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RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar a construção do psiquismo por meio do acúmulo da 

atividade social e histórica do indivíduo, do preconceito engendrado no significado da loucura, 

dos mecanismos de defesa como o preconceito e a violência, usando a fotografia como 

instrumento de revelação do inconsciente.  
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ABSTRACT 

The present study analyses the construction of psyque acquired due to accumulation of social 

and historical activity, the prejudice engendered by the meaning of madness, the defense 

mechanism as prejudice and violence and the photography as an instrument to reveal the 

unconscious. 
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A IRRACIONALIDADE DOS SÃOS PROJETADA NA LÓGICA MANICOMIAL 

 

Os objetivos deste trabalho foram: captar a concepção de loucura dentre os participantes, 

analisar o preconceito engendrado nesse termo, presente em cada indivíduo; compreender como 

este comportamento pode se configurar numa forma de violência, além da maneira como o 

fenômeno afeta o sujeito na construção do psiquismo. A obra procurou captar o olhar de cada 

participante através da fotografia, com o intuito de facilitar o entendimento sobre o preconceito 

em relação ao tema de forma lúdica e, levantar uma discussão sobre possíveis ações coletivas 

para a desestigmatização da loucura e a prevenção do adoecimento psíquico. A fotografia 

permite captar a loucura sob o olhar do outro e mais, ajuda a perceber o sofrimento inerente 

tanto à loucura quanto a própria existência. 

Falar de preconceito em relação à loucura, nos remete ao segundo princípio de exclusão de 

Foucault (2012), da oposição razão e loucura, que denuncia que o louco não tem voz, pois seu 

discurso é considerado irrelevante, passando despercebido e considerado desprovido de verdade 

quando, não raro, desponta como verdade oculta. O discurso do louco é incompreensível para 

uma sociedade que pouco ou nada faz para entendê-lo. Por essa ótica, o preconceito pode ser 

analisado como uma forma de opressão que controla o processo discriminatório entre os 

homens. Um processo no qual o indivíduo deposita suas críticas defendendo-se o tempo todo, 

e, demonstrando pouca capacidade de pensar por si próprio, agarra-se a tendências coletivas e 

desconsidera sua própria opinião.  

Para Freud (1997) o indivíduo pode rejeitar o que percebe como diferente quando inserido em 

um determinado grupo que se articula por identificações, desenvolvendo um mecanismo de 

defesa que projeta no suposto louco toda a irracionalidade não aceita em si, revelando uma 

tentativa de controle sobre o outro como consequência de um ego frágil, demonstrando 

dificuldade em lidar com seus impulsos primários. O preconceito em relação à loucura pode ser 

visto como uma forma de defesa quando o indivíduo percebe o desconhecido e é ejetado de sua 

zona de segurança, podendo, por receio, desenvolver uma reação instintiva e violenta. 

Leontiev (1978) afirma que a construção do psiquismo é um processo pessoal que o indivíduo 

enfrenta de acordo com sua realidade social, material e simbólica, por meio da atividade social 

e histórica ao longo de sua existência. Este processo é um caminho dinâmico e devem ser 
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considerados fatores, tais com os genes que herdamos e as percepções que adquirimos em 

relação ao mundo, o que nos torna únicos. 

O trabalho foi concebido como uma obra coletiva, por meio de fotografias produzidas pelas 

autoras e por pessoas comuns usando a fim de expressar a concepção de loucura de cada 

participante. Após diálogo sobre a luta antimanicomial e o movimento antiestigma, a pergunta: 

“retrate o que é loucura para você”. Benjamin (1985) afirma que somente a fotografia pode 

revelar um inconsciente óptico, assim como só a psicanálise revela um inconsciente pulsional.  

Cada imagem capturada durante o processo apresenta algo além do visível e do que poderia ser 

expresso, por palavras, naquele instante. Desta forma, como linguagem, a imagem fotográfica 

trouxe um rico material para a problematização sobre o preconceito escondido no inconsciente. 

Ao ser indagado sobre “o que é loucura para você”, no inconsciente, a pergunta se transforma 

em “qual é a sua loucura”.  

As narrativas construídas durante o processo enunciaram o preconceito em relação à loucura e 

evidenciaram o impacto deste fenômeno na formação do psiquismo dos indivíduos. Se uma 

imagem vale por mil palavras, aquelas fotografias poderiam nos mostrar o que, de fato, pensam 

sobre o tema. O exercício pode conduzir os participantes a uma reflexão que sobrepôs o estigma 

da loucura enquanto fenômeno do sujeito em sua subjetividade, para toma-lo como fenômeno 

humano e social, e como adoecimento psíquico que pode ser, em muitos casos, prevenido. 

