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Introdução
Este simpósio abordará as temáticas razão dialética, violência e drogas pelo viés
existencialista
respectivamente

de

Jean-Paul
intituladas:

Sartre.
A

Sua

composição

CRÍTICA

DA

contempla
RAZÃO

três

exposições,

DIALÉTICA

E

CONTRIBUIÇÕES À PSICOLOGIA; A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA:
REFLEXÕES PELA PERSPECTIVA SARTRIANA; O USO DE CRACK POR
ADOLESCENTES COMO EXERCÍCIO DE SUA PRAXIS.
A primeira apresentação versará sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre em A Crítica
da Razão Dialética (1960/2002) e algumas contribuições à Psicologia. Expõe a razão
dialética, maneira pela qual Sartre expressa seu entendimento sobre como se dão as relações
sociais mediadas pelo campo material, desvelando sua antropologia estrutural e histórica, que
auxilia no enriquecimento dos estudos da Psicologia.
Sartre (1960/2002), em a Crítica, compreende que a constituição do sujeito é realizada
em um campo tenso de relações humanas mediadas pela materialidade que o circunda. A
obra, extensa e densa, representa, como coloca Dalpicolo (2005, p. 2), “o húmus de seu
pensamento maduro”. Ela nos envereda em um mundo social construído dialeticamente pelo
ser humano, no qual este sofre a contrafinalidade de seus atos e tem que se haver com o
momento seguinte. Construir, se construir, desembaraçar-se a cada ato das suas próprias
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produções singulares/coletivas, construir novamente, é a empresa do ser humano na
edificação de sua existência, da sociedade e da história.
Para enriquecer a compreensão dessa empreitada, a segunda exposição, A Violência
Nossa De Cada Dia: Reflexões Pela Perspectiva Sartriana, contemplará a violência
enquanto fenômeno humano. Cotidianamente tratamos a violência como algo dado, como se
fosse uma entidade, imutável. Concebemo-la não como obra humana, mas como fato,
negando dessa forma a dialética relacional estabelecida entre os homens e as coisas. Negamos
a fluidez da totalização da história e a concebemos como totalidade. Deste modo, começamos
a analisar a realidade a partir desta totalidade, ou seja, definitiva e imutável, o que mostra (e
reforça) a nossa alienação e nos cega quanto ao nosso poder de criação.
Costumeiramente percebemos a violência como externa a nós e Sartre (1983)
evidenciou que parece-nos que “a primeira violência é sempre a outra pessoa que comete e
nunca há guerra ofensiva, mas apenas guerras defensivas” (p.192). Para a filosofia sartriana a
compreensão da existência humana se faz a partir de sua condição e realidade, viabilizando o
reconhecimento de cada qual como existente concreto dessa realidade. Ao compreender a
realidade humana assumo meu próprio ser, “o que significa que me faço homem ao
compreender-me como tal” (Sartre, 1939/2012, p.23). Coadunamos com a perspectiva
sartriana de que tudo principia da subjetividade humana haja vista que o homem é ação,
consequentemente o entendimento da violência se fará a partir desta concepção, bem como
na especificidade de sua produção na sociedade que a engendra e na particularidade histórica.
Por um lado, ontologicamente o homem é concebido enquanto liberdade absoluta,
porém como existente em meio a outros homens tem sua liberdade situada e restringida.
Diferentes indivíduos com diferentes projetos confrontam suas liberdades num mesmo campo
prático. É no confronto das liberdades que se produz o conflito intersubjetivo. A alteridade
como conflito e luta se constitui e se define nas atividades humanas, que é vivido justamente
nas relações concretas, na práxis (Sartre, 1943/2011; 1960/2002).
Por outro, Sartre (1960/2002) encontrou no fenômeno da escassez resposta às suas
questões quanto à origem da violência e explicação para a manutenção do fenômeno já vivido
nos primórdios. A escassez nada mais é que a inexistência de produto suficiente para todos
em determinado campo social. Para Sartre (1960/2002) “A escassez fundamenta a
possibilidade da história humana e não a sua realidade” (p.238). Ela não é suficiente para o
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desenvolvimento da Historia ou para transformá-la em repetição, pois é meio, “é relação
individual e meio social” (p.239). Dela deriva um campo de luta e conflito.
Deste modo, a existência de cada qual se define pela escassez simultaneamente em
que cada um é ameaça para existência de outro e de todos. Nisso há um aspecto de
inumanidade em cada homem, contudo essa inumanidade de modo algum vem de uma
natureza do homem, mas pelo “reino da escassez” (Sartre, 1960/2002, p.243).
No entanto, apesar dos condicionantes estruturais e situacionais que restringem a
liberdade, ainda que com resquícios dela, posso escolher a não violência fazendo-me
responsável por minha existência, pela realidade humana que comparto com outros e do
processo histórico que somos partícipes. “Há uma infinidade de projetos possíveis, assim
como há uma infinidade de homens possíveis” (Sartre, 1943/2011, p. 690). E, a escolha que
faço pela não violência é a partir do projeto que a reclama: a vida humana.
Partindo da constituição do sujeito a partir do enfoque existencial, a terceira
exposição, sob o título O Uso De Crack Por Adolescentes Como Exercício De Sua Práxis,
colabora no esclarecimento da questão na medida em que apresenta uma síntese compreensiva
sobre o sentido da experiência com crack vivenciados por adolescentes.
O sentido de compreensão desses fenômenos nesta condição de adolescência se
justifica na medida em que considera-se os estudos e dados estatísticos atuais sobre o uso de
drogas no Brasil, na qual a maioria desses usuários tiveram suas primeiras experiências na
adolescência. Ora, o que teria de tão incomum nesse período da vida chamada adolescência
que os fazem aproximar da droga? Qual seria o motivo para fazerem desse uso a atividade
mais importante de suas vidas?
A compreensão existencial-fenomenológica da questão parece-nos uma opção bastante
razoável para o entendimento do uso/abuso do crack por adolescentes, uma vez que o olhar
fenomenológico preocupa-se com o fenômeno no seu mostrar-se na própria experiência de
quem o vivencia. A relevância desta perspectiva é que possibilita a compreensão da maneira
pela qual os adolescentes existem através do uso de crack, ou seja, a maneira como ele
escolhe existir no mundo segundo suas possibilidades existenciais.
A busca pela droga, segundo Bucher (1986), pode assumir os seguintes sentidos ao
longo da história da humanidade: o primeiro sentido é o de fugir da transitoriedade e angústia
de ser homem; um segundo sentido é atribuído à possibilidade de contato com forças divinas
e, por fim, um terceiro sentido de busca de prazer.
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O existencialismo sartreano oferece um aporte teórico capaz de subsidiar tal
compreensão do momento existencial desses adolescentes no mundo. Sartre (1946/2012)
entende que o homem é livre para escolher seu modo de existir no mundo e, por isso,
responsável pelas suas escolhas. Os comportamentos, pensamentos e hábitos são forma do
existir humano e o uso/abuso é uma deles. Para Sartre é através das escolhas que
reconhecemos o sentido do projeto existencial humano, em outras palavras, seu sentido de
existir.
Entende-se que os adolescentes estão no movimento existencial de encontro consigo
mesmos, a própria fase do desenvolvimento humano chamada adolescência lança-os às
vivências mais intensas na construção de sua identidade, e é permeada por inúmeras dúvidas,
medos, inseguranças, vê-se o projeto de uso/abuso do crack funcionando como um fator
regulador na construção de suas auto-imagens.
É como se descobrissem no crack um poder que os coloca numa condição superior às
demais pessoas e esse lugar só é atrativo devido a insuficiência de Ser, sensação esta
frequentemente percebida pelos adolescentes diante de uma baixa-estima muito forte que os
caracteriza.
Portanto a escolha do crack como projeto de uso/abuso não é aleatória ou segue as
leis do acaso, pelo contrário, esta droga garante a existência dos adolescentes no mundo, é
através dela que muitos existem no mundo, e pelo poder imediato que ela confere, acaba se
tornando mais relevantes do que outros projetos de vida que favorece uma existência
autêntica. Nesse sentido a existência do crack na vida dos adolescentes acontece para auxiliálos a existir, a dar conta da responsabilidade de viver, seja no contexto social em que
estiverem, por isso esta droga aparece em todas as classes sociais.
O consumo de crack por adolescentes revelou que este foi um mecanismo utilizado
por esses adolescentes para garantir sua vida, uma vez que se apropriaram de sua realidade de
maneira a se sentirem tão frágeis que encontraram recursos concretos na presença do crack,
exatamente essa vivência marca e ressignifica a insuficiência desses adolescentes para
assumir a responsabilidade de viver uma vida num ambiente, muitas vezes hostil à eles,
reduzidos de recursos próprios para superação entregam-se ao crack e dissolvem-se, alienamse favorecendo algum tipo de existência mais suportável.
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Introdução
O presente resumo apresenta o pensamento de Jean-Paul Sartre em A Crítica da Razão
Dialética (1960/2002) e algumas contribuições à Psicologia. Nessa obra, a partir da razão
dialética, o autor expressa seu entendimento sobre como se dão as relações sociais mediadas
pelo campo material, desvelando sua antropologia estrutural e histórica, que auxilia no
enriquecimento dos estudos da Psicologia.
Bornheim (2002), no Prefácio dessa obra, menciona dois tópicos básicos que podem
justificar a renovação dos interesses pelas ideias de Sartre na atualidade: 1) a continuidade por
responderem as inquietações humanas, “Se ainda hoje se lê Sartre com o olho posto na
atualidade, é porque continua-se vendo em seus escritos o ajuste da reflexão relativamente a
essa mesma atualidade” (p. 7) e; 2) a possibilidade de se fazer justiça com esse pensador.
Tertulian (2012, p. 72) assinala a negligência de alguns pensadores para com a Crítica, bem
como a ausência “nem no momento de seu aparecimento nem até hoje, (de) um acolhimento
digno de suas ambições (de Sartre)”. Coloca que atualmente essa obra caiu no esquecimento,
sugerindo a dificuldade de reconhecimento das produções filosóficas de Sartre após O Ser e o
Nada.
Tal qual Souza (2010), acreditamos que há mudanças de ênfases na filosofia sartreana,
mas não uma ruptura. Liberdade e determinismo, subjetividade e objetividade, singularidade e
universalidade dialogam em suas obras, inclusive desde quando Sartre fala, em sua ontologia
fenomenológica, sobre a liberdade absoluta como fundamento do humano e a relaciona com
situações concretas e históricas. Complementa Souza:
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Ser liberdade é a condição para se buscar a libertação concreta: esta só é possível porque
somos liberdade, porque somos o desgarramento da consciência, o ultrapassamento do dado.
Dizer que se é absolutamente livre não é negar as situações de opressão, mas é garantir que,
diante delas, o homem possa reagir, possa significa-la seja por meio da revolta, da resignação
ou por qualquer outra atitude. [...] A realidade e a história não nos determinam totalmente, é
verdade, mas é a partir delas e voltando-nos para elas que nos fazemos, fazemos o mundo e o
sofremos. Apenas porque não somos determinados de modo total pela situação é que podemos
significa-la, reagir e lutar para modifica-la. (p. 21-22)

