho privilegia o conhe-

cimento que o homem tem de si mesmo. 

Das três faculdades da alma: memória. inteligência e 

vontade; é a vontade a mais importante na medida que intervém 

em todos os atos de nosso espírito. constituindo o centro da 

'personalidade humana. 

Jâ segundo são Tomãs de Aquino. os seres vivos carac 

terizam-se pela propriedade da ação imanente. ou seja. o de se 

rem agentes e p.acientes dos movimentos que exibem. "A alma sur 

ge nesse contexto como o ato do corpo organízado que tem a vi

da em potência. A alma nao preexiste ao corpo." (43, p. 74) . 

Anima e não habita o corpo. g animante, assim como o corpo é a 

nimado. A alma "é um constituinte do ser, tendo suficiente per 

feição para subsistir por si mesma. porém, não para individua

lizar-se por si mesma e operar sem o concurso do corpo." (43 , 

p. 74). 

Além do domínio que exercia sobre a vida intelectual, 

como acabamos de observar, o cristianismo exercia uma profunda 

influência sobre toda a vida da sociedade no ocidente medieval. 



"A vida individual e social t. em todas as suas mani 
festações, está saturada de concepções de fé. Nãõ 
há objeto nem ação que nãoestej~ coristantemente 
relacionado com Cristo ou a salvação. Todo o pen
samento tende para a interpretação religiosa das 
coisas individuais; há um enorme desdobramento da 

'religião na vida diária." C27, p. 157) .. ' 

34. 

Havia uma tal saturação de religião, que constantemente per 

diam-se os limites entre o espiritual e o temporal. A santifi-

c.ção do quotidiano, levava de certo modo, a uma 

do sagrado. Como bem observa, J. Huizinga: 

banalização 

"Os excessos e os abusos resultantes da extrema fa 
miliaridade com as coisas sagradas, tal como a mis 
tura insolente do prazer com a religião, são em 
geral característicos dos períodos de fé inabalá
velou duma cultura profundamente ~eligiosa." 
(27, p. 167) 

Era talo futor pelas coisas sagradas, pela posse das relí 

quias dos santos por exemplo, que São Tomás de Aquino, após sua 

morte no mosteiro de Fossanova, os monges 

"não hesitaram em decapitá-lo e cozer e pôr-lhe o 
corpo em conserva, com receio de perder as relí -
quias. C ••• ) Em 1231, enquanto Santa,Isabel ,da 
Hungria não foi a enterrar, uma multidão de devo
tos cortou e rasgou o pano de linho que lhe. co
bria a face; cortaram-lhe o cabelo, as unhas e a
té os bicos dos pei tos." (27, p. 172) 

Neste sentido, muito importante em nosso estudo, sao 

os comentários de Lucien Febvre sobre o lugar ocupado pela re

ligião cristã na vida dos homens no século XVI. 

Atualmente, nós mesmos definimos a religião, como um 

conjunto de dogmas e de crenças associadas a práticas e ritos 

estabelecidos desde há mui to tempo .• Porém ob'serve-se que anti

gamente, fundamentalmente no século XVI, "o cristianismo era 
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o próprio ar que se respirava naquilo que chamamos a Europa e 

que era a Cris tandade ~" Naquele momento " tal atmosfera era tão 

densa, que envolvida toda a vida: intelectual~ privada, p~bli

ca e profissional. Assim. fatalmente, independente da vontade . 
expressa. era-se· cristão. Quer quisesse ou não, o indivíduo era 

mergulhado do nascimento ã morte num "banho de cristianismo".J:: 

'Febvre quem comenta: 

"Do nascimento ã morte. estendia-se toda uma cadeia 
de cerimônias. de tradições. de costumes. de práti 
cas - que sendo cristãos ou cristiani~adas, liga ~ 
varo o homem, à força, o prendiam, mesmo se se pre
tendia livre. E continham. por consequência, a sua 
vida privada." (18, p. 374) 

Em relação à vida privada. tão logo nascia, o indiví 

duo era batizado, e estando doeÍlte.'com 6 perigo da morte. até 

mesmo um parente ou amigo da família pode batizá-lo. Geralmen

te, o nome que recebe é cristão. o de um santo ou santa que lhe 

assegurará proteção celeste. Mais tarde, com os 'reformados, o 

nome em geral é hebraico. tirado do Antigo Testamento. O bati~ 

mo era uma prática tão fundamental. que quando uma criança mor 

ria imediatamente após o nascimento. sem poder ter sido batiza 

da. ficando assim na eterna privação de Deus. era comum leva -

rem-na a uma igreja. depositada sobre o altar de um venerado 

"santuário de recursos" [1) 

Evidentemente ninguém espera sua ressureição, espe -

ra-se que Deus em sua bondade. lhe devolva a vida por alguns 

. instantes. tempo bastante para ser batizada e salva. Assim. to 

(l)Tomado por Febvre a P. Saint-Yves. En marge de la légende doree. 
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• 

dos aguardavam algum sinal que .permitisse a administração do 

batismo: um movimentn de olhos ou de pernas, o aparecimento de 

. algumas gotas de suor. 

.. 
Da mesma maneira que a religião cercava a entrada na 

vida, do mesmo modo regulava a saída. Ao morrer, um homem é en 

terrado "como deve ser", ou seja, cristãmente. '~Recusar a . se-

pultura cristã? Impossível e impensáve1." (18, p. 376) 

Observe-se ainda que havia uma preocupaçao por parte 

das pessoas, de serem enterradas próximas aos sepulcos de san-

tos, tendo como motivo principal o assegurar~se de ter aprote 

. ção daquele, não' só no que diz respeito ã proteção do corpo mor . -
·tal, mas também em relação ao seu corpo inteiro, para o dia do 

despertar e do julgamento. 

