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Resumo 

 
O artigo discute dificuldades concernentes à dimensão universal dos Direitos Humanos, pressupostamente direitos naturais que, contudo, 

dependem, na sua aplicação, da definição que se dá a “humanos” e “naturais”, predicados que, entre outros, operam como significantes 

identificatórios. Alguns predicados têm, claramente, conotações negativas. Propõe-se trabalhar, na prática clínica, com outra dimensão, a do 
coletivo que, articulada a território (de onde se é, onde se quer estar), independe da dimensão universal. Chega-se assim a uma Clínica que 

não se subordina a uma lógica predicativa e que lida com significantes sem os transformar em emblemas identificatórios, abrindo-se para 

novas formas de existência, sem contenção e sem hospitalização, e para novos usos de objetos de cultura, arte e sociabilidade. 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos; dimensão universal; predicados; significantes identificatórios; prática clínica. 

 

Abstract 
 

The article discusses difficulties concerning the universal dimension of Human Rights, presumed natural rights which, however, dependend, 

in their application, on the definition attributed to “human” and “natural”, attributes which, among others, operate as signifying identifying 
elements. Some attributes clearly have negative connotations. We propose to work, in the clinical practice, with another dimension, the 

collective one which, articulated with territory (where one is from, where one wants to be), is independent from a universal dimension. We 

thus arrive at a clinical practice which is not subordinated to a predicative logic, dealing with signs without transforming them in identifying 
symbols, opening up to new forms of existence, without confinement and hospitalization, and to new uses of culture, art, and sociability 

objects. 
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Tem-se como uma das primeiras manifestações 

públicas na matéria Direitos Humanos a Declaração 

de 1793, durante a Convenção 1792/1795 da 

Revolução Francesa. O título – Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, onde figuram os 

termos homem e cidadão – me fez pensar em 

refletir sobre a dimensão universal, sobre o 

universalismo das declarações de direitos, já que 

essa dimensão está presente nas declarações de 

direitos resultantes das revoluções americana e 

francesa. Para justificar a dupla nomeação no título 

na Declaração, os juristas nos dizem que, na época, 

admitia-se a distinção entre direitos humanos 

individuais (vida, liberdade e propriedade) e 

direitos políticos para o homem e não para as 

mulheres (participação na vida política). Enfim, 

creio que há dificuldade com a dimensão universal. 

Afinal, homme não cobriria citoyen? Certamente 

quis dizer a Declaração que homme tem caráter 

universal (direitos individuais), citoyen se refere 

aos franceses, à República francesa. Desde essa 

época, se prestarmos atenção, surge a questão do 

universal, ou seja, de como defini-lo.    

A garantia nos é dada pelo predicado naturais – 

direitos naturais – que se atribui como fundamento 

do título. Mas, o que define os direitos identificados 

como naturais será nosso entendimento sobre a 

definição de natural, sobre o que é natureza 

humana. Essas duas questões acompanham a 

trajetória das declarações ao longo dos séculos. 

Bastaria lembrar as primeiras palavras da 

constituição norte-americana “We the people...”. Na 

Faculdade de Direito da UFMG, participei de mesas 

de debate em torno da questão que indaga quem era 

the people. Michel Rosenfeld, presidente da 

Associação Internacional em Direito 

Constitucional, esteve presente aos debates 

animados e organizados pelo professor Menelick de 

Carvalho. Ele mesmo, Michel Rosenfeld, professor 

na Cardozo Law School, se perguntou se todos os 

americanos vivendo na época da Constituição 

(1776) estariam incluídos nos termos “We the 

people...” A resposta era não, pois os escravos e 

afro-americanos vivendo em solo norte-americano 

não estavam incluídos nos termos em destaque.  

 

O Universal se Afirma a Partir de 

Predicados, Significantes 

Identificatórios 

 
A questão do universal surge claramente em se 

tratando do texto principal, no século XX, quando 

os Direitos Humanos se internacionalizam. Senão 

vejamos: Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948); Direitos dos Povos Autóctones 

(ONU em Genebra, nos anos 60).  