Sartre (1960/2002), em a Crítica, compreende que a constituição do sujeito é realizada
em um campo tenso de relações humanas mediadas pela materialidade que o circunda. A
obra, extensa e densa, representa, como coloca Dalpicolo (2005, p. 2), “o húmus de seu
pensamento maduro”. Ela nos envereda em um mundo social construído dialeticamente pelo
ser humano, no qual este sofre a contrafinalidade de seus atos e tem que se haver com o
momento seguinte. Construir, se construir, desembaraçar-se a cada ato das suas próprias
produções singulares/coletivas, construir novamente, é a empresa do ser humano na
edificação de sua existência, da sociedade e da história.
A Antropologia Estrutural e Histórica
Se a existência singular se dá pelo movimento dialético entre os seres humanos e
desses com o mundo, pela experiência da liberdade e da necessidade de preencher seu vazio
com o que está no mundo (o Ser), pelo trabalho, pela práxis, o sujeito toma consciência e
projeta um campo material a ser trabalhado (interiorização do exterior). Agindo sobre esse
campo inerte (exteriorizando o interior), o transforma em campo trabalhado, objetivando,
materializando sua práxis no produto dessa. Se para compreender esse movimento de
historicidade de construção da existência partimos da situação atual, o presente,
compreendendo-o pelo futuro e pelo passado, e a possibilidade de fazer esse movimento
compreensivo e de construirmos a história e o mundo é por sermos dialéticos, o que nos é
apresentado como social, como mundo construído por todos, ligando todos, são sínteses de
práxis singulares totalizadas em ato. Desta forma, as práxis singulares são mediadas pelo que
materializa no mundo, que por sua vez as medeiam.
O campo a ser trabalhado apreendido pelo sujeito, é um campo construído no passado,
seja por outros sujeitos, seja um campo natural. No primeiro caso, Sartre (1960/2002) o
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denomina de campo prático-inerte. Nele há a fixidez das práxis e seu reconhecimento pelo
sujeito como ação cristalizada de outros, haja vista os seres humanos se reconhecerem como
projeto, como práxis. Dependendo do projeto singular, tal campo pode ser significado como
um obstáculo aos seus fins. Tal significação ocorre quando o sujeito tem consciência da
inércia desse campo e a liberdade exige-lhe uma ação. Sozinho não conseguirá transpor a
inércia do campo material, trabalhando-a. Diante disso, ou pode mudar seu projeto, mudar os
meios de conquista-lo, desistir do mesmo, ou buscar pela reciprocidade a superação do
obstáculo. No entanto, como o sujeito não vive isolado no mundo, o que seria um campo
material privado configura-se em campo social. O mesmo campo mediando diversos sujeitos
que percebem nele campo a ser trabalhado.
Böechat (2011) menciona quatro condições definidas por Sartre para que ocorra a
reciprocidade: 1o) tanto o outro quanto eu devemos ser meios um para outro; 2o) o outro deve
ser reconhecido por mim como projeto, como totalização-em-curso e o mesmo deve assim me
reconhecer, para que integremos um ao outro no próprio projeto; 3o) que haja reconhecimento
da alteridade, uma vez que cada um faz-se também e a priori, pelo seu projeto singular mas;
4o) que também eu me reconheça para ele e ele a mim como objeto e instrumento para os fins
mútuos.
Todavia, nem sempre a reciprocidade ocorre de maneira positiva, quando há empenho
mútuo, cada um se colocando como meio para que o outro atinja seus fins ou conjugando
esforços para se atingir fins únicos. A reciprocidade pode ocorrer na base do conflito, quando
sabemos que o outro nos vê como um meio para atingir o seu fim. Ao negar o projeto que
outro faz para nós, recusamo-nos a tornar instrumento para seus fins. Assim, podemos
reverter a situação, reagindo de maneira a transformar o outro em instrumento para que
conquistemos nosso fim. Perdigão (1995) coloca que é a escassez do mundo, a insuficiência
de bens para todos em um mesmo campo a ser trabalhado que dificulta as relações de
reciprocidade positiva, imperando as negativas.
O prático-inerte sendo o mundo das totalidades e por mediar as relações entre os seres
humanos e destes com o mundo, evidencia o caráter da reciprocidade. Todavia nem todos
vivenciam como tal, pois o trabalho humano materializado no mundo escapa a ele pela sua
materialidade e por apresentar-se como fenômeno a outras consciências, enriquecendo-se com
novas significações. A finalidade anteriormente perseguida, que o caracteriza como campo
totalizado, retorna contra o próprio ser humano, haja vista aliena-lo em seu próprio fim. Sartre
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exemplifica com um modo social de divisão de trabalho que requer que o ser humano trabalhe
isolado. Tal modo designa histórica e socialmente o trabalho sob essa condição. Essa maneira
de o ser humano produzir seu trabalho e produzir-se, condiciona tanto a necessidade quanto
sua forma de satisfação, podendo “apreender e fixar sua práxis como que temporalizando-se
através de todos os condicionamentos”. (Sartre, 1960/2002, p. 209)
Desta maneira, as ações cristalizadas, que formam o campo social, estabelecem fins
aos seres humanos, transformando-os em antipráxis, ou seja, em produtos de seu produtos,
quando estes voltam-se àqueles, instituindo-lhes os fins que eles mesmos perseguiram e
conquistaram no passado. Eis o sentido da alienação, quando as materializações das práxis
humanas, as matérias circundantes, determinam o futuro dos seres humanos, por exigiremlhes que realizem fins de projetos que não são seus. Podem assim produzir uma práxis
invertida, pois alienados a projetos alheios, aos fins rígidos e prefixados, agem sem serem os
autores desses fins.
Sartre (1960/2002) exemplifica a alienação e o anonimato do sujeito no campo social
com a instituição de papéis e funções de usuários, clientes, consumidores, colaboradores,
espectadores, e acrescentamos as profissões, a moda, as doutrinas, enfim, todos os projetos
materializados que instituem práxis aos outros. Mesmo juntos, como pertencentes a uma
classe social, econômica, política, por exemplo, se os sujeitos alienam-se no campo material
que os medeia, colocam-se passivamente a ele, por interiorizarem a situação como
intransponível. Dispersados entre si, passivamente o que fazem é corroborar para manter a
situação. Porém, mesmo que o ser humano esteja determinado pelo prático-inerte, pela
história, por ser dialético e o criador dessa, somente ele pode dar um novo rumo ao futuro
predeterminado. Mesmo corroborando com o fatalismo do futuro, não se isenta da
responsabilidade por assim agir. A liberdade persiste no prático-inerte e justamente por ser
livre que escolhe manter a situação no devir. Ademais, é por existir o prático-inerte que
haverá estado a superar.
Retomando o exemplo anterior, não é a divisão do trabalho, por si, que faz com que o
ser humano trabalhe e continue trabalhando isolado ou não. Mudar os modos de divisão de
trabalho, criados e mantidos pelo próprio ser humano como sua própria realidade, requer que
as diversas práticas exercidas por eles em um campo prático comum sintetizem um modo
diferente de organizar o trabalho, um modo que supere essa divisão “[...] recebida e
institucionalizada. O homem só existe para o homem em determinadas circunstâncias e
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condições sociais, portanto toda relação humana é histórica. [...] A solidão não é senão um
aspecto particular de tais relações”. (Sartre, 1960/2002, p. 209; 213)
Este autor também menciona que a alienação no prático-inerte é uma forma de
simbiose do sujeito com esse, e que o interesse é um das características dessa simbiose que
conserva o mundo material, pois o sujeito encontrou “sua realidade em um objeto material
apreendido” (p. 308), assim, sua exteriorização será objetivando mantê-lo, por estar
submetido, alienado a um ser-fora-de-si. Sartre (1960/2002, p. 312, grifos do autor) prossegue
colocando que “O interesse é a vida negada da coisa humana no mundo das coisas na medida
em que o homem reifica-se para servi-la”.
Isso significa que o interesse imbrica-se com a negatividade em dois sentidos: ou
porque o outro tem e eu não tenho, ou porque preciso ter antes do outro. No entanto, “a coisa
humana pode ser negada perdendo sua tangibilidade, sem deixar de existir: basta que ela seja
a lei rígida do homem e o oponha, no mundo prático-inerte, a si mesmo como Outro” (Sartre,
1960/2002, p. 312, grifo do autor). Neste caso, delimita-se os campos dos possíveis,
acentuando os antagonismos e os conflitos.
O prático-inerte define um modo de vida pela serialidade (ou coletividade serial).
Segundo Bettoni & Andrade (2002), a forma de vida serial impede que os sujeitos realizem
projetos em comum. Polarizados, os sujeitos encontram-se fragilizados frente a pressão do
prático-inerte. Sartre (1960/2002)

exemplifica com a fila do ônibus, seus usuários, o

ajuntamento como uma estrutura serial. Define o coletivo como:
o Ser da própria sociabilidade, no nível do campo prático-inerte. [...] é o Ser social, em sua
estrutura elementar e fundamental. É em si mesmo, uma espécie de modelo reduzido do
campo prático-social e de todas as atividades passivas que aí se exercem. (p. 405)

Vejamos. Como colocamos, segundo a estrutura e ação passiva de um objeto práticoinerte, esse é capaz de produzir o ajuntamento entre os sujeitos. Esse ajuntamento pode
apresentar-se como uma relação direta entre os sujeitos, haja vista o prático-inerte exigir uma
reciprocidade imediata. Por exemplo, o prático-inerte pode ser técnicas ou ferramentas que
demandam a reciprocidade. Desta forma, a presença, ou copresença é necessária. A própria
fila do ônibus seria um exemplo.
Mas o ajuntamento também pode apresentar-se de maneira indireta, pela ausência
física das pessoas, impossibilitando uma práxis em comum. O exemplo dado por Sartre
seriam as mídias, que ao mesmo tempo que determina a serialidade, impõem a separação.
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Pessoas de diversos países que assistem a mesma emissora, formam a coletividade serial de
seus telespectadores, sem que nunca venham a se conhecer ou mesmo interagirem
diretamente. Nesse caso, mesmo que haja práxis singulares, como o mudar o canal, essas
tendem a se manter na sua intimidade, solitariamente no espaço particular da residência de
cada um e raro no espaço público, e pouco ou em nada mudará o prático-inerte. Para Sartre
(1960/2002) a recusa aí não é com relação a materialidade, por exemplo, a um programa
transmitido, mas uma negação de si como indivíduo de ajuntamento.
Crary (2014) aponta que Sartre elegeu a materialidade como categoria principal da
realidade social e para superar a antipráxis que o prático-inerte impõe ao ser humano, a
comunidade deve substituir a serialidade. Porém, é a partir da serialidade que os grupos se
formam e as sociedades se constroem.
No grupo-em-fusão, os indivíduos se reconhecem como mesmos na intersubjetividade
(Bettoni & Andrade, 2002). Cada um identifica a inércia, a impotência e ameaça provocada
em si pela mesma matéria circundante e reconhece no outro a possibilidade de auxílio para se
trabalhar essa matéria. A liberdade aponta para um fazer em grupo pela necessidade em
comum de enfrentar o mesmo campo material. Todavia, como o campo material circundante
pode se apresentar como uma ameaça de acordo com os fins visados, a práxis singular
também pode constranger projetos grupais, desistindo de comungar de práxis em comum, ou
por uma reciprocidade negativa, negando ao outro o reconhecimento de sua liberdade e
ansiando transformá-lo em instrumento para perseguir seus próprios fins, ou mesmo,
impedindo, de alguma maneira, o movimento do grupo. Em virtude disso que os seres
humanos criaram e continuam criando os mais diversos tipos de meios e modos de controle da
liberdade, bem como buscam saídas para resistir a eles.
A sociedade não se constitui somente por grupos-em-fusão. Esses são os mais
elementares, pois formam-se pelas livres práxis comungadas, mas se desfazem após atingirem
seu objetivo. Projetos para a manutenção de grupos requerem manejos específicos. Para Sartre
(1960/2002), o juramento de cada indivíduo do grupo de que não o abandonará, permite, em
comum acordo, que todos exerçam vigilância entre si para que cumpram a promessa. O
grupo-em-fusão, que se forma pela ameaça às liberdades, torna-se mais reflexivo como grupo
juramentado, pois há consciência da possibilidade de sua dissolução, e para sua manutenção,
com o juramento, são criados laços de fraternidade-terror.
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A exigência da conservação do grupo que o juramento revela a esse, demanda que o
mesmo obtenha a estrutura de um grupo organizado. A auto-organização constante dá-se
através das funções, distribuição de tarefas, hierarquias. Mas esse artifício não tem poder para
transformá-lo em uma unidade orgânica, como se dissolvesse as liberdades/singularidades em
um todo, como um Ser maciço. As liberdades individuais sempre pairam sobre o grupo como
uma ameaça à sua estrutura. A fragilidade da mediação entre os indivíduos e desses com suas
criações para a organização interna reclamam por um estatuto absoluto, alguém supremo que
deverá unificar todos a partir de seu próprio projeto (Sartre, 1960/2002).
Pela reciprocidade negativa, o(a) soberano(a) faz reacender a serialidade coletiva. As
livres práxis viram processo, pois as ações alienam-se nas obrigações. O campo social do
(agora) grupo institucional passa a ser terreno fértil para produzir um novo grupo-em-fusão,
haja vista a predeterminação dos fins do trabalho humano, pela estrutura hierárquica, poder
ser desvelada como antipráxis, como desumana, ao provocar experiências comuns de inércia.
Por esse movimento dialético que, para Sartre (1960/2002), os grupos têm sua gênese na
serialidade e os indivíduos à ela retornam, na dissolução do grupo. Desta forma, a vida de um
grupo é uma luta constante contra o retorno à vida serial. Essa relação dialética é a realidade
concreta da sociabilidade.
Contribuições à Psicologia
Diante o exposto anteriormente, em muito a antropologia histórica e estrutural de
Sartre pode auxiliar a Psicologia na compreensão dos campos que se debruça. De uma
maneira geral, o método sartreano de compreensão da realidade, o progressivo-regressivo, por
propor produzir o conhecimento ao mesmo tempo que se acompanha como a realidade é
construída, não restringe o campo da Psicologia a ser investigado. Outra contribuição aliada
ao método é a preocupação que Sartre teve de pontuar o risco de se compreender a realidade
humana a partir de saberes totalizantes que, por sua vez, retiram do ser humano sua condição
de criador dessa, aprisionando sua existência a um determinismo.
Destarte, três pontos podem ser considerados substanciais para se compreender a
constituição do sujeito, a sociabilidade e a história, os quais não ocorrem isoladamente.
Primeiro, o sujeito é produtor e produto do campo sociomaterial e, mesmo este sendo
determinante, o sujeito é livre para eleger como lidará com ele; segundo, a liberdade singular,
sendo absoluta, não se dissolve na sociabilidade; e terceiro, são as práxis livres que se
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totalizam e não a história. Desta forma, observamos que são três pontos que têm como
fundamento a liberdade de eleição e que, ontologicamente, asseguram a autonomia do
humano; logo, todo o pensamento de Sartre persiste com o projeto de evidenciar a soberania
do ser humano sobre as determinações, sem deixar de confrontar essa autonomia com as
produções inertes oriundas dessa, haja vista salientar que é pela livre práxis que a
materialidade torna-se possível de ser concretizada.
Como a existência é paradoxal, pois é produzida em situações que as práxis livres e o
prático inerte antagonizam-se, mas exigem interações e superações, não díspares são as
condições contraditórias que as Psicologias foram e são criadas, mantidas, confrontadas e
transcendidas. A ciência psicológica foi criada para atender as necessidades de uma ordem
socioeconômica emergente no século 19, ordem essa que retirou o ser humano de um mundo
regido por doutrinas religiosas, que lhe garantia um lugar socialmente bem definido, com
estruturas hierárquicas “incontestáveis” que, por sua vez, ao evidenciar o inerte ofuscava a
fluidez das ações livres. Porém, a ideologia liberal ao confrontar os fundamentos religiosos, a
monarquia, o absolutismo, as sociedades feudais, com a liberdade individual, o direito
igualitário e a fraternidade, não foi suficiente para conquistar a harmonia social, haja vista o
campo ideológico não conseguir se sustentar sem o campo empírico, vice e versa. Sobre esta
interdependência, lembramos que Sartre coloca que a liberdade sempre se dá em situação, a
qual contem o dado e o porvir.
O ideal de liberdade com todas suas nuances político, econômica e social do
liberalismo clássico, neoclássico e neoliberalismo, não consegue manter, por si, equilíbrio e
harmonia entre indivíduo e comunidade. O êxodo para as fábricas, para as cidades; a mudança
do regime monárquico ao republicano, a acentuação dos espaços privados ao público não
permitem que o individuo crie sua existência fora de um campo social, para tanto qualquer
sociedade, através da totalização das livres práxis, precisará criar instrumentos para que
consiga manter, no mínimo, o convívio social. Contudo, os projetos para com a manutenção
desse convívio são os mais diversos, bem como são criados vários tipos de mediações entre
indivíduos e sociedade para a manutenção da ordem.
Eis que a Psicologia científica é criada como um desses instrumentos de regulação da
sociedade liberal. Sobre o engajamento da Psicologia e citando outros(as) autores(as), Lacerda
Jr. (2013, p. 220, grifos do autor) coloca:

	
  

	
  

	
  
PSICOLOGIA	
  E	
  DIREITOS	
  HUMANOS:	
  Formação,	
  Atuação	
  e	
  Compromisso	
  Social	
  

	
  
No período de autonomização da psicologia brasileira, o que predominou foi um conjunto de
estudos que, no início do século XX, buscavam contribuir com a modernização e a
manutenção da ordem social brasileira. A psicologia abordava temas como o tratamento das
doenças mentais, a formação “moral” do ser humano e a manutenção da “higiene mental”. Por
isto, entre os precursores da psicologia, estavam médicos, educadores e outros profissionais
que faziam parte do movimento higienista e/ou importavam teorias marcadas pelo racismo
científico e buscavam uma saída “moderna” para o país (Massimi, 2006; Patto, 1991; 2004).

Qualquer sistema de governo e seus instrumentos ideológicos, econômicos, políticos e
sociais, melhor dizendo, toda história da humanidade e a que está por vir, são e serão
construções humanas. Mas se essas forem tomadas somente em sua totalidade, diluímos, por
um sentido absoluto, seus autores, seus mantenedores e suas vítimas; como se fossem criações
sobrehumanas e não humanas. Como exemplo, quando nos reportamos a Psicologia, temos
uma totalidade a partir de um conceito do que é Psicologia que, como um guarda chuva,
abriga várias teorias, métodos, técnicas, áreas de atuação, enfim, várias produções humanas.
Sawaia (1999, p. 7) lembra Morin e Castel, que definem os conceitos “que carrega(m)
qualquer fenômeno social e que provoca(m) consensos, sem que se saiba ao certo o
significado que está em jogo” como conceitos “mala ou bonde”. Sartre, então, contribui com a
Psicologia, ensinando-nos que, se partimos de um conhecimento para investigar a realidade
humana, não compreenderemos que estaremos também subjugando a livre práxis a esse.
Ademais, como colocado, é pela práxis livres que psicólogos(as) se alienam, engajam
ou combatem projetos ideológicos, políticos, sociais e econômicos, e assim criam as
Psicologias, fazem suas histórias e também tornam-se refém dessas. Através de paradigmas de
teorias psicológicas e de outras ciências tomadas emprestadas, há também aqueles(as)
profissionais que compactuam com esses modelos como se fossem absolutos, reafirmando e
criando novas estratégias de como é necessário viver numa determinada sociedade. Desta
forma, falar da Psicologia como produto e produtora de ordenamentos culturais é desvelar,
infortunadamente, uma faceta desumana de psicólogos(as) que, por vezes, empreenderam e
empreendem seus conhecimentos a favor da alienação da práxis em projetos alheios, nos
quais as suas próprias também estão alienadas.
Não obstante, como nos ensina Sartre, o devir humano é condição para superação de
uma situação dada, e como dissemos, tais superações só podem acontecer através das práxis
livres. Assim, a não aceitação da alienação da ação de psicólogos(as) ao sistema capitalista

	
  

	
  

	
  
PSICOLOGIA	
  E	
  DIREITOS	
  HUMANOS:	
  Formação,	
  Atuação	
  e	
  Compromisso	
  Social	
  

	
  

pode ser compreendido quando, historicamente, inicia-se o movimento crítico de
psicólogos(a) aos saberes e fazeres disciplinadores da Psicologia.
Contudo, se fixarmos nos acontecimentos históricos para explicarmos uma ruptura dos
empreendimentos da Psicologia com o controle da ordem social, estaríamos em caminho
diverso a compreensão das práxis livres. Mesmo que a Psicologia científica tenha sido criada
para atender uma demanda de uma época, não podemos negligenciar que já havia
psicólogos(as) naquela época empreendendo suas ações para combater tal demanda, tal qual
na época atual, em que as ações críticas que confrontam a Psicologia tradicional tornam-se
conspícuas, também não podemos negar que há práxis alienadas aos empreendimentos
tradicionais. As características de uma época geralmente são entendidas pelas totalizações das
práxis livres tomadas como absolutas, mas Sartre nos lembra que em toda época há
contestações a tal zeitgeist, mas que por vezes ficam ocultas, pois são, equivocadamente,
tomadas em seu quantitativo, e consideradas não representativas de um coletivo. Destarte, a
negação dessa pequena representatividade é revelada pelo corolário da própria cultura, através
de doenças e exclusões sociais, por exemplo.
Nas empreitadas realizadas por psicólogos(as) de diversas abordagens psicológicas
para a compreensão da realidade humana, podemos citar a questão do paradoxo
liberdade/facticidade como um cerne de contradição que experienciam, pois negar um desses
aspectos é contradizer-se no propósito para com o ser humano. Explicamos. Aqueles(as)
convencidos de que o ser humano é livre, mas compreendem suas escolhas desvinculadas a
uma situação (como muitos pensam que Sartre assim a concebe), negam o real sentido da
liberdade, ou seja, qual seria o propósito do ser humano ser livre se desconsidera-se a situação
concreta em que lançará mão dessa sua condição? Que sentido teria o outro, a reciprocidade,
os grupos? Quiçá a concepção de uma liberdade desprendida do mundo fosse verídica, a
realidade seria outra, desconhecida até então por nós. Por outro lado, avalizar somente o
determinismo na constituição do sujeito, é negar a autonomia e possibilidade de qualquer
mudança realizada pelo próprio. Nesse caso, nem o(a) psicólogo(a) poderia auxiliar nessas
mudanças, exceto, porventura, acredite que o conhecimento, enquanto materialidade, tenha
poder, por si, de realizar as mudanças, sendo o(a) profissional e a quem auxilia, meros
expectadores dessas.
Podemos pensar que esse ou aquele entendimento também faz parte de projetos
singulares/coletivos com o que convém para a humanidade em suas respectivas épocas. A
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própria ciência psicológica nos mostra que seus paradigmas são criados, apropriados e
confrontados conforme o ser humano cria a história da humanidade. Acreditamos que o
problema é quando se persiste em uma concepção dicotômica. Por exemplo, todos(as)
psicólogos(as) que se debruçam no campo social consideram a multiplicidade, mas alguns que
limitam-se a esse foco universal mostram que concebem o ser do homem como passividade
inorgânica. Pelo total rege-se a existência de todos, esquecendo-se das singularidades. Se o
entendimento é encaminhado pelo viés funcionalista, no sentido de conhecer qual aspecto da
materialidade faz-se soberana ao sujeito, nega-se que criador e criatura são construídos
dialeticamente. Se há a crença de que a constituição do sujeito dá-se determinada pelo seu
passado, esse sendo soberano ao seu futuro, pode-se olvidar que é assim porque o próprio
sujeito fez de seu passado um projeto futuro.
Diante esses três vieses de exemplo, respectivamente, as multiplicidades tomadas
como algarismo, a materialidade e o passado como determinantes e soberanos ao sujeito, qual
o lugar deste na construção de sua história e da humanidade? Acreditamos que seu lugar será
sempre no sentido dialético de produtor e produto da história, mas por ser livre, pode escolher
colocar-se em qualquer outro lugar, inclusive escolher como a realidade humana será
entendida e investigada.
No tocante ao pensamento de Sartre sobre a gênese e formação dos grupos, esse
também nos auxilia a superar a dicotomia entre singular e universal, ser humano e
materialidade, bem como a compreender a socialidade como um campo não somente formado
por grupos. Concebendo que o grupo nasce da coletividade serial e vive para combate-la,
sendo um componente ternário no campo social, mediados e mediador de singularidades na
coletividade; e que algum terceiro mediador externo ao grupo não é suficiente para manter as
práxis singulares conjugadas, Sartre nos ajuda a esclarecer muitos insucessos de trabalhos
realizados por psicólogos(as) com grupos.
Entre esses temos aqueles que concebem que as singularidades podem ser diluídas em
um Ser-do-grupo, como a composição de uma turma, uma equipe de um setor de trabalho ou
mesmo uma equipe multiprofissional de saúde. Geralmente esses são grupos que quando
constituídos já apresentam uma característica institucional. Uma classe escolar é assim
definida geralmente pela série/ano que a representa, os(as) alunos(as) são nela alocados(as)
por um terceiro excluído, as aulas geralmente são mediadas pelo(a) professor(a), pelo
conteúdo, materiais didáticos e físicos; os grupos de trabalho são geralmente constituídos por
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solicitação do(a) professor(a) e não espontaneamente pelos(as) alunos(as). Dessa coletividade
serial denominada como turma ou classe, mediada por terceiros, pode nascer um grupo-emfusão. É comum observarmos este tipo de grupo ser estruturado pelo que comumente
conhecemos como as “panelinhas”. Espontaneamente, alunos(as) agregam-se para
combaterem a solidão e os percalços da vida acadêmica. Não compreender esse movimento
dos grupos é inconformar-se com a “desunião da classe” e com as formações voluntárias de
grupos entre os(as) alunos(as). A instituição enquanto materialidade e ideologia, o(s)
professor(es), gestor(es) e demais profissionais são somente mediadores entre as relações que
nessa acontecem, mas nenhum(a) é suficiente para formar e manter um grupo como uma
entidade, somente cada livre práxis decidirá como lidará com esse contexto.
Da mesma maneira podemos compreender as equipes de trabalho em uma empresa, na
qual as singularidades estão geralmente ajuntadas formando uma coletividade serial em um
mesmo ambiente de trabalho, com competências e tarefas específicas, predefinidas para suas
ações. Gestores(as) que concebem a existência do Ser-do-grupo estão mais propensos(as) a
contribuírem para a dissolução de sua equipe, com a promoção da doença mental ao buscarem
transformar as práxis em processo, bem como a auxiliarem a formação de grupos-em-fusão
contra ele(a) próprio(a). Gaulejac (2007) corrobora tal compreensão, ao entender que a gestão
de padrões de vida do indivíduo, quanto dos grupos e instituições realizadas pelas corporações
é sinônimo de doença social.
Tal como em equipes multiprofissionais da saúde. Essas não são geralmente formadas
na espontaneidade de seus membros, haja vista o projeto que todos(as) têm que perseguir já
estar definido, por exemplo, através das políticas públicas, tendo cada profissional que alienar
suas ações a essas, além de conviverem mediados por um campo material usualmente
construído e definido também por terceiro externo ao grupo. Tenta-se atualmente reparar o
esfacelamento da realidade humana realizado pela ciência em áreas de estudos e
especialidades, através de equipes interdisciplinares e transdisciplinares. Essa é uma tarefa
espinhosa aos seus mentores, pois geralmente as condições dadas apresentam o mesmo
formato institucional, condições essas que Sartre (1960/2002) alerta como a que mais propicia
a passividade dos membros que a compõem e aproxima-se do perigo de decomposição do
grupo. Mesmo que seus integrantes optem por permanecer nessa situação, podem assim
escolher por outros motivos, como o salário, ou quaisquer outro projeto singular, ou mesmo
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conjugarem por si suas práxis, contudo o instituído, como já dissemos, não é o que os farão
unir suas práxis, haja vista o que esse exige do ser humano é a antipráxis.
Podemos também compreender a história da Psicologia no contexto do trabalho no
Brasil, em suas três fases/faces, a da Psicologia industrial, da Organizacional e do Trabalho
(Freitas,