 

A DISCRIMINAÇÃO E A VIOLÊNCIA OPRESSIVA EM NOME DA SUSTENTAÇÃO 

DO EGO 

 

O conjunto da obra de Leontiev constitui uma compreensão da natureza social do psiquismo, 

demarcando a relação da coletividade no papel ativo da consciência numa atividade 

especificamente humana: o trabalho. Pela lógica manicomial o louco não produz no sentido 

estrito da palavra, sendo que a terapia ocupacional tende a ser aplicada como parte do 

tratamento. O trabalho parece ser reservado àqueles que são reconhecidos como adaptados. Sua 

obra traz como tema de discussão “a natureza sócio-histórica do psiquismo humano5”. O autor 

                                                                 
5 Afirmação dada pelo autor no prefácio do livro O desenvolvimento do psiquismo 1978. 
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levanta a necessidade de superação do dualismo presente na psicologia entre anátomo-

fisiológica e a sociológica, uma vez que frente à primeira, o sujeito se mantém em posição 

passiva em relação ao mundo material por inviabilizarem o estudo da consciência como objeto 

da psicologia, essência do psiquismo. 

Pelo ponto de vista sócio histórico, o dualismo expressado nas concepções naturalistas da 

Psicologia, adota uma aplicação mecânica das leis da evolução biológica (adaptação ao meio, 

experiência hereditária e individual), assim como as correntes sociológicas que, compreendem 

a sociedade como princípio de explicação para o indivíduo, ignorando a compreensão deste 

como um ser social ativo em suas práticas.  Tanto uma concepção quanto a outra, representam 

polos extremos que contribuem para a 

visão de Homem atado à passividade em 

seu meio ambiente. 

A visão de Foucault (2012) sobre poder 

dominante se alinha às ideias de 

Leontiev (1978), a respeito daquele 

indivíduo que age passivamente frente a 

sua própria história, subjugado por 

entidades com poderes dominantes, que 

procuram sustentar visões extremistas 

para permanecerem em suas posições 

avantajadas e engendrarem no indivíduo 

a concepção de si mesmo como ser 

passivo. A visão de Homem vítima de 

sua própria natureza ou sociedade 

impede a transformação do ambiente através das suas ações. Segundo Leontiev (1978), a 

própria psicologia se rende a essa cultura de adaptação do sujeito, enraizada numa visão 

biomédica que aborda o sujeito pela lógica cartesiana. 

De acordo com Leontiev (1978) o dualismo resulta de concepções idealistas e biologizantes do 

ser humano que investigam a psique de forma isolada da relação do ser, visualizando o humano 

numa realidade objetiva. O autor afirma que sua obra tem como objetivo principal contribuir 

para a luta contra opiniões biologizantes sobre a natureza e o desenvolvimento do psiquismo 

humano. 
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 “(..) No decurso da vida por um processo de apropriação da cultura criada 

pelas gerações precedentes, podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser 

um homem. O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver 

em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do 

desenvolvimento histórico da sociedade humana.” (Leontiev, 1978, p. 267)  

Leontiev (1978) não negligencia o fator biológico filogenético no ser humano, mas contesta 

que as leis biológicas não determinam, no homem o desenvolvimento do ser social, já que este 

é regido por leis sócio-históricas, isto é, a natureza social do ser humano.  A relação organismo-

meio não deve ser dada como um modelo padrão, e sim pensada no sentido de como o meio se 

manifesta para este organismo. Desta forma, pode-se dizer que o modelo biológico, segue o 

paradigma unidimensional, que rege a sociedade em busca da verdade absoluta, colaborando 

na construção da loucura por uma visão estereotipada. Essa é uma questão importante abordada 

nesta obra: a sociedade e suas instituições como ambiente favorável para o adoecimento 

psíquico.  

A rejeição do diferente 

manifesta-se externamente 

como preconceito e 

discriminação.  A este 

fenômeno, a psicanálise 

freudiana analisa como 

mecanismo de defesa, a 

projeção6, cujo movimento 

projetivo intermediado por 

essas ações discriminatórias e 

relações abusivas de poder, podem contribuir para o adoecimento do outro. A questão se torna 

ainda mais contundente nas relações institucionais, a violência do Estado para com a 

diversidade do sujeito, nos mecanismos institucionais onde se pretende tratar o suposto louco.  