Encontro no livro Psicologia Social e Direitos 

Humanos – coletânea organizada por Guerra, Kind, 

Afonso e Prado (2003), iniciativa de colegas de 

Minas Gerais, com contribuições de colegas do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) como 

Marcus Vinicius de Oliveira Silva, edição devida à 

Abrapso-MG e ao Programa de Pós-graduação em 

Psicologia/UFMG –, contribuição de Neuza Maria 

Fátima Guareschi, professora doutora da Faculdade 

de Psicologia (PUCRS), a indagação que me havia 

feito ao longo de leituras e pesquisas que trago 

hoje:  
 

A primeira questão refere-se ao caráter universal de 

como os Direitos Humanos tomam o ser humano e 

de como a Psicologia lida com as diferenças, ou 

diferenças culturais. [...]. A questão inicial e mais 

problemática, diz respeito ao caráter universal de 

sujeito que a concepção dos Direitos Humanos 

possui. (Guareschi, 2003, p. 45) 

 

Nossa pesquisa se orienta a partir da 

constatação: o universal não se deixa definir 

facilmente como havia pensado o Iluminismo do 

século XVIII; o universal é difícil. O mesmo 

princípio pactuado para os povos autóctones está na 

base do que foi estipulado em se tratando dos povos 

indígenas no Brasil. Também o Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA (Brasil, 1990) se vale de 

uma concessão do Direito penal que se destitui 

frente a casos em que o réu é menor de idade, 

chamada argumento de diferenciação cognitiva (à 

mente e à consciência moral do jovem em formação 

não pode ser imputado o mesmo tratamento que é 

dado ao adulto, sempre responsável e em condições 

de responder pelos seus atos, reconhecer sua culpa, 

cumprir uma pena, resultado de um processo do 

qual deverá tomar conhecimento, assim como da 

devida sentença).  

Não estamos tratando neste parágrafo, é 

evidente, de casos de tribunais de exceção, como 

tribunais militares para crimes contra a segurança 

do Estado (extintos na França somente no governo 

Mitterrand, sendo Ministro da Justiça Bernard 

Badinter). Pelo contrário, é de esperar que numa 

democracia não haja tribunais de exceção onde 

militares julgam civis.  

Vale lembrar o papel dos Tribunais 

Constitucionais transformados em Conselhos e que, 

assim, nunca cumpriram a missão que lhes seria 

atribuída, ou seja, ser um contra-poder a serviço da 

democracia sempre atenta aos deslizes do poder 

executivo ou legislativo. Mais, o cidadão deveria 

poder se dirigir por sua própria iniciativa, sem 

intermediário, ao Tribunal Constitucional, o que 
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nem sempre é admitido ou implementado em 

nossos países ocidentais.  

A propósito, o Orçamento Participativo é 

dispositivo que permite ao cidadão dirigir-se 

diretamente à instância administrativa com fins de 

obter satisfação de suas aspirações. Do mesmo 

modo, a União Européia possui atualmente um 

Tribunal Constitucional e uma Constituição 

Européia dos Direitos Humanos e prevê a arguição 

direta do cidadão. 

 

Despojamento ou Subtração que 

Dispensa os Predicados. 

 
O universal, dizia, é difícil. Qual a definição 

para universal que vamos propor e trabalhar para 

explicitá-la? Uma vez que você se despojou de 

significantes identificatórios, só então podemos 

vislumbrar o universal. O prof. Rosenfeld, em se 

tratando da constituição norte-americana, havia 

mencionado o termo vazio (void) para falar do 

sujeito até então encoberto pelo termo The People. 

