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Resumo

A forma como compreendemos “saúde mental” e “doença mental” está intimamente

ligada ao tempo histórico e ao contexto sócio-cultural.

Na Europa Medieval  o conceito de normalidade,  e com ele o conceito que hoje

reconhecemos como “saúde mental”, estava fortemente relacionado com a religião

Católica. O pecado era a pedra basilar de qualquer reflexão sobre a vida diária.

Assim, um comportamento que transgredisse os normativos definidos pela Igreja era

enquadrado na dicotomia pecado/milagre e deveria ser abordado por uma estratégia

de purificação como a tortura ou o fogo.

Durante  o  século  XIX  a  normalidade  começou  a  ser  ligada  a  aspectos  muito

específicos da lógica científica. Os desvios da norma eram vistos como resultado de

uma alteração objetiva num vasto leque de elementos neuro-químicos, corrigíveis

através  de  técnicas  médicas/psiquiátricas  como  a  farmacoterapia,

eletroconvulsoterapia ou até a psicocirurgia ou cirurgia para “doenças mentais”.

Na primeira metade do século XX surgiu um olhar diferente que procurava encontrar

na estrutura psíquica da pessoa as razões para a “mudança” da normalidade. Nos

anos 50 do mesmo século, a noção de normalidade adquiriu com a descoberta dos
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neurotransmissores um caminho promissor que poderia explicar os determinantes

do comportamento identificando estratégias farmacológicas que poderiam recuperar

o equilíbrio neuroquímico. A biologia, ou a neurobiologia, passou a ser central na

conceptualização de “normalidade” em “saúde mental”. Mas a normalidade depende

tanto do tempo como do contexto cultural. A antropologia médica (ou da saúde) tem

vindo  ao  longo  dos  anos  a  explorar  a  existência  da  diversidade  ou  pluralidade

cultural  dos  modos  como  tanto  a  saúde  como  a  doença  são  concebidas  e

interpretadas. Essa abordagem abre um horizonte para além do modelo biomédico.

Por  resumir  numa  forma  gráfica  a  complexidade  do  valor  multidimensional  do

conceito de normalidade (e ajudar por isso na finalidade deste texto),  vejamos o

esquema proposto por Helman: 

Nele  os  comportamentos  são descritos  de  acordo com o eixo  da “normalidade”

(normal/anormal) e  aceitação social (controlado/descontrolado):

● a “anormalidade controlada”  seria  traduzida pelas inversões simbólicas do

carnaval ou da festa de ano novo, estados alterados de consciência como o

xamanismo (um conjunto de práticas etnomédicas, mágicas e religiosas onde

o xamã entra em transe e se conecta voluntariamente com o mundo espiritual

em circunstâncias controladas e, numa sessão diagnóstica-terapêutica trata o

infortúnio) e pelos síndromes culturais (mau-olhado nos países latínos, morte

por  Vodu  no  Caribe,  Hsieh-Ping  caracterizado  por  estado  de  transe

temporário no qual  o indivíduo se torna possuído por espíritos ancestrais,

acompanhado por tremores, desorientação, delírio e alucinações visuais ou

auditivas);



● “mau” ou “normalidade descontrolada” na qual comportamentos normais são

determinados  como  “não  desejáveis”  pela  sociedade.  Exemplo  da

homossexualidade  no  DSM  considerada  em  1952  um  distúrbio  da

personalidade  sociópatico,  em  1968  desvio  sexual  e  só  em  1973  foi

completamente desqualificado como transtorno;

● “louco”  ou  “anormalidade  descontrolada”.  De  acordo  com  o  autor  parece

existir  uma  grande  concordância  transcultural  sobre  os  extremos  da

anormalidade  descontrolada,  sobretudo na esquizofrenia  e  doença  bipolar

(sendo  que  a  cultura  pode  modelar  a  forma  de  apresentação)  e  uma

concordância menos forte na zona das perturbações do humor (por exemplo

em algumas línguas não europeias  não existe a palavra depressão e em

muitas  línguas  não  existe  clara  distinção  entre  depressão  e  ansiedade  -

falácia da categoria: classificação nosológica definida para um grupo cultural

é aplicado  outro pera o qual não foi validado).