Entra os limites da vida e da morte, tudo o mais que 

o homem realiza. leva a marca da religião. 

A religião também rodeia a alimentação de prescri 

çoes. ritos e interdições. O chefe da família recita a benção 

e todos fazem o sinal da cruz; em seguida traça a cruz cristã 

na crosta do pão. Ao término. um~ criança dá graças e após te

rem se benzido, saem. Também é sob as ordens da Igreja que os 

alimentos são ingeridos. Sendo que neste aspecto a lei civil 

reforçava em alguns pontos a lei religiosa, como por exemplo , 

comer toucinho na Quaresma era considerado crime e punido com 

duras penas pelos juízes seculares, como o chicote, a bastona-
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da, retrat~çio pGblica, confis~o de bens e em alguns c~sos atE 

mesmo a morte. 

E tal atividade da religião sobre a vida, será detec , 

tada igualmente nos casamentos com a benção nupcial: e também 

nos momentos de doença. O mEdico alivia o paciente mas a verda

deira cura e de Deus, direta ou por intervenção dos santos do 

Paraíso. 

Observe-se que mesmo a vida universitária, ainda nao 

laicizada no sEculo XVI, continuava mergulhada, da perspecti va in~ 

titucional, numa atmosfera cristã a qu,l não era p6ssível dis-

sipar ou fazer desaparecer a contento pr6prio. Tal atmosfera 

·estendia-se aos ofícios, regulando por exemplo a jornada ·de 

trabalho (reduzidaã metade aos sábados) e os dias em que era 

interdi to. 

Quanto ã vida pública, observe-seque o Estado está 

saturado de cristianismo na sua natureza, espírito. e constitui 

ção. Entre o poder temporal e o poder espiritual, o acordo 

permanente. 

"Os eclesiásticos nio têm necessidade de reguerer 
dos tribunais, onde muitas vezes, aliás, tem as
sento como conselheiros; essa assistência E natu 
ral." (18, p. 388) 

.. 
e 

Assim, a Igreja está sempre presente; aliás, nao de

vemos esquecer que as igrejas são centros de notícias, como ba 

tismos, casamentos. mortes, os tratados de paz ou de guerra de 

clarada. a vit6ria ou derrota do rei, e sendo em tempo de gúe~ 
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ra. refGgio e asilo; at& mesmo ,o tempo & regulado por ela, em 

função de seus sinos que anunciam, a horas certas, a sucessao 

das oraçoes e dos ~fícios. ' 

.. 
"Tudo isto, mostra a igreja estabelecida em plen;:o 

coração da vida dos homens, da sua vida sentimen 
tal e da sua vida profissional, da sua vida este 
tica, se & permitido empregar aqui esta palavra: 
de tudo o que os ultrapassa e de tudo o que os 
liga, das suas grandes paixões, dos seus peque -
nos interesses, das suas esperanças e dos seus 
sonhos .... Tudo isto que atesta, uma vez mais, a 
conquista insidiosa e total da religião sobre os 
homens. Porque tudo isto se faz subrepticiamente. 
Sem que seja posta, por a1gu&~, a questão de sa
ber se poderia ser de outro modo. Acocoroca 
dos sob as suas pregas maternais, os homens nem 
mesmo sentem que são seus prisioneiros. Para se 
insurgirem seria, primeiramente, preciso espanta 
rem-se." (18, p. 391) -

Só que este espanto~ teve sua origem num novo e gran 

de perigo'que já não mais residia nos Apocalipses ou ameaças 

,do outro mundo, mas como nos diz Michel Foucault, proveio 

"de uma invasão surda, vinda do interior, e, por 
assim dizer, de uma fenda secreta da terra; esta 
invasão, &a do Insano que coloca o Outro mundo 
no mesmo níve 1 e de modQ chão"; de tal manei ra que 
não se sabe mais se & o nosso mundo que se desdo 
bra numa'miragem fantástica, se & o outro, ao con 
trário, que toma posse dele, ou se finalmente õ 
segredo de nosso mundo era de já ser, e sem que o 
soub&ssemos, o outro." (21, p. 88) 

Os s&culos XVI,e XVII (principalmente), marcam nossa 

história de profunda revolução espiritual, a qual segundo A. 

Koyr& ( 30), evidencia a perda por parte do homem de seu lu-

gar no mundo, ou, 

"dito talvez mais corretamente, perdeu o próprio 
mundo em que vivia e sobre o q~al pensava, e te 
ve de transformar e substituir não só seus con~ 
ceitos e atributos fundamentais, mas at& mesmo 

.. 
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o quadro de referência de seu pensamento." (30. p.13) 

Para que possamos ente~der esta~ transformaç5es, 
... 
e 

necessário que se apreenda o conteúdo novo e revolucionário que .. 
traz o racionalismo seguindo a revolução científica lei:vada a 

~feito por Cop€rnico e Galile~ com a destruição do Cosmos e a 

infinitização do Universo. 

"E escusado insistir na enorme importância cientí
fica e filosófica da astronomia copernicicana, a 
qual, removendo a Terra do centro do mundo e colo 
cando-a entre os planetas, destruiu os próprios a 
licerces da ordem cósmica tradicional, com sua es 
trutura hierárquica e sua oposição qualitativa en 
tre o domínio celeste do ser imutável e a região 
terrestre ou sublunar de mudança e corrupção." 
(30. p. 37 e 38). 

o racionalismo vem, de certo modo, operar uma síntese sobre as 

.gran~es mudanças que a sociedade ocidental vinha enfrentando. 