Na nossa tradição religiosa, encontramos São 

Paulo com sua epístola aos Gálatas onde certamente 

ele surge como inventor do universalismo o qual 

nos serve em nossa prática profissional e/ou 

política. “Não há gregos, nem romanos, nem 

homem, nem mulher...”. Ou seja, ele anulou ou 

subtraiu os predicados, os significantes 

identificatórios de cada um; com isso, ele inventou 

o universalismo. Aqui trazemos uma questão 

teórica urgente em virtude de novas inflexões na 

nossa prática política. 

Organização Política, grupo que segue 

orientação política de Badiou na França, deixa claro 

que melhor seria abandonar epítetos como 

“imigrantes” e “clandestinos”, adotados 

anteriormente, para que não viéssemos colar na 

fronte dessas pessoas significantes atribuídos, aliás 

frequentemente, conotando visão negativa. Badiou 

(2005) pensa que o significante judeu do qual se 

apropriou o Estado de Israel em nada tem 

contribuído para as tentativas de paz na região.  

O coletivo, dimensão com a qual trabalho, se 

define por não ser de antemão universal, ou 

garantia “para todos”. Para chegar à noção de 

coletivo, associei-o inicialmente ao termo território. 

Em seguida, vou dizer como eu encontro essas 

dimensões na prática clínica.  

Valho-me aqui do filme Estamira para 

descobrir nele o que vem nos ajudar em nossa 

pesquisa. Estamira é portadora de sofrimento 

mental. Psicótica, ela foi atendida pelo serviço de 

saúde mental. Medicada, ela está sob efeito de 

antipsicótico. Mas, isso não diz tudo. Todos esses 

procedimentos não esgotam a questão suscitada por 

Estamira. Há algo mais. Estamira faz sua trajetória, 

ela inventa seu território e com ela leva seu 

sofrimento mental que dura. Ele tem uma duração, 

a duração da vida, mas não é crônico. A vida passa, 

mesmo que seja em tempo lento (como é o tempo 

dos pobres). 

Senão vejamos. Ela não permaneceu internada 

por longo período, nem em hospital, nem em 

unidade de substituição (lar abrigado ou moradia 

terapêutica). Ela foi atendida num momento de 

urgência, é bem verdade, mas ela não cumpriu a 

tríade urgência - emergência - ambulatório. Foi 

outra a temporalidade que ela estabeleceu. Ela não 

se deixa identificar por nenhum dos significantes 

conhecidos, termos da administração (destino de 

significantes que servem para nossos relatórios, 

protocolos). Pelo contrário, ela vai se despojando 

de todos esses significantes até que ela mesma cria 

seus próprios nomes próprios.  

Comecemos pelo termo território. 

Habitualmente, teríamos que anotar endereço ao 

preenchermos a ficha ou nos valermos dele para 

localizá-la na região e encaminhá-la para a unidade 

prevista no sistema. Nada contra o sistema em si, 

mas eu tento descrever a operação posta em 

movimento por Estamira e que vai nos ajudar 

entender o que se passa com alguém quando ela se 

vê liberada dos significantes identificatórios. 

O termo território (em vez de endereço) serve 

para situar por onde andou Estamira. Território 

físico, território sócio-comunitário (laços, família, 

companheiros no lixão), território discursivo 

(delírio de fundo religioso). Tudo isso formava o 

seu quotidiano.  Vamos chegar a uma clínica 

quando pensamos em uma Clínica para Estamira.  

Primeira anotação à margem no nosso caderno 

no serviço de saúde mental onde ela foi atendida: o 

sofrimento de Estamira teria sido bem maior se ela 

permanecesse adstrita ao serviço, seu perímetro, 

suas regras, seus procedimentos, sua temporalidade 

(urgência - ambulatório - convivência), seus 

significantes identificatórios.  

Segunda anotação: melhor teria sido se o lugar 

onde está localizado o serviço de saúde mental 

abrisse espaço incorporando o território de 

Estamira, permeável caso se deixasse existir sem as 

marcações (de identidade dentro do sistema) às 

quais adere o profissional quando ele chega 

atarefado para atender a fila de pacientes. Mas, isso 

teria sido muito difícil, eu sei, o universal é difícil. 