O conceito de normalidade é difícil de definir, porque na realidade, é um cruzamento

de múltiplas variáveis que são elas mesmas de difícil definição.

Além disso, sobrepomos frequentemente “saúde mental”  e “normalidade” que na

verdade  não  são  sinónimos.  Jaramillo  e  Restrepo-Ochoa  (2015),  descreveram

quatro  perspectivas,  apresentadas  como  um  par  antitético,  a  partir  das  quais

podemos entender a relação entre “normalidade” e “saúde mental”. 

Tabela 1. Relações entre categorias de normalidade e saúde mental [adaptado de

Jaramillo e Restrepo-Ochoa 2015]

Perspetiva /Categoria

de análise

Critério

demarcação

saúde  vs  doença

mental

Framework

de

referência

Objetivo  da

intervenção

Saudável/Doente Comunidade

Científica

Científico Aderir a protocolos

de tratamento
Ajustado/ Desajustado Contexto Social Social Ajustamento
Normalidade Estatística Matemática Modificação  de



estatística/

Anormalidade

estatística

índices

Bem-estar/

Desconforto

Experiência

subjetiva

Hermenêutic

a

Recuperar  o

sentido  da

existência

Podemos ver  como as categorias “saudável”  (normal)  “doente” (anormal)  são

consideradas  como  dependentes  (produtos  de)  do  sistema  de  interpretação  da

comunidade científica. O filósofo e médico francês Georges Canguilhem representa

neste  sentido  uma  referência  fundamental  para  perceber  como  a  noção  de

normalidade é o produto multivalente e relativo do contexto sócio-histórico em que

esta é conceptualizada, e está ancorada nos interesses de diferentes grupos de

poder: não só políticos e económicos mas também científicos. Na obra “O normal e

o patológico” (2015), o autor explora como estes dois conceitos se desenvolveram

na fisiologia e na biologia dos séculos XIX e XX e mostra  com olhar  crítico as

pretensões da medicina positivista de definir a doença como uma pura diferença

quantitativa em relação às supostas normas objetivas, enraizando estas últimas - ao

contrário  -  na  experiência  do  sujeito  como  um  indivíduo  socializado  num

determinado  contexto  sócio-cultural.  A  partir  da  reflexão  sobre  a  norma  e  o

patológico,  Canguilhem  desenvolverá  também  algumas  considerações

epistemológicas  sobre  o  poder  da  medicina  na  construção  dos  fenômenos

patológicos humanos. 

Michel  Foucault,  discípulo  maior  de  Canguilhem,  aprofunda  o  estudo  sobre  a

loucura e o olhar clínico.  O seu pensamento sobre o “desvio” e “o governo dos

corpos”  ajuda-nos  a  refletir  sobre  o  binómio  “ajustado/desajustado”  num

determinado contexto  social.  De acordo com Foucault, “o controle  da sociedade

sobre os indivíduos não se faz apenas pela consciência ou pela ideologia,  mas

também no corpo e com o corpo. Para a sociedade capitalista é o biopolítico que

importa antes de tudo, o biológico, o somático, o corporal. O corpo é uma realidade

biopolítica; a medicina é uma estratégia biopolítica”.

A frequência estatística é a base da antítese mais usada pelas entidades

políticas/ organizações de saúde para definir “normal”. Traz consigo a noção de que

não existe um “modelo” de saúde mental porque assume que cada traço tem várias



características adequadas à sua realidade concreta e, por isso, “saudável” deverá

ser  definido pela concordância  com o comportamento  da maioria  da  população.

Neste  caso  “anormal”  é  qualquer  coisa  que  se  desvia  da  média  estatística  do

comportamento ou característica do grupo. 

