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Tema 7 – 3º Bimestre 
 

ALIENADOS, ALIENANTES OU ALIENISTAS? 

 

Texto 1 (escolatrabalhoevida.com.br – adaptado) 
A sociedade atual é caracterizada pelas marcas do capitalismo e do processo de alienação 

social, causado direta ou indiretamente pelo mesmo capitalismo responsável por direcionar a 
vida da sociedade. Mas qual o real significado destas três palavras? Como elas afetam o bem 

viver no século XXI ? 
Ser alienado, para a Sociologia, é estar alheio à vida social. É deixar de ser agente histórico 

para ser conduzido por outros; marionetes seria uma boa analogia! … Já os seres alienantes 

são aqueles que estão com as cordas de controle das marionetes, de forma consciente e 
planejada! … O significado da palavra “alienista”, na psiquiatria, está ligado a alguém que se 

especializou no tratamento de alienados. Nosso célebre escritor Machado de Assis escreveu um 
livro sob esse título, “O Alienista”. Assim desta forma podemos apontar a existência do 

alienado, do alienante e do alienista. O alienista seria, dentro de nossa delimitação conceitual, 

aquele que aponta para a existência das cordas do dominador das vontades de outrem; que 
colabora para que o alienado tenha vida própria; que denuncia a manipulação ideológica. 

Provocação: 
Qual é a sua posição no mundo social? Você é alienado, alienante ou alienista?  

 

Texto 2 (polbr.med.br – adaptado) 
Fechamento dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil 

Sabe-se hoje que cerca de 20 a 30% das pessoas apresentarão em algum momento de suas 
vidas, alterações compatíveis com quadros como depressão, dependência a drogas e álcool, 

esquizofrenias, psicoses, quadros de ansiedade e compulsões, entre outros. Assim, a chamada 
doença mental deve ser claramente discutida em todas as suas variáveis por todos os setores 

da sociedade. 

A lei da reforma psiquiátrica no Brasil prevê o fechamento de todos os leitos em hospitais 
psiquiátricos no período de cinco anos, devendo ser substituídos por leitos em hospitais gerais.  

Nos Estados Unidos, com a aplicação do modelo de tratamento psiquiátrico em albergues, 
abrigos e outros paliativos, o número de doentes mentais nos presídios e nas ruas como 

indigentes quadruplicou, bem como os índices de violência urbana, devido à falta de leitos 

psiquiátricos para todos que precisem de tratamento em ambiente protegido. Todo cuidado é 
pouco para não trilharmos este caminho doloroso ocorrido em outros países, que no início pode 

parecer tão simpático como conceito teórico. Mas na prática, será este o modelo de assistência 
em saúde mental que a nossa sociedade precisa? 
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3ª SÉRIE - VESTIBULAR 
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Produção Textual 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da 
língua portuguesa sobre o tema “Sociedade alienada”. Sua redação deve apresentar 

proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

 