Quando Descartes, no século XVII. prop5e·a' dúvida sistemática, 

, isto se faz justamente acerca de um mundo que at€ então era 

~onte de certezas. obra do Criador. e que mostrava-se agora 

capaz de provocar ilusão. A' Terra. at€ então centro imóvel do 

Universo. havia sido descentralizada; e com ela a crença no 
" 

realismo. A partir daí, como se poderia ter certeza acerca da 

'existência em si dos objetos, se naquele momento mesmo estava

se experienciando o modo como os sentidos podiam enganar nos 

quando da relação com o mundo. 

Operando sobre este problema. Descartes mostra o se-

guinte: do mundo eu posso duvidar. já que por si mesmo ele 

,nao me dá nenhuma garantia de~sua existência; mas que eu o 
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apreendo c~mo um· fato psíquico~ disso nao posso duvidar. Se o 

~bjeto € tal como eu o percebo, isto n~o po~so afirmar, mas 

duvidar que ele € objeto para a minha consciência € . duvidar 

de minha própria existência, o que pa~a mim€ uma evidência p~ 

meira, imediata. 

liA imediatez faz com que o pensamento que eu penso 
seja meu próprio eu no ato de pensar. Por isso a 
identidade entre o pensamento e o eu € o primeiro 
resultado a que se chega quando, no afã de obt~r 
algo indubitave1, abandonamos os objetos que sao 
duvidosos, já que são mediatos, e entramos a afir 
mar nossa atenção sobre os pensamentos que são in 
dubitáveis, precisamente porque são imediatos -
porque são meu próprio eu pensando." (39, p. 168) 

Desta forma, Ó esforço na adoção de uma perspecti~a 

idealista, considerando a realidade não como um dado, mas algo 

. a ser apreendido pela força do pensamento, faz emergir um ser 

que vai se caracterizar fundamentalmente pelo exercício de uma 

subjetividade. E justamente pelo exer~ício da subjetividade 

pela ação do eu: que como vimos € a única coisa da qual esta

mos absolutamente certos, que podemos chegar a ter uma garan -

tia de outras existências que não a minha. Há pens'amentos cla

ros e distintos, como há tamb€m pensamentos obscuros e confu -

sos. Estes. são oriundos do mundo. sensível, enquanto que os 

claros e distintos remetem a uma operação do pensamento, produ 

zindo um mundo de puras realidades geom€tricas, de pura racio-

nalidade. Assim Descartes opera uma .dicotomia no homem: subs -

tância material (res externa) e substância pensante Cres cogitans). 

Percebemos então a importância deste dualismo: a organi zação que 

percebemos no mundo não está nele imediatame.nte, mas sim na ra 

cionalidade que operamos sobre ele; sendo justamente isto que 
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vai garantir ao homem o exercício da subjetividade. O sujeito 

de conhecimento vai ter sua existência garan'tida pela operaçao 

intelectual ativa que opera sobre a realidade. Assim, com a fi 

losofia cartesiana, o homem' ocidental vai ser tomado em termos 

de atividade do eu, tendo consequen temente sua in di vi d\iâlidade 
")" 

ássegurada por tal qualidade intrínseca a si. Observe-se que a 

noção de alma no cristianismo remete a um ser passivo frente 

ã ,realidade, nao dando acesso ao indivíduo a uma atividade pr~ 

priamente de conhecimento. na medida em que o mundo apresenta-

se como verdade revelada. 

Observe-se que o racionalismo veio operar, de certa 

forma, sobre o terreno previamente preparado pelo movimento da 

Reforma no século XVI. Neste momento não discutiremos os porme 

·nores políticos de uma época átravessada por crises sociais, 

guerras de unificação, reestruturação do~ sistemas de produção 

com a ascendência da classe burguesa. Desta maneira, o que nos 

interessa imediatamente acêrca da reforma, é o fato de ter si-

do um dos impulsos fundamentais na produção do homem ocidental 

como um indivíduo marcado pela "liberdade e pela responsabilida 

'de. ainda que mui to mais a um nível de interioridade que de prá 

,ticas sociais. Observe-se também que, se citamos preferencial

mente a Lutero. isto se faz em função de sua condição de ini

ciador, o que nao significa que a Reforma tenha sido um movi -

mento localizado, ao contrário, conheceu enorme extensão. Lute 

ro e o discurso da Reforma, são pontos que emergem em função 

de uma série de questionamentos da época, principalmente os que 

,dizem respeito ã atuação da Igreja. Naquele momento, em que a 

competição econômica está a mover a socie~~de, os que se enco,!! 

tram a trabalhar questionam o afastamento da Igreja no que diz 
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respeito à cobrança do dízimo ~ ã nao participação efetiva no 

trabalho. Conforme nos diz L. Febvre: 

"O comerciante enriquecido de Augsburgo ou de Nu -
remberg já não entende os sacerdotes, os religio
sos que se interpõem entre os homens e a divinda
de. Já não entendem os monges_é monjas que se se
param do século para se dedicarem a uma vida cheia 
de austeridades, com o pensamento de que Deus a
plicará aos outros homens o benefício e os méri -
-tos de seu sacrifício. ( .. ~) Cada um por-si. Que 
trabalhem, em lugar de receberem o dízimo sobre os 
que trabalham. Que tomem parte, com as mangas ar
regaçadas e os corações valorosos, na tarefa co
mum. E que deixem de oferecer uma mediação que já 
não lhe é pedida." (40, p. 89 a 90) 

O que se observou porém, foi o abondono por parte de Lutero "de 

sua posição de reformador-revolucionário, ao lado daqueles que 

efetivamente que~tionavam, para novamente defender a garantia 

da ordem estabelecida pelo pode! dos príncipes. 