2002),

como

construções

cujos

empreendimentos

iniciais

estavam

predominantemente alienados às ideologias de um país em fase de industrialização e
crescimento. Seus fazeres e saberes, a priori, contribuíram sobremaneira com a antipráxis. A
máxima “o homem certo para o lugar certo” nos desvela os modelos determinantes com os
quais o(a) psicólogo(a) deveria se fundamentar. Já a frase “vestir a camisa da empresa” nos
mostra onde ficavam as bases do clima, cultura, da qualidade de vida dos(as) funcionários de
uma organização e para onde deveriam ser orientados os trabalhos de desenvolvimento de
pessoal. Contudo, buscando transcender os paradigmas que reluziam as verdades absolutas, a
Psicologia, nos finais do ano 70 e início de 80, começa a criar uma nova história no contexto
do trabalho, que denuncia tais alienações. Mais crítica, e através de um movimento dialético,
muitos(as) psicólogos(as) propalam o adoecimento do(a) trabalhador(a) oriundo do confronto
com práticas que negam-lhe a humanidade. Oportunizando-lhes espaços para se expressarem
e assim se apropriarem de seus projetos, os(as) trabalhadores(as) veem os campos de
manifestação de suas livres práxis ampliados pelos projetos comuns de psicólogo(as) e outros
profissionais das ciências humanas cujos fins perseguem a promoção da saúde. Entretanto,
como já dissemos, essa verdade não se faz absoluta tão pouco genérica, pois nas contradições
do mundo do trabalho também encontram-se profissionais e trabalhadores(as) que fazem de
suas práxis sínteses temporais de paradigmas deterministas.
Além das transformações do mundo do trabalho com contribuições da Psicologia, no
campo social cotidiano, observamos a criação da plataforma virtual, novo campo agregador
das relações humanas, mediadas pela tecnologia e seus aparelhos. Definindo o espaço virtual
interativo, como exemplo as comunidades sociais como facebook, whatsapp e outros,
seus(suas) criadores(as) também definem os meios e modos que os relacionamentos devem
ocorrer, e os(as) usuários(as), concordando em alienarem suas práxis a esse contexto,
contribuem com o desenvolvimento dessa nova realidade social. Paradoxalmente, ao mesmo
tempo que essa plataforma virtual de relacionamentos mantém as pessoas unidas através de
uma coletividade serial, pode também ser a que mais oportuniza meios para a formação de
grupos-em-fusão. Observamos de uma maneira bem atual, os movimentos de pessoas que
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unem-se para combaterem impertinências políticas. Esses grupos formados em ambientes
virtuais como fanpages, páginas de eventos, evidenciam seus projetos em comum, sua
biografia, através da dinâmica que ocorrem nesses sítios virtuais, dinâmicas essas que também
nos desvelam a interação desse espaço com o vis-à-vis.
Encontros afetivos, políticos, manifestações, dentre outros, mesmo que gestados no
campo virtual tendem a migrar ao espaço atual também. A superação realizada pelo ser
humano de uma situação passada, nesse caso, a criação de um espaço virtual de sociabilidade,
corrobora com novas configurações da constituição dos sujeitos, da coletividade serial e de
grupos, portanto, faz-se um campo novo de investigação do movimento dialético entre as
práxis livres e, principalmente do que Sartre denomina de campo material, o qual passa a se
constituir de virtualizações.
A contração do tempo e do espaço mudam os limites impostos ao ser humano pela
vida fora dessa plataforma, o aumento do campo de interações humanas, novas ferramentas,
instrumentos, novas construções linguísticas, o corpo virtualizado, enfim, essa nova realidade
humana e material convida a Psicologia para conhece-la, principalmente, aqueles(as) que
lançam mão da perspectiva sartreana, haja vista através do método progressivo-regressivo,
poderem ser desveladas biografias singulares/universais construídas com novas feições.
Considerações Finais
A existência é construída na tensão com o campo material, com a temporalidade, com
o outro e com o corpo, e no seio dessas contradições que a humanidade escreve e reescreve
sua história. Entre suas construções temos a ciência psicológica, cujas teorias foram
construídas perseguindo-se a síntese dessas contradições. O método progressivo-regressivo
nos auxilia na compreensão de que foram aclarados diversos e diferentes aspectos na
construção do conhecimento psicológico. Questões subjetivas, objetivas, a dialética entre
ambas enriqueceram o campo de estudos da Psicologia, cada qual com seus dispositivos. A
diversidade e pluralidade de paradigmas que formam o arcabouço do que se conceitua como
Psicologia, nos revela tal qual é a complexidade da construção da realidade humana. Ciência
criada pelo ser humano que o tem como foco, não poderia ser construída de maneira
simplista. A própria diversidade dos vieses que buscam “tocar” o ser humano é a unidade
sintética da Psicologia. Sua riqueza reside nessa síntese.
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Contudo, a produção de conhecimentos diversos, se por um lado satisfaz a necessidade
de desvelar o fenômeno humano, por outro aumenta a angústia por não conseguir o controle
absoluto sobre esse. Assim, totalização-em-curso também é característica da construção dessa
ciência. Isto posto, consideramos que, se quisermos conhecer as contribuições da ciência
psicológica à humanidade, devemos conhecer como são construídos, mantidos e superados os
saberes e fazeres dentro e fora das academias.
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Introdução
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a violência enquanto fenômeno humano à luz
do existencialismo de Sartre, reflexões essas que fazem parte de um estudo de mestrado
realizado no Programa de Pós-graduação de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá.
Afirmamos que a perspectiva filosófica sartriana oferece subsídios interessantes que viabiliza
uma compreensão dialética da condição e práxis humana, considerando aspectos ontológicos
e antropológicos como constitutivos das mesmas, para então, a partir disso, refletir sobre a
violência que vivemos cotidianamente.
A violência não foi tema casual para Sartre. A realidade de sua época estava repleta de
revoluções, guerras, implantações e derrocadas de ditaduras entre outros fatos em que a
violência estava presente. No entanto, o investimento sartriano foi de compreender o homem
e evidenciar a possibilidade de um mundo em que o ser humano fosse o objetivo maior. O
homem compreendido como livre e responsável sobre si e sobre sua criação tanto na história
singular quanto na universal, uma vez que todas as suas ações humanas são direcionadas ao
mundo. O homem, partindo de condições dadas que não o determinam, mas como
possibilidade seja de manutenção ou transcendência. Enquanto ação, criação e criatura o
homem é fundamento de sua existência e da realidade humana, agindo sobre o mundo age
sobre si mesmo.
Falamos em sociedade violenta, como se nós dela não fizéssemos parte. Falamos da
violência como externa a nós. Violento é o outro, seja este uma pessoa, grupo, instituição,
etc., como se eu estivesse incólume de ações ou manifestações violentas. Percebemos a
violência pelas ações ou manifestações do outro: “A primeira violência é sempre a outra
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pessoa que comete e nunca há guerra ofensiva, mas apenas guerras defensivas” (Sartre, 1983,
p.192). Nisso encontramos uma conduta de má-fé, pois se busca fugir da responsabilidade
sobre os fatos justificando-se no outro ou no mundo.
A conceituação de violência apresenta controvérsias e dissentimentos. O dicionário
Michaelis (1998) define “violência” como “qualidade do que atua com força ou grande
impulso; ação violenta; opressão, tirania, irascibilidade; qualquer força empregada contra a
vontade, liberdade ou resistência de pessoa ou coisa”. Outhwaite e Bottomore (1996) no
dicionário do pensamento social do Século XX expõem que o senso comum entende violência
como agressão física intencional contra pessoas causando-lhes dor, sofrimento e dano. De
acordo com Bobbio et al. (1998) entende-se por violência a intervenção física voluntária de
uma pessoa/grupo contra outra pessoa/grupo a fim de ferir, destruir, ofender, coagir, torturar,
matar. Essa concepção diferencia-se pelo fim das ações: Por exemplo, é violência a mutilação
realizada por um torturador, mas não a intervenção que um médico realiza com a finalidade
de salvar a vida de outrem. A violência é exercida geralmente contra a vontade daquele que a
sofre, imobilizando-o, manipulando-o, impedindo-o de cumprir determinada ação.
O termo violência usado indiscriminadamente causa confusão em vez de
esclarecimento. Outra face da violência é a legitimada. Nesse tipo de violência, de acordo
com Bobbio et al. (1998) representantes legais fazem uso de seu poder legitimo com o
objetivo de defender supostas causas do povo a que representam. Um exemplo histórico e
ainda atual é a implementação da democracia a países com outro sistema de governo. Livrar
outro povo da opressão, fazendo uso da violência.
A violência tem como uma de suas funções minar a coesão, a resistência de um grupo
para impor alguma modificação a seu favor. Ela não somente atinge as pessoas ou grupos
envolvidos, mas também o ambiente externo. (Bobbio et al., 1998).
A realidade humana excede possibilidades de conceituação sobre os seus fenômenos.
A violência não nomeada fica à margem da existência, embora real. Por outro lado, a
violência quando definida como agressão física por confrontação direta obscurece outras
formas de violência que danificam e infligem dor e morte. Hoje a violência é avaliada como
um dos piores males, mas como entender a dor, morte e sofrimento por meios que não se
encaixam na definição de violência? Seria por uma “lei de destruição”, que aparece como
fundamento para a síntese das contradições?
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De acordo com Outhwaite e Bottomore (1996) as convenções sobre a distinção do que
é violento ou não violento em incidir dor, sofrimento, morte não são tão simples de serem
discernidas: “Uma política que deliberada ou conscientemente conduza à morte de pessoas
pela fome ou doenças pode ser qualificada de violenta” (p.804). Os autores afirmam que
conceber a pobreza e a exploração como violência não seria dimensionar de modo exagerado.
Um informe realizado pela OMS (2003) sobre violência e saúde, destaca os fatores
macroeconômicos, sociais e políticos, ou seja, fatores estruturais da sociedade como
mantenedores, produtores e reprodutores da pobreza, da fome, de desigualdades perpetradas e
inamovíveis. Segundo o informe a pobreza “está vinculada com todas as formas de violência”
(p.266) e sua manutenção se dá por uma conduta de autocomplacência, que é um modo de
agir que condescende com a violência, às vezes por interesse próprio, outras por aceitação.
São fatores que produzem os seus correlatos naquilo que Sartre chama de escassez. O
entretecido desses fatores com a violência é fato, mas difícil de quantificar e, como realidade
humana, faz parte do cotidiano, do vivido. Tais fatores evidenciam uma contradição: embora
resultado de ações humanas, a obra aparece de modo impessoal, isto é, obra sem indivíduo. A
compreensão da práxis intencional é possível ainda que obscuras para seus agentes. Porém,
como Sartre (1960/2002) expõe, somente “a experiência crítica conduzir-nos-á a descobrir
ações sem agente, produções sem produtor, totalizações sem totalizador, contrafinalidades,
circularidades infernais” (p.190).
Em que momento se dá a intersecção entre violência e o homem? Como se constituem
e relacionam?A compreensão do fenômeno da violência requer falar da realidade humana, do
homem, de sua existência e práxis no mundo com outros homens.
Realidade humana: questões ontológicas e antropológicas
A compreensão da realidade humana tem que ser realizada por ela mesma, haja vista
que essa compreensão não vem de fora, mas é seu modo mesmo de existir. Ao compreender a
realidade humana assumo meu próprio ser, “o que significa que me faço homem ao
compreender-me como tal” (Sartre, 1939/2012a, p.23). Posso dizer que ao me conhecer dirijo
minhas ações e ao dirigir minhas ações me conheço. Em cada atitude do homem reencontra-se
a totalidade da realidade humana, pois ela é esta realidade e se dirige para o mundo. Homem e
mundo coexistem, nunca se apartam e sendo realidade humana o homem é investigador,
investigado e investigação. Sou, assim, sujeito e objeto de interrogação. “Posso então me
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interrogar e, sobre as bases dessa interrogação levar a cabo uma análise da realidade humana,
que poderá servir de fundamento a uma antropologia” (Sartre, 1939/2012a, p. 23).
A realidade humana é nós mesmos: O existente do qual devemos fazer a análise .... é nós
mesmos. O ser desse existente é meu. .... A realidade humana é por essência sua própria
possibilidade, esse existente pode escolher-se ele próprio em seu ser, pode ganhar-se, perderse (Sartre, 1939/2012a, p. 22, grifos do autor).

Ontologia e historicidade fazem parte da condição humana na perspectiva sartriana:
pelo viés ontológico, Sartre (1939/2012a) remontou, pela redução fenomenológica, “até a
origem do homem, do mundo e do psíquico: a consciência transcendental e constitutiva”
(p.21) constituindo fundamentos para uma Psicologia; e pelo viés antropológico, influenciado
pelo marxismo, Sartre (1960/2002) concebeu o homem como produto e produtor da
historicidade - individual e coletiva - em que história singular e universal torna-se
materialidade ou prático inerte, isto é, resultado das ações de outros homens. Toda e qualquer
ação que o homem empreende é dialética, pois ontologicamente ele é dialético e pode tornar
inteligível a história humana, não como algo fechado, mas como um processo, como uma
incessante totalização rumo ao devir.
Desprovido de natureza humana e um sentido predeterminado, o homem só encontra
ele mesmo para construir a sua essência e atribuir valor à sua existência. A característica
primordial do homem é a liberdade: o homem está condenado a ela. Porém, está liberdade
implica a facticidade, ou seja, o homem existe e principia sua história a partir de algumas
condições iniciais dadas que ele não escolhe, mas fazem parte de sua história constitutiva. A
situação limita os possíveis e não extingue a liberdade, mas a evidencia constrangendo-a.
“Precisamente para a realidade humana, existir é sempre assumir seu ser, isto é, ser
responsável por ele em vez de recebê-lo de fora como faz uma pedra” (Sartre, 1939/2012a,
p.22, grifos do autor). Pela indefinição original, o homem é a princípio um projeto de ser. O
nada que o caracteriza é abertura para se fazer e nisto está a subjetividade: “o homem nada é
além do que ele se faz .... é, antes de tudo, aquilo que projeta vir a ser, e aquilo que tem
consciência de projetar vir a ser .... é um projeto que se vive enquanto sujeito”
(Sartre,1946/2012b, p.19). Assim, a subjetividade tem papel preponderante e é base da
realidade humana para Sartre (1943/2011, 1960/2002).
Consciência e mundo são co-originários e interdependentes: a consciência precisa do
mundo para se preencher e o mundo precisa da consciência para ser nomeado, significado,
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conhecido. Assim, o homem, unicidade corpo/consciência no mundo, agirá sobre o mundo
segundo a significação dada pela consciência ao que por ela foi captado. A consciência se
preenche a cada ato intencional da mesma, não sendo acumulativo, pois ela é um constante
escoamento do objeto captado ao posicionar outro objeto, ou seja, a cada percepção, seja esta
real ou imaginária. A consciência não absorve o mundo, mas se relaciona com ele (Sartre,
1943/2011). A intencionalidade da consciência é ato de projeção para fora de si, transcendente
para as coisas e consciência das coisas.
Quanto ao conhecimento sobre a realidade humana Sartre (1943/2011), abordando a
ontologia fenomenológica, concebe que a investigação principia no cotidiano do homem. Pelo
princípio de ir às coisas mesmas, chegar à essência e descrever a concretude da existência. “O
concreto .... é o homem no mundo” (p.43). Com essa afirmativa rompe-se com o dualismo
idealista e o materialista que separava por um lado a consciência do sujeito (ser interior,
pensante, subjetividade) do mundo (coisa exterior, ser material, realidade objetiva),
considerando o ser humano como corpo-consciência em relação com o mundo.
A semelhança entre os homens reside na liberdade ontológica que integra a condição
humana. Esta igualdade diz respeito ao Ser e nele não há hierarquia possível, não há ser
inferior ou superior (Beauvoir, 1982). Antropologicamente enquanto processo o homem é
possibilidade e através da liberdade situada numa dimensão histórica, considerando a
facticidade, realiza sua singularização concreta. É a busca pela transcendência da relação
tensional entre facticidade e liberdade que alicerça a construção da existência e história
humana e nessa trajetória o homem, ser vivente, se diferencia dos semelhantes. Esse processo
é vivido como apropriação singular na/pela práxis. (Sartre, 1960/2002, 1943/2011).
A realidade humana se constitui e se manifesta por uma pluralidade de homens e o
conflito é uma de suas características. Diferentes indivíduos com diferentes projetos
confrontam suas liberdades num mesmo campo prático.

