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A cultura e a sociedade encontram-se em cada indivíduo e cada indivíduo está 

integrado na organização social. Esta reciprocidade das perspectivas do psíquico e do 

social, é muito importante para a análise do fenómeno social total. Este só existe 

através da conjugação dos três sistemas - sociedade, cultura, indivíduo - pois não 

existem fronteiras entre eles e cada sistema tem necessidade dos outros dois para se 

constituir e funcionar. Contudo, para completar o facto social total, temos de recorrer a 

um quarto sistema: o sistema orgânico que considera a organização bioquímica e 

fisiológica do corpo humano. 

Importa referir por que jogo de mecanismos e sob a influência de que agentes e 

quais os meios utilizados pela personalidade individual para interiorizar a cultura de uma 

determinada sociedade e em que medida estes mecanismos e estes agentes são 

eficazes para favorecer a conformidade ou a padronização das condutas de uma mesma 

pessoa e dos membros de uma mesma colectividade. Em contrapartida, pode dizer-se 

que são características das sociedades desorientadas pela rapidez e brutalidade das 

transformações económicas e sociológicas da sua existência. 

As culturas psicotizantes, que são as nossas, são culturas que exigem dos seus 

membros uma energia e uma tensão psíquica que não é absolutamente suportável pela 

maioria dos indivíduos. Elas tornam a vida complexa, criam descontinuidades entre o 

que foi aprendido na infância e o que é pedido ao adulto, intensificam as frustrações, 

em resumo: exigem o impossível. Mas, ao mesmo tempo, para reduzir os efeitos 

patológicos, devidos ao seu próprio desenvolvimento, atribuem um lugar crescente a 

mecanismos regressivos de compensação encarregados de amortecer a percepção de 

um real que se tornou francamente um pesadelo. Estas sociedades colonizam-se a si 

próprias sem o saber e estão votadas a prazo, mais ou menos longo, a desaparecer por 

asfixia. 

E aqui, vendo os pobres resultados obtidos do que é designado por adulto - 

indivíduo que atingiu e ultrapassou os diversos patamares de socialização - podemos 



perguntar: O que é um adulto?, O que é maturidade?, e das respostas conseguidas e 

correctas a estas simples questões, partir para uma socialização consequente e 

humanista, fora dos condicionalismos dominantes que nos levam a andar em círculos e 

a reproduzir todas as taras que secam o indivíduo e sugam a vida, reduzindo-a a um 

nascer, viver, morrer como um simples vegetal. 

Refira-se que estes mecanismos de compensação patológica em que a nossa 

cultura não se contenta em multiplicar as alienações e as frustrações, mas manipula-as, 

controla-as, orienta-as, fornecendo-lhes exutórios igualmente patológicos e, um 

determinado número destas técnicas regressivas, públicas ou privadas, têm por fim criar 

um estado de euforia e de idiotismo susceptível de impedir - ou, no melhor dos casos, 

de diferir - o afrontamento dos indivíduos com a sua própria angústia. O emprego 

maciço de drogas, oficiais ou não, tabaco, vinho ou outras, tem um efeito anti-

ansiogénico manifesto e permite às nossas sociedades sobreviver conforme podem, sem 

que uma catástrofe psiquiátrica rebente à luz do dia. A função hipnótica e narcótica das 

máquinas de imagens: cinema, mas sobretudo, 

televisão, que desintegram o espectador da sua vida familiar e da sua relação com o 

mundo da natureza, entorpecem-no e remetem-no para a inconsciência na passividade 

beata da posição sentada. Distracções totalmente débeis e de uma monotonia atroz: 

jogos radiofónicos, programas televisivos: telenovelas, big show sic, furor, roda dos 

milhões (os mais apreciados) e, acima de tudo, o futebol. 

De facto, a coerência interna, do universo de informação em que os membros dos 

grupos dominadores se movem, permite-lhes sentirem-se particularmente seguros das 

suas convicções, das suas opiniões, da sua «visão do mundo», numa palavra: do seu 

código de leitura do real. Essa coerência parece resultar, basicamente, de duas ordens 

de condições. Em primeiro lugar, a grande massa da informação que os atinge dimana 

de fontes constituídas ou controladas por membros dos próprios grupos dominantes 

(daí, a sua forte sintonização de uma com as outras). Deste modo, o universo de 

informação dos grupos dominantes constitui-se e perdura através de um mecanismo 

social de auto-alimentação - e, portanto, de auto-reprodução -, o que não acontece, 

pelo menos em escala semelhante, nos outros grupos sociais. Em segundo lugar, nesse 

universo a informação não penetra indiscriminadamente: é, pelo contrário, submetida a 



um processo de «filtragem» que a teoria da dissonância cognitiva, permite, em larga 

medida, aclarar ao nível psicossociológico. 

As proposições fundamentais desta teoria são simples: os indivíduos procuram, 

normalmente, ser consequentes consigo mesmos; por isso, as suas opiniões, as suas 

convicções, as suas representações do real tendem para uma situação de 

«consonância» recíproca e de coerência com as suas formas de acção na sociedade. 

Quando os indivíduos são confrontados com «elementos cognitivos» dissonantes, que 

implicam a negação das suas opiniões, convicções e representações do real ou que de 

algum modo põem em causa os seus comportamentos e as suas formas de acção no 

espaço social, desencadeiam processos psicológicos orientados no sentido de reduzi-las 

ou de impedi-las de se reproduzirem. 