"Pois~ se o jovem Lutero havia defendido a fé como 
única salvação, havia vituperado o clero corrompi 
do, ávido de riquezas e de poder, fustigado a hie 
rarquia eclesiástica, 1'-rpc..Lamando o sacerdócio unI 
versal e o fim do reino-dos teólogos, o reforma ~ 
dor, ao -romper defini ti vamente com aqueles que pre 
conizavam a reali zação das reformas pela propria
comunidade dos fiéis, ao tomar com veemência o par 
tido dos príncipes contra a grande Guerra dos Cam 
poneses de 1525, rompeu com o autêntico espírito
do evangelismo para tornar-se o reformador dos gran 
des, o organizador de uma Igreja novamente cativa, 
incapaz de propagar a autêntica fé cristã." (46 , 
p. 17 e 18) 

Secularização dos bens da Igreja, cessaçao das remes 

sas de dinheiro para Roma e constituição de um Primado da Igr~ 

ja alemã; estes s~riam, de acordo com M. Schaub, ( 46 ) os 

trê's pontos fundamentais do programa da reforma. Neste sentido, 

-as questões propriamente teológicas levantadas pelos reformad~ 

res figuram como consequência de questões de ordem econômica , 
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principalmente. Em relação à· Igreja. a crítica luterana. é a 

de que nenhuma instituição pode assumir ou mediar o ato do per

dão que só pertence a Deus. não estando portanto à disposição 

do Papa. que devia se limitar às penas canônicas. Desta forma. 

a·Igreja se vê criticada no seu aspecto fundamental de orienta 

dora para a salvação. Na reforma. éa ascese individual que li 

bera a salva; não havendo mais lugar para a instituição ec1e -

siástica na "economia da salvação". No seu COMENTÁRIO SOBRE A 

EP!STOLA AOS RO~~NOS. primeiro manifesto das novas idéias. Lu-

tero proclama 

"que só a fé. concedida só pela graça, só conferi
da por Deus. é salvadora que as boas açôes são es 
senciais para a salvação; que a justiça divina não 
é imposta do exterior mas que está em ação em ca
da criatura, é justificação, e significa a trans
formação do homem por Deus, que o pecador pode ser 
regenerado como um doente por seu médico, sua vi
da sobre a terra tornando-se assim o início de uma 
terapêutica." (46, p. 19) 

Desta maneira, se em Santo Agostinho, resta ã cria -

tura uma.margem de iniciativa própria, com quanto sejam sempre 

necessárias a vontade e a graça divinas; em LuterQ porém. há a 

conversão de todo o 

"livre arbítrio em "servo arbítrio", e esta servi
dão significa a liberdade do cristão: pois ela só 
tem sentido na relação de pessoa a pessoa, que é 
a do crente com Deus. Se a vida interior do cris
tão depende da onipotência da graça, ela não pode 
ria mais ser regida por uma instituição eclesiás~ 
tica." (46, p. 20) 

Assim. quando a Reforma analisa o problema da liberdade do cris 

tão, esta será sempre definida em termos puramente espirituais, 

garantindo a submissão dos fiéis à autoridade temporal do po

der civil. Neste sentido, ressalte-se a importância da questão 
• 



44. 

levantada pelos anabatist~s, sintetizada daseguinte forma: 

'''se só uma fé sincera salva, e não a obediência passiva impos

ta do exterior, como justi~icar o' batismo das crianças, quenao 

comporta nenhum ato de fé por parte do suj ei to?" (46, p .• 28) 
.. 
I 

Assim, o que realmente está em jogo, de maneira implícita, é a 

possibilidade dada ao indivíduo de contestar a or~em política 

~m'que vive. Rejeitar o batismo é adquirir a possibilidade de 

rejei ta·r a ordem existente total ou parcialmente. No auge da 

controvérsia, Lutero faz uma intervenção defendendo 

"o valor do sacramento como manifestação objetiva 
da necessidade de crer para ser salvo. A subjeti 
vidade apenas, não basta no plano da sociedade ~ 
( ••• ).A estabilidade da ordem social, da família, 
da propriedade, do trabalho cotidiano requer va
lores objetivos consagrados e celebrados coleti
vamente." (46, p. 28) 

Tanto Lutero, como.Zwinglio e Calvino, condenaram a "heresia a 

nabatista". A Igreja reformada, nega assim a indiviíduos ou 

grupos a possibilidade de contestação àquilo que esteja ligado 

à hierarquia social e política. Afirma a liberdade de consciên 

cia e de interpretação restringindo-as porém à interioridade 

subjetiva. A reforma, passou então para o interior do indiví -

duo a responsabilidade pelo cumprimento dos princípios da fé· 

A esse respeito, Marx sintetizou o problema de maneira admirá-

vel: 

"Lutero venc\u efetivamente a servidão pela devo -
ção, porque a substituiu pela servidão da convic
ção. Acabou com a fé na autoridade, porque restau 
rou a autoridade da fé. Converteu sacerdores em 
leigos, porque tinha convertido leigos em sacerdo 
teso Libertou o Homem da religiosidade externa : 
porque instituiu a religiosidade no interior do 
Homem. Emancipou o cor~o das cadeias porque carre 
gou de cadeias o coraçao. '.' L28, p. 25) .. 