Eu bem sei. Aliás, limitando-nos ao que está 

previsto pela administração, sem percorrer o 

território de Estamira, não corremos o risco de nos 

perder, ser surpreendido por Estamira. Esse 

território tem sua angústia, é bem verdade, mas, 

para chegar até lá, temos que ir para além do 
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biomédico, onde ficam as novas formas de 

existência.  

Uma Clínica para Estamira é a Clínica que 

descobre uma temporalidade nova, entende o que é 

finalmente o termo paciente crônico, cronificação 

denunciada pela Reforma Psiquiátrica e pela Luta 

Antimanicomial; enfim, é o território, uma vez 

distinto do seu uso administrativo. Uma Clínica que 

sabe lidar com os significantes sem fazer deles 

emblemas identificatórios fornecidos pela 

Psicologia, em seguida recuperados pela 

Administração a qual não poderia ser acusada nem 

denunciada a não ser do fato e que ela se aproveitou 

simplesmente da terminologia disponível e 

prestigiada já que oriunda de classificação 

psicológica. Uma Clínica que articula território (tal 

como o definimos) e coletivo.  

Uma associação no território será chamada um 

coletivo. Um coletivo dá legitimidade.  Nosso 

trabalho, quando ele se vale dessa legitimidade, vai 

além dos limites inicialmente estabelecidos; 

legitimidade é distinto de legalidade.  Onde 

encontrar o território?  

Território é definido por nós: somos daqui e 

queremos viver aqui. A definição deveria ser 

lembrada em se tratando de populações indígenas 

ou de urbanização da periferia. O termo território é 

conhecido pela linguagem administrativa, mas aqui 

o emprego de uma maneira especial. Ele pode 

crescer, pode diminuir, pode ir além, muito além, 

como dizia Estamira; ele não é limitado tal como o 

desejaria a Administração. Na rede de Saúde 

Mental, posso lembrar uma sala de espera como um 

lugar onde há indícios de território. As conversas 

rolam soltas; os gestos e a estratégia das falas 

pouco têm a ver com o “diálogo” travado quando o 

paciente é chamado na sala de atendimento. De 

repente, muda o cenário. Já não é território, nem as 

falas faladas no território. O paciente pretende 

arrancar do médico/psicólogo/enfermeira por vezes 

o que o profissional considera um abuso. Caso do 

atestado, por exemplo, para afastamento por motivo 

de saúde.  

No atendimento coletivo, a legitimação surgida 

autoriza um dos participantes fazer comentários que 

dificilmente seriam feitos (com os efeitos que 

constatamos) em se tratando do “diálogo” na sala 

de atendimento. Uma vez (não é costume!), 

convidamos todos os que esperavam na sala de 

espera para entrar na sala de atendimento. Como 

eram oito ou nove, cada um trouxe sua cadeira. Era 

o coletivo e a legitimação que se instauravam. 

Alguns comentários e esclarecimentos foram feitos 

que eu jamais saberia como introduzi-los. Muda a 

sintaxe da língua. Muda o universo semântico. 

A propósito: dos psicólogos trabalhando na 

Saúde Mental espera-se que eles tragam uma 

abordagem relacional, abordagem pela palavra, ao 

lado de um tratamento medicamentoso ministrado 

pelo médico psiquiatra. Se um paciente não aceita o 

atendimento psi, fazemos mais uma tentativa para 

garantir que tudo seja feito para que todos tenham a 

oportunidade de uma abordagem por nós 

considerada mais fecunda, mais esclarecedora, mais 

esclarecida (Como diríamos de uma população mais 

escolarizada, com qualidade de vida mais exigente). 

Temos esquecido que cada um tem liberdade de 

escolher a forma de atendimento que bem lhe 

aprouver, sem que nenhuma de nossas querelas 

entre profissionais ou entre teorias possa ser 

invocada ou tenha valor nesse momento. 