Depois surge a inibição afectiva, consequência de estarmos encerrados em 

texturas urbanas que nos abafam, prisioneiros de superorganismos, cada vez mais 

esmagadores, que exigem de nós comportamentos cada vez mais complexos, cansados 

por percursos que devoram toda a nossa energia, condicionados pela inoculação em 

doses contínuas de uma informação-propaganda debilitante que visa inserir-nos na 

uniformização monótona de actos cada vez mais anónimos, sentimos, dia a dia, cada 

vez mais dificuldade em nos reencontrarmos, em falarmos, em estabelecermos relações 

que não sejam, à partida, regidas pelas leis de uma competição e de uma agressividade 

sádica. 

Em seguida, o ideal tecnológico-racional, que guia a evolução brutal da nossa so-

ciedade, cria um divórcio, cada vez mais pronunciado, entre uma vida profissional 

impessoal, submetida unicamente ao critério da eficácia, e uma vida emotiva 

extremamente restrita quanto à sua extensão e empobrecida quanto à sua intensidade. 

A maior parte dos nossos contemporâneos vive na fascinação de um optimismo 

tecnológico falso e de um pseudo-racionalismo insensato que servem de justificação e 

de disfarce para as angústias - bem reais desta vez - no que respeita à incerteza em 

relação ao futuro. 

Por fim, surge a perda do sentimento de identidade, que é a consequência última 

da nossa condição de aculturados técnicos e, então, a sociedade conformista e/ou 

esquizofrénica produz em série indivíduos cada vez mais idênticos que se conformam 

com os modelos e os contra-modelos culturais em vigor, isto é, comportam-se de 



maneira menos original possível, da maneira mais conformista e convencional que 

imaginar se possa, o que nos conduz a uma conclusão mais terrificante e terrível, pois 

que, quem não o fizer e agir assim, é, segundo esta patologia, desviado, marginal, 

insano. 

Assim, chegamos à constatação de que a doença, o vírus, alojou-se nas 

estruturas individuais e colectivas e delas não sai porque a sociedade reproduz até à 

loucura os vícios e injustiças que supostamente combate. Desta forma, esperar ou pedir 

às instituições ou aos indivíduos submetidos à injustiça, à prepotência, à violência, que 

corrijam os males de que sofre a sociedade é, como diz Edgar Morin, andarmos em 

círculos substituindo-nos, indefinidamente, de predadores em presas e vice-versa. 

Convenhamos que a construção social de um problema não é igual a objecto 

sociológico e parece-me importante clarificar que os problemas sociais referidos, por 

exemplo, no ponto 2-A do programa, não passam disso mesmo e como tais foram 

construídos socialmente e sem abordagem sociológica que permita perceber os 

mecanismos latentes da sua produção e legitimação através das anteriormente referidas 

instituições sociais. 

Qualquer facto estudado, pode receber, pelo menos, duas explicações 

perfeitamente satisfatórias para o espírito. Verifica-se, assim, que quanto mais uma 

explicação está isolada das outras, mais funciona em autarcia, em absolutização de si 

própria na mais perfeita incompreensão de que possa haver outras abordagens senão 

ela própria, de onde se conclui que se faz progredir as diferentes ciências do ser 

humano no conjunto, mas delimitando cla ramente o campo da investigação de cada 

uma, através da especialização que separa o psíquico do social e a transforma numa 

ecologia social, perdendo de vista que o indivíduo - isolado, único - é a pedra de toque, 

o alfa e o ómega da sociedade. A ecologia social, como está implícito, descura a 

psicossociologia para suportar a critica à abordagem que não considera a relação entre 

o social e o psicológico, ou seja, os efeitos que a esquecida doença mental produz nas 

relações humanas e nas próprias tentativas de resolução do problema. Assim, agregam-

se seres humanos de forma harmoniosa sem que esses seres humanos possuam 

harmonia e sem que, pelo menos, se considere essa lacuna, do foro da psicossociologia. 

A reciprocidade do psíquico e do social é importante para uma análise do fenómeno 

social total, pois que, não podemos dissociar o indivíduo da multidão nem esta daquele. 



Contudo, infelizmente, não é a isso que assistimos, pois que existe uma 

esquizofrenia reinante sustentada pelas instituições através de um discurso que tem de 

normal quanto de patológico, em que todo e qualquer indivíduo que ouse remar contra 

a maré ou gritar que o rei vai nú, é etiquetado como desviado, pois que o desvio só o é 

em função do julgamento dos outros que se comportam dentro dos padrões 

considerados normais ou instituídos. Assim, o conceito de desvio ou de comportamento 

desviante só surge para os bem instalados nas cadeiras do poder, seja ele económico, 

político, social, religioso, cultural, que gostariam de tudo digerir sem o obstáculo das 

diferenças a interferir no seu quotidiano conformista e sem as queixas constantes dos 

excluídos sociais que sentem, também, ter direito ao banquete da vida. 

E, para terminar esta pequena intervenção, permitam-me dizer que todos 

vivemos nesta sociedade - sem pretender, por menos que seja, assumir o papel de 

terapeuta - rogo o direito de tomar clara e insistentemente manifesta a preocupação de 

que qualquer um de nós pode ser portador de neurose/psicose. Uma vez que 

pretendemos harmonia em relações mais amplas a nível social, por que não ao nível 

individual? E, ainda com maior exigência, ao nível de quem está envolvido «como 

especialista - ou não - das questões sociais», pois que «... a autorrealização aparece 

como um processo natural do ser humano e a psicopatologia surge associada ao seu 

défice....». 

Isto, não significa, parar perante um obstáculo ou anular a acção, por mais 

pequena que seja, quando pensamos na grandeza do empreendimento que se deseja 

levar a cabo, mas, é de relevância maior, ter consciência de que os obstáculos não são 

apenas institucionais nem tão exteriores a nós como isso. 
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