• 
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Na medida em que nosso problema é o de situar as con 

dições de emergência da noção de personalidade, necessário se 

faz que situemos o fen5meno da loucura no cenário da hist6ria 

ocidental. 
. . . ' 

( 

O final da Idade Média ve a lepra desaparec~~ do mun 

~o ocidental, talvez em decorrência. dentre outras possibilida 

.des, da perda de contato com os focos orientais de irradiação, 

com o término das cruzadas. Com o afastamento desta grande .a

meaça, num primeiro momento, vemos as doenças venéreas ocupa -

rem seu lugar nos temores das populações. Estas logo passam a 

ser isoladas nos locais outrora ocupados pelos leprosos. 56 que, 

rapidamente no decorrer do século XVI, assumem lugar junto às 

outras doneças, passando a serem recebidas nos hospitais com 

,os outros doentes que exigiam' tratamento. Apesar de tomada nu

ma série de valores morais, isto não chega' a alterar sua rela

çao com a medicina. g interessante.observar, como nos alertaM. 

Foucault, que será no século XVII, em função do modo de inter-

. namento. que a doença venérea se afastará de seu contexto médi 

co integrando-se. "ao lado da loucura, num espaço moral de ex-

·clusão." (22, p. 8) 

Antes di.sso, a loucura compunha o cenário social, sen 

do tolerada nas cidades, que aceitavam tomar conta de seus lou 

cos e geralmente expulsando os estrangeiros. Havia por outro l~ 

do, cidades que concentravam grande número de loucos, como por 

exemplo Nuremberg . , isto • talvez em função de sua situa-

.ção de grande centro comercial. Os loucos, eram em geral para 

aí levados, por mercadores e marinheiros, que ~ecebiam tal in-

I . , 
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cumbência das próprias cidades pelas quais passavam. são desta 

época os registros sopre as chamadas "Naus dos Loucos", que 'en 

, contraram grande repercussão na criação artístico-li terári'a. O~ 

-serve-se porem, que tais naves realmente existiram e levavam" 
, 

sua carga insana de uma cidade para outra." (22, p. 9). Essas 

naves, encontravam sua função, na mediaa em que a loucura, que 

então conhecia existência errante; era entregue 'a marinheiros 

para que livrasse assim a cidade de um louco inconveniente. Mui 

to comum também nesta época, era o costume de levar-se os lou

cos a locais de peregrinação, onde mui tas ve'zes acabavam sendo 

encerrados com outros. 

"E e possível que essas naus de loucos, que assom
braram a ~maginação de toda a primeira parte da 
Renascença, tenham sido naus de peregrinação, na
vios altamente simbólicos deinsanós em busca da 
razão: ••. " C22. p. 10) , 

Além disso, é a própria incerteza da volta -,toda vIagem pode 

ser a última - que cerca a navegação dos loucos. Tal navegaçao 

vem expressar assim uma forma de divisão ri~orosa. ' 

"Fechado no navio. de onde nao se escapa, o louco 
é entregue ao rio de mil braços. ao mar de mil 
caminhos, a essa grande incerteza exterior a tu
do. C ... ) Sua única verdade e sua única, pátria 
são essa extensão estéril entre duas terras que 
nao lhe podem pertencer." C22. p. 12) 

Como já nos referimos ànteriormente, a Renascença re 

presentou um momento em que a intrinc~da rede de significações 

espirituais começaram a se embaralhar. permitindo o surgimento 

de figuras que só significam sob a for~a do Insano. 

"O sentido não mais é lido numa percepção imediata, 
a figura deixa de falar por si mesma; entre o sa
ber que a anima e a forma para a qual se trans 



poe. estabelece -se um vazio. Ela esti livre para 
o onirismo." (22. p. 18.) 

·47. 

Em suma. podemos sintetizar a comp·reensão que se te-

ve da loucura neste momento. observando-se a ligação que ela 

estabeleceu com a razão. Relação semp~e reversível. em que ca

da· uma é a medida da outra. referi.ndo-se e recusando-se reci-

procamente; o que faz com que uma fundamente a outra. sendo 

que nada se compara à total razão que esti em Deus. Neste sen-

tido. Foucault envia-nos a Calvino: "se com.eçarmos a elevar 

nossos pensamentos a Deus ... aquilo que nos causava prazer sob 

o título de sabedoria se revelará apenas loucura, e aquilo que 

tinha um belo rosto de virtude revelará ser apenas debilida 

d 
,,1 e. 

Enfim. apesar de a loucura na Renascença. ter tido 

uma grande força de expressão, todo o seu valor e mesmo seu 

sentfdo provinham do espaço próprio da razao~ 

"A loucura é um momento difícil, porém essencial, 
na obra da razão; através dela. e mesmo em suas 
aparentes vitórias. a razão se manifesta e triun
fa. A loucura é. para a razão, sua força viva e 
secreta." (22. p. 35) 

A loucura, que teve sua voz liberada na Renascença • 

seri silenciada por um grande movimento de exclusão que teve 

lugar a partir de meados do século XV"!I. Neste momento, foram 

criadas inúmeras casas de internamento; com o ano de 1656 ser-

·lCalvino. Institution chrétienne. Livro I, capo 1; citado por 
Michel Foucault. (22, p. 30) 
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vindo corno ponto de referincia,. ji que marca a data da funda -

ção do Hôpi tal Général de Paris, des tin.ado a acolher todos os 

'pobres, sejam eles vilidos ou invilidos, doentes ou convales

centes, curáveis ou incuráveis. Ressalte-se que tal estabeleci 
.. 

mento e todos os outros que o seguem.não são estabelecimentos 

de caráter médico, não se é aí admitido para ser tratado, mas 

para que haj a a garantia de um afastamento do me'io social. . Seu 

fim é proteger ~ sociedade contra toda forma de alteração. Se

gundo P. Jacerme, seu fim é de impedir "a mendicância e a .ocio 

sidade como fonte de todas as desordens." (29, p. 64) 