Como sabem, minha anotação diz respeito ao 

filme documentário brasileiro Estamira que conta a 

história de uma portadora de sofrimento mental na 

baixada fluminense que tirava o sustento para sua 

vida como catadora no lixão. Ela esteve internada 

por ocasião da crise, sendo logo liberada, como 

preconiza a Reforma Psiquiátrica. Só que o diretor 

do documentário, Marcos Prado, sem preocupação 

direta com nosso debate, nos mostra uma nova 

forma de existência para essas pessoas, que não 

passa por hospitalização em grandes ou pequenas 

unidades, nem por contenção a não ser a medicação 

posta a sua disposição pela gama de psicofármacos 

existentes atualmente.  

Além dessa ideia – novas formas de existência 

–, trago uma consideração que me tem sido útil no 

trabalho com o jovem infrator.  

Em nossos dias, em nossas grandes cidades, 

jovens infratores fazem por vezes em meio à 

violência inaceitável, novos usos de objetos sociais, 

culturais, morais, amorosos. Ao ampliar a noção de 

jovem infrator agora articulada à ideia de novos 

usos, abro horizonte para buscar entender o que 

acontece com eles em sua forma violenta de vida e 

preparo abordagem para a clínica de atendimento 

do jovem infrator, do jovem em geral com suas 

maneiras, seu modo de vida atual.  

Resumindo, digo que eles fazem novos usos 

por desidentificação (ou subtração de significantes 

identificatórios) de objetos da cultura, da arte, da 

moral, da sociabilidade, das relações amorosas. O 

Rap é uma manifestação dessa desidentificação. 

Outro exemplo: os jovens negros são admitidos na 

Universidade graças a quotas especiais para que 

eles tenham, o mais rapidamente possível, acesso 

ao saber cujo objeto é o mundo. Mas, eles trazem 

possivelmente em uma eventual desindentificação 

mais do que o saber e objeto identificado 

pretendem.  
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“Mas, eu não sou negro!” Foi a saída de um 

jovem de pele negra quando assediado pelos 

colegas “brancos” que debatiam sobre a quota na 

Universidade. Ele queria dizer que esse emblema 

(estigma) não estava colado nele. Possivelmente os 

norte-americanos perderam uma oportunidade 

quando a ideologia comunitarista os afastou do 

confronto com o Outro trazido pelos jovens negros 

na Universidade, nas escolas. Direitos humanos não 

significa ter um nome, um estatuto reconhecido e 

ser tratado com dignidade já que haveria 

identificação desse lugar. Direitos humanos será 

algo a que chegamos justamente por independer do 

lugar dado pelos predicados. Do ponto de vista 

estratégico, a quota permite a entrada de jovens 

negros na Universidade, mas logo em seguida 

alguém poderá dizer “mas, eu não sou um negro”. 

 

Uma Clínica enfim, que não se Limita a 

uma Lógica Predicativa 

 
Aristóteles (1983) inventou a Silogística a 

partir da teoria dos predicados [A é B, onde o verbo 

ser é cópula, A sujeito e B predicado de A]. Como 

se fosse essencial, identificatório, o predicado foi 

assimilado a atributo; sujeito e predicado se 

tornaram necessariamente universais. Essa lógica 

predicativa pretendia ter caráter universal, como 

eram a razão e o pensamento. Tanto era assim que 

Aristóteles nos deixou igualmente regras de 

combinatória para esses termos, após tê-los 

esvaziado de sentido, reduzindo os termos a letras. 

Ele havia inventado um sistema formal de 

proposições verdadeiras: A - universal afirmativa: 

abrange todos; E - universal negativa: a ninguém, 

pertence; O - particular negativa: a algum, não 

pertence; I - particular afirmativa: pertence a algum. 

Duas questões permaneciam em suspenso: o 

postulado de existência que condicionava tanto a 

universal quanto a particular e o princípio de 

necessidade que comprometia o princípio de 

identidade.   

