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EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS 
1º Semestre de 2011 
Disciplina Obrigatória (Para os alunos do Instituto de Psicologia e 15 vagas para 
Filosofia) 
Destinada: alunos do Instituto de Psicologia 
Código: FLF0477 
Pré-requisito: sem 
Prof. Dr. Vladimir Safatle 
Carga horária: 60h 
Créditos: 03 
Número máximo de alunos por turma: 90 
 
 
TÍTULO DO CURSO: Patologias do indivíduo : gênese e desdobramento de uma 
categoria central para a psicologia. 
 
 
I – OBJETIVO: 
 
Um dos conceitos mais obscuros e presentes no interior do campo da psicologia é o de 

“indivíduo”. Derivado de uma sobreposição de valores em circulação nas esferas da 

teologia, da filosofia moral, do direito, da estética e da economia, a noção de “indivíduo” 

continua, em larga medida, a servir para medir a natureza e o horizonte de cura para o 

que entendemos por sofrimento psíquico. Ela é, por sua vez, indissociável de uma certa 

maneira de compreender como a modernidade teria imposto uma matriz formadora de 

formas hegemônicas de vida. Neste curso, trata-se de entender melhor o impacto do uso 

da noção de indivíduo na configuração de certas categorias clínicas, assim como mostrar 

a existência de uma dupla tradição no interior da clínica: aquela que tende a compreender 

o sofrimento psíquico como resultado de processos mal sucedidos de individualização e 

aquela que insiste na compreensão do próprio indivíduo como uma matriz de patologias.  

 
 
II – CONTEÚDO: 
 

• A construção da noção moderna de indivíduo : articulações entre teologia 

protestante, filosofia moral, expressão romântica e liberalismo econômico. 

• Os atributos da individualidade : autonomia moral, autenticidade expressiva e 

unidade psicológica do Eu. A constituição do homo psychologicus.  
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• Consciência, auto-identidade e vida interior. Alguns pressupostos filosóficos do 

indivíduo psicológico.   

• Matrizes do sofrimento psíquico: alienação como perda de autonomia, estereotipia 

como perda da autenticidade, dissociação como perda da unidade. Constituições 

nosográficas de categorias clínicas a partir destas três matrizes.  

• Críticas psicanalíticas à noção de indivíduo: Freud e a teoria psicanalítica de 

formação do indivíduo neurótico. Lacan, socialização como alienação e o Eu como 

sintoma. Sofrer por ser apenas um Eu: Paranóia e narcisismo como patologias do 

Eu. Adorno e a noção de “personalidade autoritária”. 

• Teorias do sofrimento psíquico como enfraquecimento do Eu: retorno à ego 

psychology e à defesa do fortalecimento do indivíduo. 

• Uma categoria clínica reguladora para a compreensão do sofrimento psíquico: a 

noção de Self.  

• Podemos pensar o sofrimento psíquico abandonando a centralidade da categoria 

de indivíduo? A noção de sofrimento de determinação. 

 
III – MÉTODO UTILIZADO 
 
Aula expositiva. 
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