Temos então internados, no mesmo espaço, homossexu -

'ais, libertinos, 'blasfemadores. eclesiisticos em infração, de

'sempregados opiniáticos, portadores' de doenças venéreas eos 

loucos' • 

"Se a razao que interna se encontra de um lado, po
de-se chamar "desrazão" .aquilo que se situa do ou
tro lado .da linha de partilha; a "loucura" não é 
senão que uma forma desta "desrazão", experiincia 
global sob a qual o classicismo reagrupa as visa -
das diversas do que se percebe como "mal" (imorali 
dade, blasfêmia, libertinagem)." (29, p. 64 e 65)-

Assim, competia a estes estabelecimentos, o recolher, 

alojar e alimentar'aqueles que para lá se encaminhavam esponta 

neamente ou levados pela autoridade real ou judiciária. Encon

tramos então a loucura compreendida sob as categorias da pobre 

za, da mendicância e do ócio. Então, a partir disso, uma das 

funções da assistincia hospitalar é a incitação ao trabalho 

"no Hospi tal geral. como nas l'/orkhouses. na Inglar 
ra, que lhe são mais ou menos contemporâneas, reI' 
na o trabalho forçado; fia-se, tece-se, fabricam
se objetos diversos que são lançados a preço bai-



xo no mercado para que o lucro permitia ao hospi
tal funcionar." (21, p. 79)" 

49. 

Interessante é que se examine, um dos aspectos insti 

tu~ionais do grande mecanismo de exclu~ão que se estabeleceu a 

-partir dessa epoca. Esse aspecto, compreende justamente o espa 

ço das chamadas "lettres-de-cachet". 

"A "lettre-de-caclj.et" não era uma lei ou um decreto, 
mas uma ordem do rei que concernia a uma pessoa, in 
dividualmente, obrigando-a a fazer alguma coisa. Po 
dia-se até mesmo obrigar alguém a se casar pelã 
"lettre-de-cachet". Na maioria das vezes, porém,ela 
era um instrumento de punição." (20, p. 76) 

Este era o pro~edimento usual para a exclusão dos 
I 

"desarrazoados" atuando como modo de repressão moral, na medi-

da em que levava i interdição de devass6s, adGlteros, sodomi" -

tas e bêbados; como instrumento para sanção das condutas reli-

giosas perigosas ou dissidentes, encarcerando feiticeiros que 

já não iam para as fogueiras e também utilizadas quando da o

corrência de conflitos de trabalho~ ou seja, quando um mestre 

não estava satisfeito com seus aprendizes ou operários, podia 

expulsá-los, ou até mesmo pedir uma "lettre-de-cachet". Quando 

se era interditado por esse proce~imento, ficava-se na prisão 

sem que houvesse Um tempo previamente determinado para que lá 

se ficasse. Ficava-se retido, até que aquele que pedira a in -

terdição afirmasse que o indivíduo já havia se corrigido. Des

ta forma, fica bem evidenciado, o caráter fundamentalmente dis 

ciplinar que caracterizou o mecanismo judiciário do 

clássico. 

período 

i 
! , 

~ 
I 



"A "lettre ... de-cachet" consistia portanto em um for 
ma de regulamentar a moralidade .quot.idiana da vi
da social, uma maneira do grupo ou dos grupos - fa 
miliares, religiosos, paroquiais, locais, etc -
assegurarem seu próprio policiamento e sua pró' -
pria ordem." (20, p. 77) 

50. 

Não podemos esquecer que o século XVII acompanha a 

ascençao social da classe burguesa, que concebe a ociosidade co 

mq o pecado por excelência, e que esta nova razão organizadora 

do mundo irá procurar excluir do seu interior tudo aquilo que 

não se conformar ao processo de reestruturação do espaço so

cial então ocorrente. As relações comerciais na Europa e nos 

novos mundos descobertos, e além disso o processo de unifica -

ção no qual se encontravam as sociedades européias, foram furt

damentais para a consolidação dos novos lugares ocupados pela 

classe burguesa, que consequentemente começou a enfatizar a ne 

cessidade de um sistema de produção racionalizado, germe da re . ~ 

volução industrial do século XIX, que iria modificar totalmen

te o Ocidente num breve período de tempo. 

Ressalte-se, que a burguesia via como dado fundamen

tal para a manutenção do novo lugar ocupado, a submissão à mo

ral e ao trabalho. Nesta perspectiva, só se compreende o pro -

gresso, estando associado ao trabalho e ã disciplina. Desta 

forma, fica bem claro, porque as "lettres-de-cachet" ocuparam 

um lugar fundamental nos mecanismos .de poder do período clássi 

co. 

"Doravante, a miséria não é mais considerada numa 
dialética da humilhação e da glória, mas numa 
certa relação entre a desordem e. a ordem que a en 
cerra numa culpabilidade. Ela que, desde Lutero
e Calvino, já ostentava as marcas de um castigo 
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intemporal, no mundo d. caridade estatizada se tor 
nari complac~ncia consigo mesma e falta con~ra a 
boa marcha do Estado. Ela passa de uma experi~ncia 
religiosa que a santifica para uma concepção moral 
que a condena. As grandes casas de int·ernamento en 
contram-se ao final dessa evolução; laicização da 
caridade, sem dúvida - mas, de modo obscuro, tam
bém um castigo moral da miséria. i • (22, p. 58 e 59). 

51. 

Não devemos esquecer de analisar o papel desempenha-

do pela loucura no interior do sistema cartesiano, pois acredi 

tamos encontrar aí uma das refer~ncias principais na tentativa 

de compreender o fundamento desta separação ~corrida no século 

XVII. 