Vamos discutir essas questões, lançando mão 

de ponderações sobre trabalhos acadêmicos, 

literários e artísticos – Badiou (1997, 2005), Rosa 

(2001), Hacking (2004-2005), Agamben (2007) e 

Castro (2002, 2005) –, citados a seguir, que ajudam 

a refletir sobre a lógica predicativa, opondo a ela 

uma lógica não predicativa que tem seu lugar na 

Clínica, como se exemplifica nos casos de 

portadores de sofrimento mental e no atendimento 

ao jovem infrator ou ao jovem em conflito com a 

lei.  

 
Alcance do nome judeu (Badiou, 1997; 2005) 

 

A tese de Badiou (1997) diz: O universal se 

alcança pela anulação de toda particularidade. Já 

São Paulo proclamava que não havia nem judeus, 

nem gregos, nem bárbaros, nem homem, nem 

mulher (a que Badiou acrescentaria: nem árabe, 

nem judeu).  

A tese diz que esse predicado “judeu” seria 

uma ameaça para os próprios judeus, havendo 

contribuído para o extermínio durante o regime 

nazista, já que ele convoca a exterminação. A 

verdadeira lição a ser tirada do nazismo é que não 

deveríamos reservar um lugar privilegiado para 

predicados identificatórios, mesmo para um nome 

como “imigrante” na batalha da regularização dos 

“sem documentos”. Atualmente, tornou-se 

importante abandonar certas nomeações 

(“imigrantes”; “clandestinos”), pela visão negativa 

e de destruição contidas nelas. Tais formulações 

atingem o Estado de Israel ao dizer-se Estado 

Judeu, uma pretendida vinculação histórica de sua 

fundação para a qual teria contribuído a nomeação 

“judeu”.  

A reflexão de Badiou (2005) parte dos 

seguintes termos: não podemos atribuir ao nome 

judeu valor de “significante destinal” (termo 

heideggeriano que sugere um tempo para além da 

história), posição paradigmática com vistas ao 

universal, considerando-o isento do manejo 

ordinário dos predicados de identidade, um nome 

em excesso sobre os nomes ordinários. Como não 

há legitimidade nova para esse predicado (alusão à 

interpretação e ao entendimento do holocausto ou 

extermínio das populações judaicas pelo nazismo 

como situação ímpar), ele é registro de mais uma 

aliança comunitarista em busca de justificação para 

sua existência.  

Aliás, a democracia moderna pretende valer 

para todos sem menção de predicados. Pelo 

contrário, uma pluralidade irredutível de nomes 

próprios é o único real com que contamos em 

oposição à ditadura dos predicados.  

 
A lógica do conto de Guimarães Rosa (2001), 

Meu tio o Iauaretê, publicado pela primeira vez 

em 1961, pela José Olympio Editora 

 
Refiro-me aqui especialmente à encenação do 

texto para teatro, comentário e vídeo de Gercino/ 

Emerentina Rabelo, em Belo Horizonte, 2005: Meu 

tio Iauaretê ou o caçador que virou onça. A peça já 

havia sido levada ao palco anteriormente. 

Vejamos como esse conto é apresentado em 

Globo Rural (Bezerra, 2004) de novembro de 2004: 

“Meu tio Iauaretê” é um monólogo-diálogo de um 

bugre contratado para “desonçar” o mundo. Exímio 
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caçador, ele começa a liquidar pinimas e 

suaçuranas, mas, aos poucos, vai se identificando 

com elas, até se arrepender, e passar a protegê-las. 

Parou de matar”.  

Gercino e Emerentina Rabelo fizeram 

comentário após a encenação, trazendo-nos para 

nossa situação, já que atendem em uma clínica de 

Saúde Mental aonde vão jovens portadores de 

sofrimento mental, frequentemente em conflito com 

a lei, em véspera de delinquência. Disse Gercino 

(ele mesmo mestre de capoeira): a onça mata para 

sobreviver, assim também o macuncoso que virou 

onça. E os meninos que atendemos aqui no posto de 

saúde?  