É no campo prático comum,

enquanto meio de totalização singular, onde cada sujeito se realiza projetando sua liberdade
que se dá o confronto das liberdades e produz o conflito intersubjetivo de liberdades. Nesse
campo prático, os projetos intersubjetivos são limites recíprocos dificultando uma empresa em
comum que, ou se desmantela no próprio processo do empreendimento comum ou tende a
ocorrer imposição temporária de um controle das individualidades por uma hegemonia. Nesse
dinamismo cada indivíduo significa de maneira particular a sua história e a história que
constrói conjuntamente com outros homens. (Sartre, 1960/2002). A alteridade como conflito
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se constitui e se define nas atividades humanas, que é vivido justamente nas relações
concretas, na práxis.
Na descrição realizada por Sartre (1943/2011) a intersubjetividade manifesta-se como
conflito, como luta: “O conflito é o sentido originário do ser-Para-outro” (p.454). Para mim
mesmo sou pura liberdade, mas ao encontrar-me com o Outro, sou atingido e transformado
pela sua presença.
Tudo que vale para mim vale para o Outro. Enquanto tento livrar-me do domínio do Outro, o
Outro tenta livrar-se do meu; enquanto procuro subjugar o Outro, o Outro procura me
subjugar. Não se trata aqui, de modo algum, de relações unilaterais com o objeto-Em-si, mas
sim de relações recíprocas e moventes (Sartre, 1943/2011, p.454).

A violência se manifesta no centro das relações interpessoais, pois a experiência de
ambos é de negação recíproca, portanto de difícil conciliação e possibilidade de encontro
pacífico. A alteridade aparece como rivalidade e ameaça. O outro nunca poderá ser reduzido a
mim nem eu a ele devido à liberdade originária que nos fundamenta. Na relação com o outro,
o olhar recíproco é condição ontológica. Através do olhar, o outro capta minha consciência a
sua maneira e me outorga de fora um ser fixo naquele momento, qualificando-o. A analogia
adequada deste ato é a petrificação pelo olhar da medusa, evidenciando que além de ser parasi sou para-outro. Vivencio a violência pela experiência de ser objeto possuído pelo outro.
Nesse encontro de liberdades confrontadas o indivíduo se experimenta enquanto
objeto ou sujeito dependendo da relação que estabelece como o outro. Sartre (1943/2011)
expõe duas condutas possíveis: colocar-me de objeto para o outro, escolhendo ser aquilo que
o outro deseja ou, fazendo-me sujeito contra atacando o olhar do outro, colocando-o como
objeto. A simultaneidade em assimilar o outro enquanto sujeito e objeto é inviável. Assim,
buscamos retomar a posse de nossa autonomia sobre o nosso ser e lutamos contra esta
expropriação ameaçadora. Sendo o outro a base do conflito, há alguma compreensão possível
para transcender esta tensão?
Em sua trajetória interrogativa sobre a existência humana, a atividade sartriana buscou
articular a subjetividade enquanto conduta existencial, a experiência histórica da liberdade e a
dialética da práxis individual/coletiva (Franklim, 2003). Na Crítica da razão dialética Sartre
(1960/2002) aborda sobre os tipos de reciprocidades possíveis enfatizando que não se pode
desconsiderar que os indivíduos que fazem parte dessa sociedade estão separados, mas
vinculados por relações de reciprocidade. O coletivo social é uma “totalidade destotalizada”
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(p.68), está sempre por terminar-se sem nunca o concretizar. Sendo assim, a realidade humana
é composta pelas atividades concretas dos membros que a configuram através da relação
indivíduo/grupo ou particular/universal, em um processo interminável e dinâmico de
construção histórica, social e dialética, sendo produto e produtor da mesma. “É em seu
‘campo social’ .... que o homem faz a aprendizagem de sua condição” (pp. 68-69, grifo do
autor). Os indivíduos estão unidos por relações de reciprocidade não tanto como seres
abstratos, mas através de sua práxis, apesar de afastados. Ela não os resguarda da alienação,
porém é base nas relações entre os homens e, manifestada a reciprocidade, a própria
existência é modificada pela existência do outro.
O homem, Ser concreto em um mundo concreto, age sobre ele e o modifica,
modificando-se. Neste processo, ao agir sobre a matéria, ele decide o outro que ele virá a ser
sendo o seu próprio meio do outro que será. Assim, diz Sartre (1960/2002) o homem,
constantemente, “faz-se o instrumento, o meio desse futuro estatuto que realizá-lo-á como
Outro; é lhe impossível tomar seu próprio presente como fim ....o homem como futuro do
homem é .... sempre um remanejamento da ordem material que tornará o homem possível”
(p.225). O fim é produção de algo e nesse processo de criação é que o homem inventa-se a si
mesmo, em um transcender ao que está posto, ou seja, as condições concretas, sociais e
históricas, em direção ao futuro e de si mesmo em direção ao mundo, sendo o seu próprio
instrumento e não alteridade como fim (Sartre, 1960/2002). Vê-se que este é um processo no
qual a reciprocidade aparece como fundante.
A reciprocidade impõe que através da dimensão teleológica de um indivíduo, se
apreenda a do outro. Tanto o outro quanto a situação histórica são limites às possibilidades
projetadas em direção a uma totalização na historicização1. Enfrentados, realidade e
possibilidade, as nossas ações visam superação das contradições, não as desconsiderando, mas
incluindo-as como parte da alteração na superação rumo a uma totalização. Os obstáculos
evidenciam a liberdade e a ação para ultrapassar os mesmos. Superação que considera os
contrários englobando-os no processo de totalização: superação e conservação.
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Sartre (1996) faz distinção entre historicização e historialização. Chamou de historialização “al proyecto que el
para-si hace respecto a si mismo en la historia: al decidir dar el golpe de Estado del 18 Brumário, Bonaparte se
historializa” (p.159). E chamou de historização “al paso de la historialización a la objetividad. Tiene por
resultado la historicidad o pertenencia objetiva a una época” (p.160).
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Na perspectiva sartriana o indivíduo por meio de sua práxis se agrega ao coletivo das
práticas humanas incorporando-a de modo singular pela interiorização e incorpora-se ao
coletivo pela exteriorização da sua singularidade. As diferentes singularidades no coletivo
fazem parte do processo de totalização porque faz a inserção da diversidade de modo
dialético. Na práxis o conflito se evidencia ao inseri-la no conjunto das práticas coletivas.
Quiçá pela inserção do outro e a impossibilidade do império absoluto do para-si
compreendamos a afirmação de Sartre (1943/2011) de que “o homem é uma paixão inútil” (p.
750). Não importa o quanto lutemos, o conflito não se extinguirá e não reempossaremos o
nosso ser-para-Outro. Assim, a violência na alteridade se configura pela negação da liberdade
do outro. Esta violência é originária da existência humana e servirá de base para outras formas
de violência.
Violência e escassez
A violência não é um fenômeno natural e/ou abstrata, é humana. Quanto a esse
fenômeno, Sartre (1983) evidencia “um dos princípios essenciais da violência: ela sempre se
dá como não tendo começado” (p.192) e quando se evidencia justifica-se que o outro a
começou. Por um lado a violência principia na liberdade, pois a escolha é o ser da liberdade
(ontologia). O indivíduo, transcendendo a facticidade, revela sua escolha ao inserir no mundo
e em meio a outros homens a sua ação (antropologia) que pode ser de modo violento. Estes
termos, ontologia e antropologia estabelecem uma relação de tensão e, ainda que ambíguos,
são constitutivos do homem e interdependentes. Ressaltamos que estes aspectos não existem
ou são vividos separadamente, mas compõem o humano.
Por outro lado, há desconsideração da alteridade no ato violento. O indivíduo ao
escolher agir em liberdade absoluta, negando a humanidade do outro, ou seja,
desconsiderando a liberdade alheia, pode incidir em violência. Na liberdade absoluta o
indivíduo age buscando seu objetivo. Àquilo que se interpõe a sua liberdade ele os anula, pois
são simples excedentes, barreiras, coisas supérfluas a serem superadas. Alcançar a meta é
buscar o seu valor absoluto, menosprezando o sacrifício alheio. A ação do violento é de
destruição, não de criação, pois ele desconsidera o mundo, a alteridade. Negligencia o Outro
na realização de seu projeto e não reconhece projetos distintos ao seu. Enfim, o outro
enquanto liberdade inexiste para ele. (Sartre, 1983).
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Alienação e opressão se configuram como motivos da violência e ao se desconsiderar
a alteridade como liberdade nega-se a condição humana. Não há mediação possível para o
indivíduo que escolhe a violência enquanto ação, pois essa não é a sua finalidade. Foca-se
unicamente em alcançar o fim pretendido. Isto é, o indivíduo se recusa à reciprocidade, não
aceita ser fim para o outro, não se colocando enquanto instrumento a favor do projeto do
outro. Essa ação baseia-se numa reciprocidade negativa, de acordo com Sartre (1960/2002).
Porém não é algo abstrato, pois essa luta tem como condição material a escassez, ademais, “o
objetivo real é uma conquista objetiva ou, até mesmo, uma criação da qual o desaparecimento
do adversário não é senão o meio” (p. 226). Neste modo de ação não há conciliação entre
oposições. A destruição praticada pelo violento representa a destruição do outro, que é mero
obstáculo no seu caminho.
Faz parte de nossa história sacrificar alguns em benefício de outros. A “sociedade
designa seus produtores subalimentados e escolhe seus mortos” (Sartre, 1960/2002, p. 264).
Vivemos numa sociedade em que não há lugar para todos, realidade que é vivenciada pelos
excluídos ou por aqueles que lutam para manter um espaço na vida coletiva. Negar este fato é
mais tentador, não se reconhecer nele é alienação e reconhecê-lo passivamente evidencia
nossa cumplicidade e solidariedade com a violência. O fenômeno escancara-se frente aos
nossos olhos. Negar a realidade não nos isenta da responsabilidade.
Sartre (1960/2002) encontrou no fenômeno da escassez resposta às suas questões
quanto à origem da violência. Distante de um abstrato, conceber a violência a partir da
escassez teve como escopo esclarecer a manutenção do fenômeno já vivido nos primórdios.
Aron (1975 p.49) considera que pensar desta maneira é “pensar na esperança que temos de
que ultrapassada a escassez, a violência desapareça” (p.49).
A escassez se evidencia quando algum produto existe em determinado campo social,
mas de modo insuficiente para todos segundo Sartre (1960/2002). No interior da escassez,
“mesmo se os indivíduos se ignorassem, mesmo se as estratificações sociais, estruturas de
classe rompessem claramente a reciprocidade, cada um no interior do campo social definido
existe e age em presença de todos e de cada um” (p.240, grifos do autor). Ainda que o homem
desconheça a quantidade de indivíduos que compõe a sociedade, ou a relação do homem com
substâncias naturais, objetos e instrumentos de sua própria produção os quais evidenciam a
escassez, mesmo assim essa pessoa “talvez explique a penúria presente com razões absurdas e
destituídas de verdade” (p.240).