Na sua busca de algo que fosse indubitivel, Descar -

tes, esbarra com a loucura em seu caminho. Se a loucura ê des

razão. não poderia ela conduzir à dúvida sobre seu próprio cOE 

po? Descartes rejeita esta hipótese em suas Médi ta tiOlls 

Métaphysiques de 1641. "em nome do exercício do pensamento 

pensar que eu possa ser "louco" é impossível·, pois a "loucura" 

é que impede de pensar. Ora eu penso, logo eu não sou "louco". 

(29, p. 63). Desta forma, em função de seu projeto de pensar 

Descartes pensa que descobriu a verdade; pensa porque quer pen 

sar, dúvida porque. quer duvidar. Ji nos Princípios da Filoso -

fia, Descartes atentava que a principal perfeição do homem 

possuir livre-arbítrio, fazendo-se assim digno de elogio 

de censura. 

"Desse modo, somos de tal modo senhores de nossas 
atividades que merecemos elogios quando as desem 
penhamos com acerto. Pois, assim como não são dí 
rigidos às máquinas, que observamos moverem-se de 
diferentes formas, tão exatamentes como seria: de 
se desejar, os elogios que, com justiça, a elas 

-e 

ou 



se deveriam referir, pois essas máquinas não signi 
ficam qualquer ação que não devam praticar através 
de suas peças, mas são feitos ao operário que as fa 
bricou, por ter o poder e a vontade de as cons truir 
com tanta habilidade: assim também, nos devem atri 
buir algo mais porque escolhemos 6 que é verdadei~ 
ro, quando o diferençamos do que é falso, graças a 
uma determinação de nossa vontade, do que se hou~ '
vessemos fei to isso levados e obrigados por ,f.um 
princípio estranho." (13, p. 73) 

Desta maneira, a razao, no pensamento cartesiano, 

52. 

-e 

impossível.de ser separada de uma vontade que tem a possibili

dade de escolher. Deus deu a razão a todos, mas seu uso é de-

terminado por cada um, assim sendo, ser homem é ser razoável; 

mas isto envolve o escolher e o querer ser. Assim, o louco re

mete a qualquer um que ao invés de ter escolhido o humano esco 

lheu o inumano; a loucura ~stá ligada ã má vontade, sendo ne -

"cess~rio então a correção do louco. Porém, como reconhecê-la? 

No seu Traité des Passions de 1649, Descàrtes forneceu Uma in

. terpretação das relações entre a alma e o corpo que vai justa

mente esclarecer o fato da loucura. 

"Os alimentos digeridos fornecem ao sangue partículas 
("peti tes parties ") que, "desde o coração, chegam ao 
cérebro. As partes mais sutis penetram aos centro,na 
glândula pineal, onde elas for.mam os "espíri tos ani 
mais". A alma dá ordens ao corpo por intermédio des-= 
ta glândula que abre ou fecha as passagens aos espí
ritos animais. Inversamente, os movimentos dos espí
ritos causam e mantém as emoções da alma; sua agita
ção provoca o sonho, o delírio, as paixões. A paixão, 
desorganização no equilíbrio dos espíritos, tornapos 
sível a "loucura" ,começando com a paixão, propaga -
se com violência e torna-se um movimento irracional." 
(29, p. 65) 

O século XVII, percebe este movimento traduzido vor 

uma l~nguagem delirante, e é este discurso que mantém o sujei

to unido ã sua paixão, submetendo-o a estas imagens, nas quais 
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seus desejos iriq se inscrev~r •. A loucura clás~ica, traduz- se 

fundamentalmente pelo delírio. 

Pelo exposto, percebe-se a necessidade então existen 

te de se manter a loucura silenciada, já que ela não conhece o 

bom uso da razão e não tem uma participação efetiva na produ -

çao, na distribuição e no acúmulo ou consumo das riquezas. Es

sa situação irá perdurar durante o decorrer do século XVII até 

o século XVIII. Durante esse tempo. tté despojada de sua lingua 

gem; e se se pôde continuar a falar dela, ser-Ihe-á impossível 

falar de si mesma." (21, p. 79). Além disso, a proximidade man 

tida com libertinos, portadores dedoença:'s venéreas e todo o 

tipo de criminosos, fez com que a loucura criasse relações de 

'parentesco que a. associaram a toda uma 'série de culpas morais 

no interior do jogo social. Até hoje, verificamos o quanto es

tá longe o corte com estes atributos. 

Porém, a partir da segunda metade do século XVIII, a 

loucura reaparece. denunciando o espaço asilar com'o "foco do 

mal". O poder soberano vinha se utilizando. de modo totalmente 

arbitrário de seus mecanismos judiciários, principalmente das 

"lettres-de-cachet tt . Há lugar então, para uma série de denún -

cias acerca dos modos usuais de assistência nos asilos. O que 

se pede fundamentalmente é que estes sejam abolidos. 

g justamente a partir dessa demanda, que o movimento 

revolucionário do fim do século XVIII, tenrará "suprimir o in

ternamento como símbolo da antiga apressa0 e restringir na me-
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dida do possível a assistincia hospitalar como sinal da exis -

tincia de uma classe miseráve·l". (21. p .. 81). 