E os psicólogos (a quem ele se dirigia naquele 

momento), como vão eles atender alguém que 

“virou bicho” para sobreviver, tais as dificuldades 

no seu dia–a-dia, noite adentro, chegando a roubar, 

até matar para... (Não continuou a frase. Como falar 

da transformação ao abandonar a lógica da 

predicação? O vídeo está à disposição dos colegas 

que desejarem ver Meu tio Iauaretê ou o caçador 

que virou onça).  

 
A crítica de Ian Hacking à classificação como 

operação de engessamento das pessoas 

 

Diz Hacking (2001-2002; 2004-2005), em 

Façonner les gens (Curso no Collège de France): 

acentuar a importância de novos nomes para 

designar novas formas de trabalho, novos ofícios, 

novas classes sociais ou diagnósticos é talvez 

simplificação excessiva. Não falo de um mito 

construído tal como no caso de um pensamento 

primitivo, mas da potência dos nomes na nossa 

própria civilização. Dêem um qualificativo comum 

a alguém, feio ou bonito, e este ou aquele podem 

passar a ser feio ou bonito.  

A consequência banal transparece na 

observação de Nietzsche (1978): o nome das coisas 

importa mais do que tudo que elas possam ser. 

Nietzsche coloca um problema: a relação paradoxal 

entre os nomes e as coisas causa-lhe grande 

dificuldade Para nós também, as relações entre os 

nomes de tipos de pessoas e as pessoas são grande 

dificuldade.  

Em princípio, dizemos que as coisas são mais 

importantes que seus nomes, mas nós devemos 

admitir – com consternação – que nomear uma 

categoria de pessoa é frequentemente problemático 

e que é importante para a própria concepção que o 

indivíduo tem de si mesmo.  

 
Novos usos, conceito proposto por Agamben 

(2007), no livro Profanations  

 

No mundo romano, o uso de objetos reservados 

ao culto e ao sagrado foi fonte de discriminação. As 

concessões bastavam aos leigos que se satisfaziam 

com o que restava. Só assim eles se apropriavam 

(profanação) de partes do animal sacrificado que de 

início não lhes eram devidas (Agamben, 2007).  

Resgatar objetos de um uso de início reservado 

ao sagrado, essa seria a tarefa que nos incumbe.  Na 

atualidade, permitir-se uso em nada consentâneo 

com o marketing seria demonstração de criatividade 

e invenção de que as crianças dão prova em seus 

jogos. O consumo desenfreado vai contra esse 

movimento criativo que se impõe como freio e 

critica as manipulações de que somos alvo no 

supermercado e no shopping de qualquer cidade.  

Uma sigla, um ícone, um lema expostos na 

logomarca ou grife de uma marca são ocasião para 

reservar / preservar um objeto cujo uso passa a ser 

codificado.  

Em casas de gente com parcos recursos, objetos 

são aproveitados na cozinha, no quarto de dormir, 

até na sala. Uma lata, uma caixa, um material 

especial, cujo conteúdo foi alimento ou outra coisa 

para a família serão utensílio, adorno. Os 

brinquedos dos meninos eram fabricados com o que 

restava dos objetos cujo uso em princípio era 

reservado. Há até nome para esse tipo de 

criatividade que virou termo técnico da 

antropologia: bricolagem. Mas, em vez de novos 

usos, por vezes fazemos crítica feroz quando 

dizemos que o enfeite e/ou a decoração é kitsch, 

pensando com isso desclassificar a invenção.  