	
  

	
  

	
  
PSICOLOGIA	
  E	
  DIREITOS	
  HUMANOS:	
  Formação,	
  Atuação	
  e	
  Compromisso	
  Social	
  

	
  

Para Sartre (1960/2002) “A escassez fundamenta a possibilidade da história humana e
não a sua realidade” (p.238). A escassez não é suficiente para o desenvolvimento da Historia
ou para transformá-la em repetição. Ela é meio, pois “é relação individual e meio social”
(p.239) como relação de uma multiplicidade de indivíduos. Isto é, a escassez de modo
perpétuo e real, é tensão seja do homem com o ambiente, do homem com o outro homem
“que, de qualquer maneira, dá conta das estruturas fundamentais (técnicas e instituições): não
enquanto as teria produzido como uma força real, mas enquanto foram feitas no meio da
escassez por homens cuja práxis interioriza tal escassez, mesmo pretendendo superá-la”
(p.239, grifos do autor).
Diferente do objetivo daquele que busca suprir somente as suas necessidades, Sartre
(1960) expõe que o objetivo do revolucionário é buscar o bem comum e aquele que não
partilha desse fim, buscará se igualar ao dominador. Este pensa somente em si mesmo e o que
conquista, seja da forma que for, considerará mérito e propriedade sua. Não temos a cultura
da solidariedade, menos ainda que sejamos comparados aos fracassados, ou seja, aquele que
não domina, ao pobre. O objetivo da classe dominada é alcançar o bem (riqueza de vassalos) e
não o Mal (pobreza proletária). Como não se logra aceder à classe burguesa, muitas vezes
usa-se de artifícios como uma representação simbólica de pertencimento ao que não se tem.
Na sociedade capitalista contemporânea, pautado no consumo, a marca pode ser esse artifício.
Orwel (2005) coloca a marca como o desejo da massa de diferenciar-se dos demais, sendo que
a marca faz a massa que jaz sob o domínio da mídia. Sem dar-se conta que a marca é
justamente a fonte de riqueza de quem a escraviza.
Encontramos assim um aspecto contraditório na manifestação dos indivíduos: buscam
diferenciar-se dos dominados almejando ser parecidos aos dominadores. A semelhança
almejada está carregada de valor simbólico que repousa na riqueza, na abundância. O escopo
do homem atual não está em tornar-se semelhante aos outros indivíduos reconhecendo-se
como feitura de todos os homens, mas sim naquilo que o pode diferenciar dos demais que não
compõe o objeto do seu desejo. Esta característica dificulta as relações baseadas no respeito e
solidariedade exacerbando as da competição. Quanto ao pobre podem-se encontrar atos de
misericórdia, mas não de identificação, pois a pobreza não é objeto de desejo, de consumo,
embora grande parte da humanidade vive nela. Busca-se a abundância e transpor a escassez.
Um campo de luta e conflito deriva da escassez. De acordo com Sartre (1960) “A
morte, a desocupação, a repressão de greves, a miséria e a fome não são ideias. São realidade
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de todos os dias, vividas no horror. Possuem sem dúvida uma significação, mas conservam
acima de tudo um fundo de opacidade irracional” 2 (p. 133).
A concepção dialética sartriana “exclui toda determinação antecipada, toda coação,
toda limitação, e tem como último meio a práxis individual, anterior e superior a toda lei e a
toda verdade”

3

(Aron, 1975, p. 203). Destarte, a existência de cada qual se define pela

escassez simultaneamente em que cada um é ameaça para existência de outro e de todos.
Assim há um aspecto de inumanidade em cada homem, contudo essa inumanidade de modo
algum vem de uma natureza do homem, mas pelo “reino da escassez” (Sartre, 1960/2002,
p.243) que mantém certa estrutura inerte de inumanidade. É do âmbito das relações dos
homens entre si num campo prático, anteriormente constituído na escassez e pela negação
material incorporada que a inumanidade se conforma. A escassez é para Sartre (1960/2002):
Uma unidade negativa da multiplicidade dos homens. .... É negativa em relação aos homens,
uma vez que vem ao homem pela matéria enquanto esta é inumana (isto é, enquanto sua
presença de homem não é possível sem luta sobre esta terra); portanto, isso significa que a
primeira totalização pela materialidade manifesta-se (no interior de determinada sociedade e
entre grupos sociais autônomos) como possibilidade de uma destruição comum de todos e
como possibilidade permanente de cada um de que essa destruição pela matéria lhe aconteça
através da práxis dos outros homens. (p.240, grifos do autor).

A minha produção além de ser minha negação, ou seja, está alheada de mim, se volta
contra mim de modo inerte, mas ativo enquanto materialidade, história. É uma inércia ativa:
não a posso transformar uma vez que já é matéria, pois passado é; assim posso transformar no
presente por ações que visam o futuro. Laing e Cooper (1976) afirmam como ”a totalização
do homem pelo seu extermínio” (p.78), o próprio vir a ser incessante. Podemos dizer também
que a totalização é superação sem destruição, é transcendência sem extermínio, um passo a
frente ou um giro na espiral.
A mediação que ocorre entre materialidade e homem é recíproca. No campo da práxis
os indivíduos em sua pluralidade relacionam-se com o campo coletiva e individualmente, bem
como reciprocamente entre eles. É no campo material que acontece a alienação primeira.
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  Tradução livre da autora. No original “La muerte, la desocupación, la represión de una huelga, la miseria y el
hambre no son ideas. Son realidad de todos los días, vividas en el horror. Poseen sin duda una significación, pero
conservan sobre todo un fondo de opacidad irracional” (Sartre, 1960, p. 133).
3
	
  Tradução livre da autora. No original “excluye toda determinación anticipada, toda coacción, toda limitación, y
tiene como último resorte la praxis individual, anterior y superior a toda ley y a toda verdad” (Aron, 1975, p.
203).	
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Nele, por algumas ações passivas a materialidade, anterior práxis do homem, retorna a ele
como contrafinalidade, contradizendo a finalidade de suas ações anteriores. Essa práxis que se
volta contra o homem configura o que Sartre chama de antipráxis. Esta alienação pode se
manifestar tanto em e através de outros modos de alienação, ser tanto base ou condição de
outras, como afirmam Laing e Cooper (1976).
A nossa relação com a materialidade, segundo Sartre (1960/2002) está baseada na
mutualidade da necessidade-escassez, que por sua vez é constituidora da materialidade, da
história. O mundo todo, incluindo o homem, é objeto de consumo para cada um pela
determinação da escassez. Isso porque a escassez evidencia o humano como excesso,
dispensável e como ameaça. Por ela o homem é quantificável e intercambiável. Por ser
também coisa, o ser humano apresenta-se também como inumano, como outro-que-não-eu.
Sou uma ameaça para o outro como ele também é para mim. O reino da escassez, sendo
interiorizada pelo individuo, pode alterar a reciprocidade pela sombra ameaçadora do outro
sobre cada qual.
Necessidade e escassez determinam as bases maniqueístas da ação e da moral. A violência e a
contraviolência serão, talvez, contingencias, mas são também necessidades contingentes e a
consequência imperativa de qualquer tentativa para destruir esta desumanidade é que ao
destruí-la no contra-homem só posso nele aniquilar a humanidade e assim realizar em mim a
sua desumanidade. Matando, torturando, ou simplesmente mistificando, meu objetivo é
suprimir sua liberdade - esta é uma força, algo de trop (excesso). Enquanto o nosso destino for
a escassez, o mal é irremediável e isto deve ser o fundamento de nossa ética. A unidade
negativa da escassez interiorizada na desumanização da reciprocidade é reinteriorizada para
todos nós na unidade do mundo como campo comum de nossas oposições, como a unidade
contraditória de múltiplas totalizações contraditórias e esta unidade, nós, por nossa vez, a
reinteriorizamos numa nova unidade negativa. (Laing & Cooper, 1976, pp. 79-80).

A escassez de que o autor fala inclui diferentes contextos e reforça que seria preciso
um estudo para abordá-la como condição de possibilidade histórica. Ressalta que o tempo é
um tipo de escassez desconsiderada por autores que a abordaram, como Engels por exemplo.
Pela inteligibilidade dialética, a escassez evidencia que o homem tem a sua ação
roubada e deformada no mundo no qual se insere. A alienação primeira se dá quando o
homem altera e se objetiva que também é uma necessidade primária. A matéria é subjetivada
pelo homem ao mesmo tempo em que é a objetivação do homem pela matéria. Além disso, a
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matéria, que é inerte, contém o trabalho do outro que retorna a cada um. A escassez principia
a violência em que o outro é aquele que pode me exterminar.
O homem, a cada instante, vê sua ação roubada e totalmente deformada pelo meio em que ele
se inscreve. É, antes de tudo, essa tensão que, pelo risco profundo que faz correr a qualquer
homem em sociedade, pela violência difusa que cria em cada um e em todos, pela
possibilidade que fornece a cada um de ver chegar junto de si o amigo mais próximo como um
animal estranho e feroz, confere a toda práxis, no nível mais elementar, um estatuto perpétuo
de extrema urgência e faz de cada uma, seja qual for seu objetivo real, um ato de hostilidade
contra outros indivíduos ou outros grupos (Sartre, 1960/2002, p. 262, grifos do autor).

Um aspecto relevante da escassez é que ela altera o caráter do encontro entre as práxis,
isto é, da reciprocidade. Esta é práxis que pode ser positiva ou negativa dependendo das
circunstancias anteriores e da materialidade que define o campo prático. O antagonismo das
reciprocidades se fundamenta “na relação da multiplicidade dos homens com o campo da
ação, ou seja, na escassez.... A escassez como ameaça de morte produzia cada indivíduo de
uma multiplicidade como um risco de vida para o outro.... O outro é um excedente e como tal
me ameaça” (Sartre, 1960/2002, pp. 807-808).
A escassez condiciona a violência, também a inumanidade sem uma intervenção
visível no sucessivo. “Presente em toda parte, em nenhuma parte aparece” (Aron, 1975, p.
50). No entanto a matéria sobre a qual a práxis estampa sua marca e a evidencia como matéria
trabalhada e a pluralidade de consciências através da qual a práxis aparece perdida e isolada
simultaneamente, são causas e manifestações constantes da alienação da consciência, da
materialidade, ou seja, do prático inerte onde a liberdade é constrangida e restringida. Sartre
(1960/2002) afirma:
É o produto que designa os homens como Outros e que se constitui a si mesmo como Outra
Espécie, como contra-homem; é no produto que cada um produz sua própria objetividade que
volta a ele como inimiga e o constitui a si mesmo como um outro (p.263).

A história, como aventura humana singular, é feita de materialidade e escassez. Na
luta contra a escassez, “parece que os homens estão unidos por essa negação inerte e
demoníaca que lhes toma sua substancia (isto é, seu trabalho) para retorná-la contra todos sob
a forma de inércia ativa e de totalização por extermínio”. (Sartre, 1960/2002, p. 235). É
possível um mundo sem escassez, porque ela é um fato contingente, mas o fato é que a
“escassez é uma relação humana fundamental (com a natureza e com os homens). Nesse
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sentido, deve-se dizer que é ela que faz de nós os indivíduos que produzem esta História e que
se definem como homens” (Sartre, 1960/2002, p. 236, grifos do autor). A escassez se faz
presente em nosso mundo e oprime escravizando o homem à humanidade.
O fato de Sartre enfatizar a contingencia da escassez na História remete à nãonecessidade da mesma, pois a possibilidade de ser ou não ser desta ou outra maneira remete à
liberdade original e irredutível do homem embora em situações extremas existe margem de
possibilidade de fazer diferente, de liberdade.
Ao falar sobre a atividade exercida sobre a materialidade como objetivação alienada
da práxis individual e coletiva, Sartre (1960/2002) assevera que quando entre grupos houve
trocas embora contratuais, um deles obteve benefícios e concentração de todos os bens
enquanto o outro foi expropriado: “isso não impede que tudo se faça na violência – e não pela
violência: essa maneira de viver a troca como um duelo caracteriza o homem da escassez”
(Sartre, 1960/2002, p.264, grifos do autor). Esta afirmação do autor citado explica como e
porque “... uma sociedade designa seus produtores subalimentados e escolhe seus mortos”
(p.264). Fato que segue ocorrendo após milhares de anos de história humana.
É preciso estudar o tipo de ação passiva que a materialidade, como tal, exerce sobre os homens
e sobre sua História, retornando-lhes uma práxis roubada sob a forma de uma
contrafinalidade. .... A História é mais complexa do que julga um certo marxismo simplista e o
homem não tem de lutar somente contra a Natureza, contra o meio social que o engendrou,
contra outros homens, mas também contra sua própria ação na medida em que ela se torna
outra (Sartre, 1960/2002, p. 264, grifos do autor).