Só que. na medida em que o movimento triunfou e que 

foram buscadas outras formas de assi~tência social aos pobres, 

observou-se a particularidade dos loucos: se restituidos à li

berdade· podem tornar-se perigosos para sua família ou para. o 

grupo no qual se encontram. Desta maneira, há que se manter os 

loucos nos asilos. Ora. isto seria a permanincia de uma estra

tigia institucional característica de uma ar~iculaçio soberana 

do poder, sobrevivendo no interior de um Estado agora tornando 

legalista, tendo por princípio a igualdade de todos perante a 

·lei. A Assembliia constituinte, organizada no período pós-rev~ 

lucionário, nio negligenciou sobre esta questão, e descretava 

a 27 de março de 1790, no artigo .9 9 que abolia as "letres-de -

cachet": 

"As pessoas detidas por ·causa de demincia·ficarão, 
durante ~ris meses, a contar do dia da publicaçio 
do presente decreto, sob os cuidados Ode nossos por 
curadores, serão interrogados pelos juízes nas for 
mas de costume e, em virtude de suas prescrições:
visitadas pelos médicos que, sob a supervisão dos 
diretores do distrito, estabelecerão a verdadeira 
situação dos doentes, a fim de que, segundo a sen 
tença proferida sobre seus respectivos estados,se 
jam relaxados ou tratados nos hospitais· indicados 
para esse fim. ti C.Législation sur les alienés et 
les enfants assistés)l 

Assim, pela primeira vez. de uma forma instituciona

lizada. a loucura será aproximada da medicina no cenário do 

mundo ocidental. Observe-se. que nao houve uma ruptura com as 

ICitado por R. Castel en A ORDEM PSIQUIÃTRICA (6, p. 9) 
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uma intervenção terapêutica~ Ele é, no asilo, o agente das sin 

teses morais." (21, p". 82) 

Como comenta R. Castel (06 ), pode-se mencionar co 

mo quatro, os elementos fundamentais' que constituiram, a pro -

blemática moderna da loucura. O primeiro, seria o advento do 

legalismo - ponto de ruptura na ordem soberana - que ao abolir 

as "lettres-de-cachet", impedem o controle dos comportamentos por 

um recurso direto ao poder político. O segundo, seria o apare-

cimento de novos agentes para suprir a falta que ficava nos me 

canismos de controle: 

"justiça (procuradores e juízes). administrações 
locais ("diretores de distrito") e medicina 
( .•• ) Um equilíbrio estável só será encontrado 
quando a medicina puder constituir sua viga mes 
t re ." (6. p. 10) 

Como terceiro elemen"to, temos a atribuição de um status de do

ente ao louco. Este, não deve mais ser tratado de modo homogê

neo a outros marginais, como por exemplo, o~·vagabundos. ObseE 

ce-se, que neste momento o trabalho que vai se impor à medici

na, é o de dar um valor de cientificidade a esta atribuição 

Por último, vamos encontrar, como meio de marcar esse novo es-

paço, a constituição de uma nova estrutura institucional, ou 

seja, como estava na lei de 1790, "hospitais indicados para es 

se fim". 

"A imposição do "estabeleciment·o especial" (ou a
silo) como "meio terapêutico" supõe, portanto, a 
reconquista, pela nova medicina, de uma face da 
velha organização hospitalar carregada do ódio 
do povo e do desprezo dos espíritos mais esclare 
cidos." (6, p. 11) 

- . 





mais considerada,como 

"um fenômeno global re la ti vo f ao 'mesmo ,tempo, por 
intermédio da imaginação e do delírio, ao corpo 
e à alma. No novo mundo asilar, neste mundo da 
moral que castiga, a loucura tornou-se um fato 

'que concerne essencialmente à alma humana, sua 
culpa e liberdade; ela inscreve~se doravante na 
dimensão da interioridade; e por isso, pela pri
meira vez, no mundo ocidental, a loucura vai re
ceber status, estrutura e significação psicológi 
cos." (21. p. 83) -

58. 

Enfim, encontramos' a origem de uma análise psicoló -

gica do homem numa apropriação da experiência da loucura pela 

racionalidade médica. Assim sendo, é a experiência, agora tor

nada patológica, que vai proporcionar um~ psicologia objetiva 

do normal, e será neste contexto, que a noção de personalidade 

se constituirá como o elemento no qual ,se desenvolve a doe~ça 

e também o critério que permite julgá-la; passando a ser ao 

mesmo tempo realidade e medida da doença. 



mais considerada como 

"um fenômeno global relativo,' ao mesmo tempo, por 
interm€dio da imaginação e do delírio, ao corpo 
e à alma. No novo mundo asilar, neste mundo da 
moral que castiga, à loucura tornou-se um fato 
que concerne essencialmente ã alma humana, su~ 

. culpa e liberdade~ ela inscreve-se doravante ~a 
dimensão da interioridade~ e por isso, pela pri
meira vez, no mundo ocidental, a loucura vai re
ceber status, estrutura e significação psico16gi 
cos ." (21, p. 83) -

58. 

Enfim, encontramos a origem de uma análise psico16 -

gica do homem numa apropriação da experiência da loucura pela 

racionalidade mEdica. Assim sendo, € a experiência, agora tor

nada patológica, que vai proporcionar uma psicologia objetiva 

do normal, e será neste contexto, que a noçã6 de personalidade 

se constituirá como o elemento no qual se desenvolve a doença 

e tainb.ém o crit€rio que permite julgá-la~ passando a ser ao 

mesmo tempo realidade e medida da ·doença. 





Desta forma, acredit~mos que um estudo deste tipo 
. . 

nao remete 'simplesmente a um in6cuo· exercicio intelectual; pois, 

ao se fazer uma demonstração (não um julgamento) da articula

ção passada de uma certa realidade .hist6rica atual, mostrando 
" 

suas condições de produção, as necessidades politicas e os e-

feitos de contrôle e repressão, isto e·quivale a uma prática 

capaz mesmo de transformar séries já institucionalizadas .. 
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