Quando o sujeito nega consciente ou inconscientemente seus conteúdos reprimidos, lançando -

os sobre o outro, pois o ego não suporta defrontar-se com o que lhe provoca estranheza, aquilo 

que nega em si mesmo, em nome da sustentação do ego; por meio de moções narcísicas de 

autopreservação e autoafirmação expressa um sentimento exatamente oposto que se mostra na 

                                                                 
6 Conceito de projeção de Freud em O mal -estar na civilização, 1997 
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discriminação odiosa e violência opressiva, respondendo ao temor e à angústia diante do 

desconhecido. 

Para Leontiev (1978), o trabalho é atividade vital que media a relação entre o ser humano e a 

natureza, por uma imagem subjetiva da realidade objetiva, um projeto ideal que determina a 

dinâmica da ação objetivando-se assim um produto, numa síntese da atividade social humana. 

O trabalho aqui pode ser contemplado como qualquer atividade criadora e produtiva do sujeito. 

Foucault7 diante da atuação dos intelectuais, afirmava que as exigências no campo intelectua l 

corresponderiam a pensar em algo que não tivesse sido pensado, sendo capaz de, 

permanentemente, se desprender de si 

mesmo e pensar diferentemente do que se 

pensa, percebendo o que se vê de maneiras 

diversas. Inovação e renovação devem 

estar sempre presentes, apoiando os 

mecanismos de ação que podem, como 

recursos na luta contra o preconceito e a 

discriminação, desconstruir estereótipos 

acerca da loucura e ressignificar o ideal 

propagado em nossa sociedade que se 

dirige à criação de um indivíduo curado, 

normatizado. O pensamento psicanalít ico 

mostra-se importante nesse processo, 

sobretudo na reformulação das práticas clínicas a partir de preocupações éticas e políticas 

conectadas à cidadania e à contemporaneidade.  

 

 

                                                                 
7A História da Loucura na Idade Clássica, 2012 
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O conceito de apropriação de Leontiev (1978) baseia-se numa concepção social e histórica de 

desenvolvimento humano. Sendo que nesse processo de apropriação, o indivíduo reproduz 

caracteres, habilidades e condutas formados historicamente, contribuindo para a transmissão ao 

indivíduo das aquisições do desenvolvimento da espécie, sendo determinantes para     Leontiev 

(1978), os processos sociais que propiciarão a apropriação dos caracteres humanos acumulados 

historicamente. Para se apropriar dos objetos humanos é necessário desenvolver em relação ao 

objeto uma atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais como representante 

de um grupo. Na lógica do preconceito e da discriminação a concepção de loucura é 

generalizada em “todo louco caracteriza-se de tal forma”. 

 

Por essa ótica, é possível vislumbrar a mudança da reprodução encarnada, quando cada pessoa 

ultrapassar a fronteira da ideia do o objeto (loucura) permitindo-se afetar por ele. Permit ir 

afetar-se, colocando-se como igual e tomar o louco como interlocutor, constituiu a essência 

desta obra, que se propõe a levantar uma discussão entre as pessoas comuns sobre a lógica 

manicomial e o estigma da loucura utilizando a fotografia como linguagem.  

A obra interativa: “Traga sua loucura: você é anônimo” foi idealizada para a semana da luta 

antimanicomial, como projeto para a disciplina de “Psicopatologia e saúde mental”. A partir da 

leitura do livro “Holocausto Brasileiro”, de Daniela Arbex, as autoras viram-se frente a frente 

com seus próprios preconceitos e estereótipos. Aqueles cidadãos violentados nos seus direitos 

pareciam dizer mais através das fotos do que dos relatos colhidos pela autora. Por conseguinte, 

decidiram discutir a concepção de loucura e retrata-la por meio de imagens, que, de fato, 
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refletiram mais do que uma ideia sobre o tema em questão. Mas, as angústias, medos e a 

percepção da sua própria loucura. A obra é aprendizagem, alegria, seriedade – uma ponte para 

a conexão interna e abertura para o desconhecido. 

Por se tratar de uma obra interativa, essa reflexão teve início com as produções das próprias 

autoras, que a partir da sua experiência pessoal iniciaram a problematização com pessoas 

comuns que se tornaram coautores da obra. A exposição realizada abriu espaço para que o 

público se expressasse através de desenhos e de esculturas em argila. Neste processo, foi 

possível promover a sensibilização e a conscientização sobre o preconceito e a discriminação, 

com ações transformadoras revelando que, falar sobre a loucura alivia o próprio medo de 

enlouquecer. 