É por essa alienação primitiva que se descobre a antipraxis como necessário e novo
andamento da práxis. Somente pela experiência crítica é que podemos nos dar conta do fluxo
que vai da praxis individual à História, sendo esse um movimento de transcendência.
Enfim, temos algo a aprender com a violência? Domenach (1981) salienta que nem a
filosofia ou a moral dão respostas às questões que emergem da violência, pois seu aspecto
ontológico diz respeito à condição humana. Sua compreensão será feita na especificidade de
sua produção na sociedade que a engendra e na particularidade histórica. Enquanto parte da
realidade humana é inexorável que frente à violência nossa de cada dia eu me coloque como
interrogante, interrogação e interrogado, pois sou o humano da condição e realidade humana.
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Introdução
O presente estudo objetiva tecer compreensões acerca do fenômeno de uso e abuso de
drogas por adolescentes, em especial o crack, devido seu alto poder de dependência e sua
disseminação em uma grande parcela da população brasileira.
É exatamente na passagem do uso para o abuso que este trabalho intenciona-se a
revelar. Como poderia um adolescente substituir seus planos, anseios e desejos pela satisfação
do uso de droga? O que aconteceu na vida desse sujeito para que tal substância ganhasse
tamanha relevância? E ainda, de que maneira a droga confere um sentido de existência para
ele?
O sentido de compreensão desses fenômenos nesta condição de adolescência se
justifica na medida em que considera-se os estudos e dados estatísticos atuais sobre o uso de
drogas no Brasil, na qual a maioria desses usuários tiveram suas primeiras experiências na
adolescência. Ora, o que teria de tão incomum nesse período da vida chamada adolescência
que os fazem aproximar da droga? Qual seria o motivo para fazerem desse uso a atividade
mais importante de suas vidas?
É sabido que o uso de drogas de toda natureza tem acompanhado a trajetória histórica
do homem desde os primórdios de sua existência. Sua evidência está expressa nas obras de
arte, nos romances, cinema, tradições culturais, religiosas, entre outras produções humanas.
Muitos alimentos apresentam a propriedade psicoativa, ou seja, alteram de alguma
maneira as funções do Sistema Nervoso Central, e fizeram parte da história da humanidade
assumindo diversos papéis de profunda relevância para a manutenção e prosperidade. Muitos
analgésicos serviram para alívio de dor física e espiritual, os tranquilizantes como recurso
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para a insônia e os estimulantes para a caça, favorecendo a superação das adversidades
cotidianas (Carneiro, 2009).
Dessa forma, compreendemos que nem sempre o uso de droga caracterizou-se
enquanto um problema. A droga sempre ofereceu ao homem a possibilidade de
transcendência de sua humanidade, minimizando suas limitações; é justamente pelo
reconhecimento de sua humanidade limitada que o homem se angustia e tem nas drogas o
poder para a transcendência de mal-estar existencial.
A busca pela droga, segundo Bucher (1986), pode assumir os seguintes sentidos ao
longo da história da humanidade: o primeiro sentido é o de fugir da transitoriedade e angústia
de ser homem; um segundo sentido é atribuído à possibilidade de contato com forças divinas
e, por fim, um terceiro sentido de busca de prazer.
Nessa experiência cultural com a droga é possível identificar aqueles cujo projeto
existencial excede a barreira social, assumindo conotações compulsivas para a repetição do
uso. A caracterização do que se possa chamar de excesso se torna tarefa difícil de delinear
para as ciências psicológicas diante da singularidade e complexidade humana. A sociedade se
organizou de maneira a criar espaços para novas formas de uso, como as que denominamos de
toxicomania, ou seja, quando o indivíduo, em algum momento da sua experiência com a
droga torna-se dependente tanto física como psicologicamente, acreditando perder o poder de
escolha ou não escolha do seu uso.
Para Santos e Costa-Rosa (2007, p. 489), diante da droga, “o toxicômano se defronta
com sua incapacidade de pensar, reagindo com uma ação compulsiva, correspondente de uma
tensão que parece ser vivenciada como impossível de baixar por outros meios”. O indivíduo
fracassa no controle de si e sobre a droga, lançando-o à uma reorientação de seus projetos
pessoais em detrimento do uso da droga.
A compreensão existencial-fenomenológica da questão parece-nos uma opção bastante
razoável para o entendimento do uso/abuso do crack por adolescentes, uma vez que o olhar
fenomenológico preocupa-se com o fenômeno no seu mostrar-se na própria experiência de
quem o vivencia. A relevância desta perspectiva é que possibilita a compreensão da maneira
pela qual os adolescentes existem através do uso de crack, ou seja, a maneira como ele
escolhe existir no mundo segundo suas possibilidades existenciais.
O existencialismo sartreano oferece um aporte teórico capaz de subsidiar tal
compreensão do momento existencial desses adolescentes no mundo. Sartre (1946/2012)
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entende que o homem é livre para escolher seu modo de existir no mundo e, por isso,
responsável pelas suas escolhas. Os comportamentos, pensamentos e hábitos são forma do
existir humano e o uso/abuso é uma deles. Para Sartre é através das escolhas que
reconhecemos o sentido do projeto existencial humano, em outras palavras, seu sentido de
existir.
O que é ser Adolescente?
Conhecer a condição existencial adolescência é também reconhecer os limites da
faticidade dessa vivência e suas implicações para a vida humana. De acordo com a
perspectiva sartreana, não há nada que define o homem a priori, ele se torna aquilo que
escolhe ser, este conceito se mostra bastante suficiente para romper com qualquer preceito
naturalista sobre o ser humano, como se houvesse uma predeterminação capaz de nortear suas
condutas.
O intuito da discussão sobre a adolescência neste trabalho está longe de realizar um
levantamento sobre as principais características comuns a esse período e supor, que por esta
condição, os adolescentes devam se comportar dessa ou daquela maneira. O viés advém da
valorização de um sujeito que se escolhe, mas mediante sua realidade e vivência, nesse
sentido, as características da adolescência oferecem-nos apenas um referencial da faticidade
dos sujeitos que as experienciam, quando da sua relação dialética com o mundo.
Portanto, é nesta condição de adolescente que o mesmo se faz adolescente, não haveria
outro responsável por adolescer do que o próprio Ser que o vivencia.
Apesar de não haver uma definição legal de população jovem no Brasil, o marco
jurídico de maior relevância que define adolescência e infância no país é o Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990. O Estatuto dá
cumprimento aos objetivos instituídos pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança
das Nações Unidas e “reconhece todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos
nas diversas condições sociais e individuais” (UNFPA, 2010, p. 59).
As alterações mais visíveis na adolescência acontecem no corpo, pela manifestação
hormonal, há um rápido crescimento da altura de maneira até desproporcional ao que ele
vinha desenvolvendo até então, garantindo ao adolescente experimentar a sensação de habitar
um corpo estranho. Essas constatações são perceptíveis ao adulto que passa a cobrar
comportamentos mais responsáveis e condutas maduras que refletirão na posição defensiva
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que o adolescente se apoia para realizar tal transição. Por se tratar de uma intensa
transformação bio-psico-social, o adolescente encontra-se em constante ambivalência, pois,
ao mesmo tempo em que experimenta a confortável condição de ser criança, percebe a
necessidade de adquirir autonomia do mundo dos adultos (Oliveira, 2002).
Segundo Aberastury (1980), tal período é caracterizado por diversas crises, por ser
marcado pela elaboração de diversos lutos reunidos no que ela chama de “lutos da
adolescência”, no qual consiste em sucessivas perdas que lhe garante seu desenvolvimento.
Tais perdas estão ligadas à elaboração de conteúdos como: luto do corpo infantil; luto pela
identidade infantil; luto pelos pais da infância.
Já para Bessa (2004), a adolescência é o período cujas transformações físicas são
intensas e por isso a distância entre o ser e sua autoimagem provoca intensa irritabilidade e
falta de confiança em si. Por outro lado, é também tomado de intenso sentimento de
onipotência que o coloca diante de seus limites e busca por novas experiências. Essas
percepções contrárias de si faz com que também perceba de modo diferente as relações e,
portanto, o posicionamento crítico se torna recorrente, questionando principalmente as figuras
de autoridade (pais, professores, irmãos mais velhos, etc).
Com o desenvolvimento do pensamento abstrato, há um amadurecimento na forma de
pensar passando a questionar a veracidade das coisas e então surgem os conflitos com aqueles
que apareçam para o jovem como “detentores da verdade” (figuras de autoridade), assim o
jovem acaba preferindo o afastamento afetivo encontrando refúgio, geralmente no seu quarto,
mas pode acontecer em outros ambientes também como na rua, por exemplo. À medida que
afasta psiquicamente da família ou quem represente esta instituição social, aproxima-se da
unidade grupo. Na convivência com os amigos encontrará referências e valores que o
ajudarão a lidar com seus conflitos de modo que passa, por assim dizer, a organizar os
princípios e valores constituintes de sua personalidade (Bessa, 2004).
Este afastamento é comum e não representa ainda uma problemática de ordem
psicológica grave, trata-se apenas de um movimento de amadurecimento e necessário para a
organização psíquica do adolescente, todavia, não exime a responsabilidade, por parte dos
cuidadores ou responsáveis, de verificar em que nível acontece esse isolamento. Reconhecer
este período se torna importante para não abandonar o jovem em sua reclusão.
Sobre isso Bock (2002) afirma que esse afastamento da família é uma fase de
interiorização, expresso em atitudes aparentemente antissociais, mas seu alvo é, na verdade, a
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sociedade, e passa a considerá-la como passível de ser reformada e transformada. Atinge o
equilíbrio quando compreende a importância da reflexão para a mudança da realidade.
Vale lembrar que cada adolescente representa uma individualidade e, portanto, não é
uma regra que tais mudanças sejam comuns a todos, não necessariamente passarão por todas
essas fases e nem na mesma intensidade. Há aqueles cuja passagem se dá por um modo
bastante tranquilo, desmistificando a ideia de que se possa universalizar o estereótipo de
adolescentes ser todos conflituoso. São apenas características comuns a este período. Falar de
desenvolvimento humano é sempre uma tarefa difícil quando nos enrijecemos em leis teóricas
que explicam tais mudanças como regras gerais ou padrões invariáveis.
Face ao exposto, estamos diante de um sujeito cujo amadurecimento pode lhe parecer
necessário, conflituoso e gerador de crises. Além disso, não acontece de maneira
descontextualizada do seu meio social e, sobre isso, Rocha (2002) afirma ser importante
conhecer os elos que liga o adolescente à sua sociedade, que código de enfrentamento que se
cria entre eles.
Esta autora afirma que devido às constantes transformações da contemporaneidade e a
crescente complexidade social, trazem ao adolescente a dificuldade de compreender a
realidade devido à diversidade de formas de valores, afetos, tradições e perspectivas. O
individualismo exacerbado, insegurança pública pelas práticas violentas gera, no movimento
de autodefesa, a redução das relações sociais e trocas de experiências (Rocha, 2002).
Ser adolescente atualmente significa enfrentar os desafios relativos aos laços sociais
contemporâneos, cuja abrangência identificatória está atrelada ao enfraquecimento dos ideais.
O adolescente experimenta os impasses constitutivos de uma sociedade cujos valores
humanos estão em contradição, portanto, ao mesmo tempo em que revela, é afetado pelo
sintoma social contemporâneo (Coutinho, 2005).
O uso de droga pode ser considerado uma modalidade ou expressão dessa condição
social permissiva. Uma das possíveis hipóteses para o uso de drogas entre os adolescentes
está ligada ao sentimento de pertencimento no grupo que as drogas, de um modo geral,
oferecem para eles. Com isso, constituem sua identidade através das relações obtidas em
grupo e por estarem em constante desamparo pela desapropriação dos valores infantis,
encontram no grupo subsídios para a constituição de sua identidade. Vale notar que cada
grupo apresenta suas regras e modos de existir bem definidos, seus membros conhecem as
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normas que podem variar desde um conjunto de estilos expressos nas roupas, calçados, como
também em gírias e até uso de drogas (Oliveira, 2002).
Groisman e Kuznetzof (1984) também compartilham da mesma ideia acima, para eles,
o adolescente pode afirmar-se perante o grupo através do uso de droga na tentativa de
conquistar sua identidade, uma vez que é na unidade grupal que adquire segurança e estima
pessoal.
Apesar da importância na constituição da identidade do adolescente, dependendo do
tipo de conduta e regra que os grupos adotarem, poderá acarretar ganhos e/ou prejuízos na
constituição da personalidade desse jovem, no caso da droga, há um ganho bastante
importante quanto tornar-se membro do grupo, porém, sem dimensionar a extensão do
impacto profundo que a droga pode deixar em sua existência.
Cabe ressaltar que nem sempre é o grupo o responsável pelas perversões dos jovens,
pois se o mesmo não pôde estabelecer uma forte vinculação e identificação com suas figuras
parentais, a mesma dificuldade estará expressa nesse movimento de grupo. Portanto a escolha
do tipo do grupo mostrará em que momento existencial se encontra o jovem (Oliveira, 2002).
Silber e Souza (1998) destacam que além das questões internas, o adolescente precisa
lidar com as pressões externas ou campo social. Assim, a droga pode aparecer ao jovem como
uma solução para lidar com os problemas gerados por uma cultura em crise, ou seja, como
forma de vivenciar, de maneira segura, seus conflitos (família, escola e grupos afins).
A droga pode ser usada pelo adolescente como forma de anestesiar os novos
sentimentos experimentados nessa fase. Os impulsos sexuais contribuem sobremaneira para
esse novo quadro de sensações e o adolescente pode ter na droga o refúgio a uma vida sem
frustrações ou sensações tão antagônicas (Groisman & Kuznetzof, 1984).
A rotina diária é tida, por vezes, como desprazerosa e o adolescente encontra na droga
a possibilidade de sentir novas sensações, novas vivências, novas formas de perceber o
mundo, evidente que esse movimento caracteriza apenas o início do uso da droga podendo
progredir para outros quadros como o da dependência. Esse prazer pelo qual o adolescente
busca é sempre limitado ao corpo e impossibilita o contato com o outro, muito diferente do