As  categorias  do  “bem-estar/desconforto”  remetem  para  uma  análise  da

experiência subjetiva do indivíduo, na qual este faz a suas próprias escolhas de vida

com base  numa  perspectiva  hedonista  (busca  de  prazer  e  evicção  de  dor)  ou

edamónica (busca de virtude). A história de vida da Alda Merini que introduzimos no

prólogo  desta  apresentação  é  neste  sentido  exemplificativa.  Em  1947  apenas

dezesseis  anos  foi  internada  pela  primeira  vez  no  hospital  psiquiátrico  onde  foi

diagnosticada com perturbação bipolar (uma alternância considerada anormal entre

excitação/euforia  =mania  e  depressão).  Alda  diz-nos,  com orgulho,  que ela  é  a

poetisa da vida, e não a poetisa da loucura. Na narrativa própria da Merini, a sua

"loucura" é coerente e não dissonante com a sua própria personalidade e arte: algo

que foi considerado “anormal” pela ciência/sociedade é na realidade do indivíduo

constitutivo da própria identidade e bem-estar.

A forma como  “normalidade”  é compreendida é um problema conceptual

com conotações ético-políticas sérias, que definem em larga escala os aspectos

económicos, sociais, educacionais e profissionais daqueles que trabalham na área

da saúde mental e os seus papéis, recursos e reconhecimento social.

Foucault questiona a relação entre medicina, economia e poder. Em 1974,

como parte de um ciclo de conferências realizado no Rio de Janeiro, delineou as

etapas do nascimento da medicina social, partindo de uma pergunta: “porquê e a

partir  de que momento a medicina se transformou em “estratégia biopolítica”? A

saúde dos indivíduos tornou-se objeto de poder  a partir  da segunda metade do

século XVIII, quando as necessidades do capitalismo nascente colocaram o corpo –

entendido como força de trabalho produtiva – no centro de um paradigma político

baseado na medicalização da sociedade. Partindo do pressuposto de que o controle

da sociedade sobre  os  indivíduos também se faz por  meio do corpo começa a

esboçar a noção de "biopolítica", colocando questões muito atuais: qual a relação

entre  medicina  e  poder?  Como os dispositivos  de poder/saber  devem moldar  o

corpo para obter uma racionalização efetiva da força produtiva da população? 

Existe  na  nossa  sociedade  atual,  permeada  pela  deriva  neoliberal,  um

estreitamento da possibilidade de sentir que limita o espectro da “normalidade”. A



ditadura do indivíduo funcional, o indivíduo que produz e capitaliza todo o seu tempo

para produzir, sempre ativo e competitivo. Uma vivência em que não é permitida,

por exemplo, a tristeza (até o luto tem data de validade pré determinada para que

seja “aceitável”) e que a felicidade depende apenas do triunfo do indivíduo, sendo a

sua ausência um reflexo claro da incapacidade do próprio. 

A  incerteza  incomoda-nos,  torna-se  premente  atribuir  um

diagnóstico/categoria,  um  tratamento  e  idealmente  uma  cura,  não  só  para  a

totalidade  dos  problemas  físicos  mas  também  para  a  totalidade  das

emoções/sentimentos “indesejados”.

Os conceitos de "saúde mental “, “normalidade” e “doença mental” estão em

contínua mutação. Perguntamo-nos, perante este “novo mundo” (que já não é tão

novo), que coisas novas surgirão.

Lançamos a discussão!

Quando  é  que  sentiste  que  o  conceito  de  normalidade  estatística  ou  binóminio

saúde/doença te limitou na prática clínica? Como ultrapassaste isto na prática?

E os diagnósticos e “rótulos”, a atribuição de um nome ao “desvio da normalidade”.

Como os sentes? Ajudam? Complicam? Ambos? Como te parece que sentiram os

teus pacientes e seus familiares?

Achas que pedirmos aos médicos para estarem “ totalmente sintonizados” em todas

as consultas, pedir-lhes que sejam capazes de compreender todas as esferas dos

indivíduos é possível? E não é isto também uma demanda que se coloca dentro do

indivíduo hiperfuncional que sabe fazer tudo?
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