A fotografia registra um momento, uma expressão, que ganha amplitude nos significados 

intermináveis de seus símbolos e das representações, num ciclo infinito que pode ser construído 

e desconstruído. Um meio de expressão que vai além da realidade concreta. Pelo olhar de 

Benjamin8 (1985), o método aplicado nessa obra, revela nas imagens o caráter da realidade 

psíquica do sujeito - mediada 

pelas representações sociais do 

mundo externo -, distanciando-

se, portanto, da busca por uma 

verdade absoluta. A fotografia 

revela o inconsciente, o que não 

pode ser captado pelo discurso e 

que vai além do campo da visão 

e do tangível. Através das 

capacidades receptivas, 

sensoriais, o sujeito é afetado por 

uma gama de intermináveis significados. Esse afetamento retorna para as próprias percepções 

sensoriais, alterando-as e permitindo insights das relações feitas no mundo externo que podem 

ser refletidas no mundo interno do sujeito; em seu pensamento e conhecimento, lugar no qual 

ele se encontra capacitado para compreender, absorver e transformar.  

                                                                 
8 Benjamin, W. A pequena história da fotografia - Magia, arte e técnica: ensaios sobre a l iteratura e história da 
cultura, 1985. 
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Este processo foi experimentado pelas próprias autoras que, puderam ter contato com os 

estereótipos e o paradigma de loucura introjetados em si mesmas. Compartilharam entre si os 

sentimentos desta experiência, tais como a liberdade de falar do tema, visto do lugar da pessoa 

comum, que vê a si próprio representado na loucura e percebe que esta liberdade, de fato, 

representa a prisão da sua própria insanidade. A respeito do lugar designado à loucura em nossa 

sociedade, a fala de um dos participantes chamou a atenção: “Na realidade loucura... Acho que 

a loucura é aquilo que as pessoas normais tentam esconder”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente o ser humano maneja o preconceito com violência e isolamento, a fim de 

desviar o olhar do que lhe é 

diferente, usando o recurso 

da normatização para o 

alijamento do outro, 

mantendo intacta a figura 

narcísica da verdade 

absoluta sobre si mesmo. 

Nesse sentido, a 

institucionalização do 

suposto “anormal”, 

representa o aprisionamento 

da loucura, que manterá a 

sociedade segura em sua sanidade. A partir dessa reflexão, consideramos a Psicanálise uma 

abordagem de ação humanista frente ao sofrimento psíquico, permitindo ao profissiona l 

questionar e, porque não dizer, desafiar a normatização e efetivar um de seus maiores méritos : 

dar sentido ao discurso e ao simbólico. A “pensar em algo que não foi pensado antes”, dando 

singularidade ao sujeito, considerando o inconsciente que engloba a estrutura social para 

desenvolver um fazer. Apropriando-se da liberdade para o exercício de práticas “contra poder”, 

tomando o sujeito como interlocutor, e, buscando em prol da ética, o próprio autoconhecimento. 
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De forma a tornar o “cuidado de si” e o “saber de si”, o caminho para a preservação dos 

princípios éticos e humanos.  

 

 “A liberdade, não limitada pelo outro, mas nascida do outro, está no 

fundamento do direito: é da evocação do vulto, do entrar na sociedade, do 

face-a-face que nasce o direito; e, vice-versa, o direito deve garantir o face-a-

face, melhor dizendo, a liberdade contra a tirania, a pluralidade, o encontro 

entre individualidades. [...] O que permanece livre é o poder de prever a 

própria renúncia e de “instituir fora de si uma ordem da razão”: por meio de 

leis e instituições impedir que surja a tirania.” 

(Emmanuel Levinas (2014)  pg 17) 

 

Utilizando-nos da arte como linguagem interativa e lúdica, pudemos avaliar a importância da 

experiência para a formação acadêmica do psicólogo, bem como das práticas individuais e 

coletivas, associadas às práticas sociopolíticas e de subjetivação, viabilizadas por meio de ações 

individuais e sociais, podendo ser entendidas como "prática de si" na saúde coletiva. 

Consideramos que, projetos dessa natureza poderiam ser aplicados como intervenção na 

comunidade compondo um plano de estratégias para a desestigmatização e prevenção dos 

transtornos mentais. 
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