 
A lógica do perspectivismo ameríndio: situações 

do tipo “bicho é gente” (Castro, 2002; 2005)  

 
Viveiros de Castro, em entrevista concedida à 

Folha de S. Paulo, caderno Mais!, 20/08/2005, e 

em A inconstância da alma selvagem (Castro, 

2002), argumenta que tudo se dá como se os índios 

pensassem o mundo de forma inversa à nossa, 

consideradas as concepções de “natureza e 

“cultura”. Cada modo de identificação autoriza 

configurações singulares (Lógica das 

transformações), ao redistribuir os seres existentes 

em coletivos com fronteiras bem diferentes se 

temos em mente as fronteiras conhecidas por nossas 

ciências humanas (Lógica da predicação). Limito-

me a trazer uma frase do antropólogo brasileiro: 

“no mundo indígena, identidade é que é uma 

ausência de diferença, e não a diferença uma 

ausência de identidade” (Castro, 2005). 

A partir dessas diferentes considerações, 

pergunto: em que medida a nomeação/significantes 

identificatórios está comprometida com a lógica da 

predicação? Poderíamos chegar a uma prática 
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política / clínica (Garcia, 2000) sem estarmos 

ancorados em nomeação/significantes 

identificatórios?  

O jovem infrator arrisca a própria vida quando 

faz uso de objetos (morais, religiosos, sexuais, 

afetivos, familiares, tradição de toda sorte) cuja 

identidade os reservava para uso específico entre 

nós, seu uso fora das normas constituindo-se em 

infração. Essa foi proposição a que cheguei a partir 

de Agamben, sem esquecer Guimarães Rosa, 

Gercino mestre de capoeira e Viveiros de Castro, 

para exorcizar julgamentos e opiniões de colegas 

e/ou instituições encontrados em programas de 

atendimento ao jovem infrator ou em conflito com a 

lei. Por exemplo, quando somos interrogados sobre 

a periculosidade de um jovem infrator, nos 

lembramos do macuncoso de Rosa, agora 

identificado com as onças. “Ele também passou a 

ser perigoso?”, indagava Gercino, o mestre de 

capoeira. 

 

Princípios para uma Clínica que não se 

Subordina à Lógica Predicativa
2
 

 
1. O Direito há tempos abandonou a pretensão 

de esgotar o universo dos direitos humanos e não 

poderia ser de outro modo, já que não se pode mais 

explicar realidades complexas sem o recurso à 

interdisciplinaridade
3
;  

1.1 - O reconhecimento dessa incompletude 

pode ter surgido de uma “convivência forçada” 

entre os distintos campos para solucionar problemas 

levados a análise de um “operador” do Direito, 

como da necessidade, em um processo judicial, de 

obter dados (produção de laudos técnicos), mas 

passou, paulatinamente, a incorporar outros 

elementos produzidos na escuta das pessoas 

envolvidas em um conflito; 

2. O tema proposto supõe uma capacidade de 

intervenção, que já vem sendo testada, demonstrada 

e consolidada nas práticas sociais desses operadores 

(técnicos, clínicos); 

3. É possível identificar uma especificidade da 

contribuição da Psicologia / do profissional de 

Psicologia no processo de promoção e defesa dos 

Direitos Humanos (existiria algo como um lugar da 

ciência ou do operador desse campo do saber que é 

singular?); 

4. Uma contribuição diz respeito à leitura do 

ambiente institucional e das relações que nele se 

                                                 
2 Agradeço Egídia Aiexe e José Luiz Quadros Magalhães pela 

disponibilidade em responder indagações de minha parte na 
preparação destas notas.  
3 Depoimento de Egídia Aiexe, com participação na luta pelos 

Direitos Humanos. 

desenvolvem, e como esses fatores afetam o 

resultado das ações, dos programas que se tentam 

implantar para superar situações de violação ou 

crise; essa leitura pode confrontar com discursos do 

tipo pragmático, ou caritativo / místico, ou técnico / 

da tutela da ordem pública; 

5. A luta pelo direito ao reconhecimento passa, 

necessariamente, pela construção da ideia e da 

prática do sujeito político, e a possibilidade de atuar 

nessa construção, entendo eu, esta a maior 

contribuição do profissional da Psicologia.  
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