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A Psiquiatria como arte médica, “mal toca os limites da ciência e vive da sua

indissolúvel relação com a praxis” (Gadamer, 2009:177). A Psiquiatria é uma

ciência interpretativa que procura significados. O encontro clínico é o momento

privilegiado desta exploração. Neste encontro, entre doente e clínico, pretende-

se lançar luz sobre o quadro patológico através do reconhecimento das queixas

apresentadas. Contudo, este reconhecimento implica um entendimento - até

mesmo uma sintonia - entre ambas as partes, na compreensão de símbolos e

significados,  que  pode  estar  dificultada  por  enquadramentos  culturais  (e

técnicos) diferentes.

A conceptualização da pessoa e do self  regula,  e  é  regulada,  por  padrões

culturais  implícitos,  no  que  diz  respeito  a  diversas  características  como  a

autonomia,  expressão  emocional,  racionalidade,  verbalização  de  conflitos

internos, entre outros (Kirmayer, 2007). A forma como o corpo é percecionado

e os sintomas somáticos interpretados, são também moldados por variáveis

culturalmente  definidas.  Não  só  a  expressão,  mas  também  a  própria

experiência de mal-estar é influenciada por modelos culturais, na sua génese.

German Berrios e a equipa de Cambridge, consideram os sintomas mentais

como  objetos  híbridos,  isto  é  como  “sinais  biológicos  configurados

culturalmente”  (Berrios,  2013:39-48).  A  cultura  desempenha  um  papel

fundamental na modulação dos sinais emitidos pelo substrato neurobiológico.

Apesar do substrato biológico estar sempre presente, este não é fundamental

para  compreender  os  sintomas  mentais,  mas  sim  a  sua  construção  em

articulação com a biografia cognitiva e emocional do individuo.

No encontro clínico, aquilo que é verbalizado ou transmitido (e aquilo que não

é) traduz uma decisão estratégica (consciente ou não) do doente na seleção

dos  aspetos  que  são  adequados,  esperados  e  úteis  apresentar  nestas

circunstâncias. Esta seleção e composição é feita, implicitamente, de acordo



com os  modelos  culturais  disponíveis.  Frequentemente,  não  chegam a  ser

narrativas  estruturadas,  mas  sim  tentativas  de  narrativas,  compostas  por

elementos verbais e não-verbais, que procuram expressar o mal-estar sentido

pelo indivíduo, através de sinais e sintomas. Um idioma de mal-estar ( idiom of

distress)  é  uma  explanação,  muitas  vezes  fragmentada  e  por  vezes  com

elementos  contraditórios,  que  adquire  ressonância  a  nível  simbólico  e  da

experiência do grupo social. É polissémico, com múltiplos níveis interpretativos,

integrando fatores sociais, culturais, políticos e religiosos (Nichter, 2010:401-

416). Os modelos explicativos, aos quais o indivíduo recorre para clarificar as

atribuições  etiológicas  do  seu  mal-estar,  ilustram  explicações  culturalmente

aceites e revelam-se de extrema utilidade no encontro clínico, pois caberá ao

clínico  a  sua  (re)interpretação  e  subsequente  tradução  para  a  linguagem

“técnica” (Kleinman, 1988).

Configuram-se, assim, duas perspetivas em confronto no encontro clínico. Por

um  lado,  a  narrativa  da  enfermidade  (illness  narrative)  que  vocaliza  a

experiência subjetiva dos sintomas e do sofrimento, incorporando a perceção

individual  dos  problemas  dai  decorrentes,  bem  como  a  reação  social  à

enfermidade. É um discurso que pretende explicar e categorizar o mau estar,

através  do  senso-comum,  passível  de  ser  compreendido  pelo  grupo  social

respetivo e é trazido ao encontro clínico pelo paciente e famílias. O clínico, por

seu lado, tentará reformular esta informação através das “lentes teóricas da

sua  prática  (Kleinman,  1988),  obedecendo  a  nomenclaturas  e  taxonomias

próprias.  No caso da Medicina,  a  narrativa  da enfermidade é  transformada

numa entidade clinico-patológica definida de acordo com o modelo biomédico,

onde  os  processos  fisiopatológicos  ocorrem  de  forma  independente  da

perceção  ou  reconhecimento  do  individuo  ou  ambiente  sociais.  Esta  é  a

narrativa da doença (disease), segundo Kleinman. Do ponto de vista clínico e

antropológico, a narrativa da enfermidade está revestida de múltiplas camadas

de significados,  que se estabelecem através da relação.  Da relação com o

próprio  corpo,  com  a  família,  com  a  comunidade,  com o  espiritual,  etc.  A

desatenção pelo(s) significado(s) da enfermidade, retira definitivamente poder

ao paciente e circunscreve a clínica a um terreno tecnicista. É inegável como a

Psiquiatria  transporta  consigo  a  Antropologia,  não  só  enriquecendo  a  sua



prática, mas também orientando, de forma determinante, o seu olhar clínico, na

tentativa de compreensão do Outro.

O  conceito  de “Antropociências”,  termo  cunhado  por  Barahona  Fernandes

(1983:511-513),  pretende  sublinhar  a  importância  de  uma  perspetiva

antropológica para todas as intervenções preventivas ou curativas, tendo como

objeto o “homem perturbável, na luta da saúde/doença”. O olhar unidimensional

- “ciclópico”, como diria Barahona – tem de dar lugar a um modo de pensar

“convergente e dialético”, onde a humanização das ciências médicas é garante

fundamental da boa praxis.

Na discussão da importância da cultura na prática psiquiátrica, não é útil reificar

a cultura, encarando-a como um superpoder com forças e propósitos próprios,

ao  qual  podem  ser  atribuídas  relações  de  causalidade  com  os  processos

sociais, como também não é conveniente reduzi-la a fenómenos psicológicos

que condicionam o comportamento humano. Parece-me sim, vantajoso encarar

a cultura como o contexto, um sistema fluido e flexível, que molda e é moldado

pela  realidade,  no  qual  podem ser  descritos  os  acontecimentos  sociais,  os

comportamentos humanos e as instituições.

A  Psiquiatria  Transcultural  é  um campo  teórico  profundamente  influenciado

pela Antropologia e particularmente sensível à complexidade da compreensão

do Outro. Contudo, muitas vezes apenas lembrada e mobilizada quando há um

confronto com o exótico, o estranho e o distante.

 A competência cultural é um conceito que diz respeito a estratégias para lidar

com  a  complexidade  da  compreensão  do  Outro  e  a  diversidade  cultural.

Assenta em dimensões como acessibilidade, inclusão, eficácia, flexibilidade e

reflexão  crítica.  Invade  áreas  distintas,  como  língua(gem),  cultura,

preconceitos,  erros de diagnóstico ou projetos terapêuticos desajustados da

realidade.

Procurando recuperar o modo de pensar convergente e dialético de Barahona

e mobilizando toda a sabedoria da Psiquiatria Transcultural, impera perguntar

qual o papel da Medicina na sociedade atual - uma sociedade cada vez mais

competitiva,  individualista  e desigual,  onde os mais vulneráveis são sempre

aqueles que sofrem mais com as tempestades (sejam elas a crise económica,

a pandemia ou a guerra) e onde o sofrimento humano tem por base muitas

vezes a injustiça, a pobreza e a discriminação.



Sendo assim, 

1. Como podemos evitar “psiquiatrizar” uma sociedade doente, mantendo a

sensibilidade ao sofrimento humano?

2. A Psiquiatria Transcultural diz respeito exclusivamente ao “exótico”? 

3. Como  podemos  tornar  a  nossa  prática  clínica  mais  competente

culturalmente? 