uso cultural no qual favorece uma experiência de transcendência coletiva (Oliveira, 2002).
Neste processo de socialização, às vezes são necessárias diversas repetições de
comportamentos de uso de drogas para que o adolescente se consolide com um ser social ou
se reconheça como tal, porém, há aqueles que apresentarão dificuldades para fazer este
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reconhecimento, com isso acabam recorrendo, não raramente, às atitudes agressivas a fim de
impor sua visão de mundo (Silva & Matos, 2004).
É no contexto da impulsividade do adolescente que as ações voltadas à criminalidade
ganham seu valor, pois confere a eles o reforço imediato pelo dinheiro, pelo respeito entre os
demais ou qualquer outro valor agregado ao crime, inclusive o uso de droga. Essa falta de
amadurecimento do sistema inibitório, muitas vezes, reflete na falta de amadurecimento para
o adolescente lançar-se no mundo dos adultos, e, por isso, estão mais vulneráveis ao
uso/abuso da droga, já que são percebidas como muito mais prazerosas do que as
responsabilidades que a fase adulta lhes confere (Silva & Matos, 2004).
Outra característica do uso de droga é que ela confere o status de transgressão ao que
está posto a ele, fazendo o contrário daquilo que está orientado a fazer, pôr as normas abaixo
na tentativa de negar uma existência percebida por ele como limitada, todavia o adolescente
está sempre em busca de algo que lhe faça maior e não sabe bem o que é, mas ainda não está
pronto para limitar-se às regras da sociedade dos adultos (Oliveira, 2002).
A autora considera que quanto mais as drogas são reprimidas e consideradas
perigosas, mais se tornam objeto de curiosidade e atrativas para adolescente e mesmo se as
mesmas fossem liberadas pelo sistema governamental, a transgressão se deslocaria, pois o que
está em jogo é a tentativa de contravenção da lei e a droga é apenas um meio para essa
conquista.
Paiva (2002) assevera que o uso da droga pode ser influenciado por diversos motivos
e, em seus estudos, organizou esses fatores em duas classes: as motivações internas e as
externas, sob os aspectos sócio-culturais, econômicos e psicofísico.
No que tange as motivações “externas” temos que a droga por diversas vezes tem sido
veiculada com informações contraditórias, polêmicas e, de um modo geral, aguça a
curiosidade das pessoas em terem suas próprias experiências e convicções para saber o que
sentem e pensam sobre o assunto. Também é verdade que alguns indivíduos têm
personalidade mais curiosa do que outros, em especial na adolescência, em que o indivíduo
encontra-se sedento por novas experiências, a curiosidade acaba se tornando uma das
motivações para o uso de droga (Paiva, 2002).
Outra influencia pode estar relacionada à constante pressão vivida na sociedade atual
para o consumo de produtos, essa é a lógica do capitalismo e reflete no modo de existir de
muitos que passam a consumir coisas sem perceber a real necessidade ou mesmo as
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consequências dessas aquisições para si. É o caso de cigarros, cafés e bebidas alcoólicas, por
exemplo, os quais são veiculados de maneira maciça, já que interessa aos seus fabricantes que
sejam consumidos seus produtos pelo maior número de pessoas possíveis (Paiva, 2002).
Quanto às motivações “internas”, temos o estágio psicológico da adolescência
marcado pelos desafios de enfrentamento do mundo adulto e os movimentos de grupo. A
droga pode aparecer como instrumento de coesão entre si sem que possa se desdobrar em
quadros de toxicomanias. Assim, é equívoco considerar que todo adolescente seguirá essa
mesma lógica de desenvolvimento já que existem muitas outras possibilidades de descobertas
e mesmo que a adolescência favoreça o encontro dos jovens às drogas, sua experimentação os
leva a muitos caminhos diferentes, até mesmo à toxicomania, que, felizmente, não parece ser
o mais recorrente, mesmo aumentando o número de novos usuários a cada ano (Paiva, 2002).
Tal movimento social acontece concomitantemente com o amadurecimento biológico
de muita intensidade que ocorre no período da adolescência, portanto, um aspecto influenciará
o outro e por isso, parece-nos prudente trabalhar sob o prisma sistêmico do fenômeno da
constituição desse sujeito adolescente na sociedade.
Há que se fazer uma ressalva de extrema importância no que tange o desenvolvimento
do adolescente, pois é comum que os familiares entendam que o adolescente tem a
necessidade de experimentar o mundo pelas suas próprias convicções e, por isso, ao conhecer
a droga, passa rapidamente de “experimentador” para “viciado”. Essa confusão gera um
afastamento entre os pais e o adolescente dificultando a comunicação entre os mesmos
(Oliveira, 2002).
É fato que os adolescentes irão experimentar muitas coisas na adolescência, podendo,
ou não, conhecer as drogas, todavia, é nesse momento que o grau de identificação com as
figuras parentais vai ajudá-lo nessa passagem sem que acarrete grandes prejuízos na vida do
mesmo.
A fase da adolescência é marcada por um sistema de reforço altamente ativo enquanto
que o sistema inibitório que controlam os comportamentos permanece prevalentemente
inibido, com isso, quando as drogas estimulam o sistema de recompensa do adolescente, este
experimenta uma intensidade muito maior do que na condição de adulto quando há mais
equilíbrio entre os sistemas de recompensa e punição (Silva & Matos, 2004).
Acontece que na adolescência a prevalência sistema ativador em relação ao inibidor
(regulados principalmente pela dopamina e pela serotonina, respectivamente) favorece que
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este sujeito se lance com mais frequências na busca por novidades, por novas experiências,
muitas vezes desconhecendo seus limites. Esse descompasso é responsável também pelo
comportamento impulsivo e exploratório (Silva & Matos, 2004).
A adolescência é marcada por diversos conflitos psicossociais, necessidade de
participação social, busca de autoafirmação, constituição da identidade e coincide com o
amadurecimento de seu aparelho biológico. Se nesse período o adolescente tiver sido bem
orientado e assistido, apresentará grandes chances, ao passar pela experiência da
experimentação da droga esporadicamente, de abandonar o hábito com a própria chegada da
maturidade que o mundo dos adultos o impele por volta de seus 25 anos, caracterizada pelo
ingresso nas atividades laborais e assumindo papéis cada vez mais adultos na família, na
profissão e qualquer outro lugar onde esteja (Silva & Matos, 2004).
Cabe salientar que os adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social
apresentam maior chance de experimentação e da repetição desta conduta, ou seja, o ambiente
se torna bastante influenciador neste momento. Ao passar do simples hábito de uso para a
dependência, o adolescente acaba reforçando a existência desse ambiente hostil que poderá
ser prejudicial para as gerações seguintes.
O fato de o adolescente usar a droga de maneira abusiva, além do sentido dado a ela
como válvula de escape, uso recreativo, inserção social e pela própria farmacologia da droga,
também é um indício de falta de amadurecimento emocional e, possivelmente, sua fase adulta
será marcada por intensa insegurança e medos diversos (Silva & Matos, 2004).
Existencialismo e a compreensão do uso de droga
Apesar das reduzidas referências bibliográficas a respeito do uso/abuso de drogas na
perspectiva do existencialismo sartreano, buscamos apresentar algumas considerações a
respeito desse tema no intuito de subsidiar as discussões subsequentes.
O ser humano, pela própria condição do vir-a-ser e de estar-no-mundo, apresenta uma
leitura da realidade objetiva dos fatos de acordo com sua intenção de Ser, nesse sentido, o uso
de droga oferece uma vivência absolutamente diferenciada daquela experimentada
cotidianamente, isso porque altera drasticamente o senso perceptivo através da química que
age no organismo humano. Ao mesmo tempo, essas reações ganham uma representatividade
para o Ser que configuram uma dimensão absolutamente diferente de vivências capaz de
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influenciar a maneira pela qual o sujeito interage e concebe o mundo (Vianna & Sipahi,
2001).
Tal transformação na forma como se sente e capta o mundo, lança o homem a perceber
possibilidades de existir por ele desconhecidas, com isso, passa a valorizar a droga como
caminho para alcançar este estado mais agradável, suportável ou mesmo distanciado. A
dependência se estabelece a partir do momento que o Ser se fixa nesta promessa negando os
demais apelos do mundo, limitando o cuidado consigo mesmo a uma única via de viver
melhor (Vianna & Sipahi, 2001).
De acordo com Monteiro (2010) a visão do homem existencialista trabalhada por
Sartre apresenta o ser que age no mundo e é constituído por esse processo de existir, ou seja,
ex-sistere refere-se à um ser-para-fora, a um ser-no-mundo. Nesse sentido, o autor compara o
movimento compulsivo às drogas como uma tentativa de existir, de ser-para-fora, de
transcendência. Todavia, é um engodo porque acaba por aprisionar-se na repetição mais ou
menos continuada da droga, característica da compulsão, resultando no estreitamento da
percepção de outros modos de existir.
Vianna e Sipahi (2001) consideram que o dependente químico anseia por
transformação de sua realidade imediata, mudando seu mundo através do prazer e alívio que a
droga oferece de imediato. O problema da dependência reside na fixação de uma única forma
de prazer, perdendo a oportunidade de fazer-se diferente através da criatividade de ser, que
compõe seu modo de existir.
Monteiro (2010, p. 54), afirma: “A falta de essência do para-si significa falta de
certezas e excesso de ansiedade.” Nesse contexto, o sentido do “ter” se conecta à tentativa
vazia de completude, pois o “ter” remete aos objetos do mundo (Em-si) sendo que a
consciência (Para-si) é de outra ordem, a relação com as coisas não cria correspondências com
a consciência, apenas a sensação aparente desse sucesso.
Quando o homem faz o uso de drogas, em seu exercício de liberdade orienta-se no
mundo pelo preenchimento de uma falta que nem sempre é conscientemente posicional. Sou
aquilo que faço de mim e não aquilo que penso que sou. Além disso, em relação ao uso de
drogas devemos levar em consideração os interesses coletivos (sociais), já que as escolhas
individuais sempre repercutem na liberdade do outro, dessa forma, o usuário não estaria
isento de sua responsabilidade frente aos atos ou delitos por decorrência das drogas.
(Monteiro, 2010).
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Considerações Finais
Entende-se que os adolescentes estão no movimento existencial de encontro consigo
mesmos, a própria fase do desenvolvimento humano chamada adolescência lança-os às
vivências mais intensas na construção de sua identidade, e é permeada por inúmeras dúvidas,
medos, inseguranças, vê-se o projeto de uso/abuso do crack funcionando como um fator
regulador na construção de suas auto-imagens.
É como se descobrissem no crack um poder que os coloca numa condição superior às
demais pessoas e esse lugar só é atrativo devido a insuficiência de Ser, sensação esta
frequentemente percebida pelos adolescentes diante de uma baixa-estima muito forte que os
caracteriza.
Todavia, ao mesmo tempo em que existe um encontro autêntico com o projeto de
superar-se, ser diferente positivamente, logo se deparam com as consequências de suas
escolhas. Este mecanismo envolve a função biológica pela adaptação química dos organismos
humanos às substâncias psicoativas presente no crack; a função psicológica quando o Sistema
Límbico passa a adaptar-se ao Sistema de Recompensa gerando a necessidade de maior
consumo e comportamentos compulsivos; e na representatividade social a qual passam a
ganhar um novo lugar.
Esses eventos não são captados pela consciência dos adolescentes e diante da falência
de seu projeto o homem se angustia, ao mesmo tempo em que vive a angústia existencial de
se escolher na vida sem garantias de sucesso em suas escolhas. Nesse sentido, boa parte do
processo de uso/abuso é acompanhada de intensa sensação de fracasso.
Conforme os estudos em fenomenologia, não há garantias que um fenômeno aparecerá
segundo uma regra ou ordem pré-estabelecida, ou que seria possível prever as escolhas dos
homens no futuro, pois não há nada que o defina a priori, tornando-se sujeito de sua própria
escolha. Em acréscimo a esta ideia sabemos que o homem se lança no futuro com base nas
suas experiências, suas representações, seu passado, tal qual confirma o método progressivoregressivo proposto por Jean-Paul Sartre, podendo repetir o uso/abuso do crack conforme se
relaciona com essa representação que um dia fez parte do seu repertório de possibilidades de
existir.
A identidade reconhecida na presença do grupo é fundamental nesse período e as
figuras de autoridade passam ser questionadas, com isso, os adolescentes encontraram-se
seguros o bastante, na presença dos amigos, para iniciarem suas experiência com o crack.
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Quando se encontram na presença do Outro, os adolescentes têm a sensação errônea de estar
dividindo a responsabilidade do uso com os demais do grupo, de maneira que não pese apenas
sobre ele o ônus pelo uso da droga.
Portanto a escolha do crack como projeto de uso/abuso não é aleatória ou segue as leis
do acaso, pelo contrário, esta droga garante a existência dos adolescentes no mundo, é através
dela que muitos existem no mundo, e pelo poder imediato que ela confere, acaba se tornando
mais relevantes do que outros projetos de vida que favorece uma existência autêntica. Nesse
sentido a existência do crack na vida dos adolescentes acontece para auxiliá-los a existir, a dar
conta da responsabilidade de viver, seja no contexto social em que estiverem, por isso esta
droga aparece em todas as classes sociais.
Portanto, a todo homem está posta a condição existencial de buscar atingir seu projeto
original através de suas escolhas, em outras palavras é o sentido da vida cujos valores sociais
podem ser agregados ao longo da experiência histórica do existir e que garante a permanência
da existência. O consumo de crack por adolescentes revelou que este foi um mecanismo
utilizado por esses adolescentes para garantir sua vida, uma vez que se apropriaram de sua
realidade de maneira a se sentirem tão frágeis que encontraram recursos concretos na presença
do crack, exatamente essa vivência marca e ressignifica a insuficiência desses adolescentes
para assumir a responsabilidade de viver uma vida num ambiente, muitas vezes hostil à eles,
reduzidos de recursos próprios para superação entregam-se ao crack e dissolvem-se, alienamse favorecendo algum tipo de existência mais suportável. A permanência nesse ciclo afasta o
sujeito de si e passa a adoecer em todos os aspectos biopsicossociais garantindo apenas uma
existência de contradições. Ainda que precariamente, é uma modalidade de existência
suficiente para não falirem na vida.
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