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A vida é apenas uma ponte – e, além disso, muito estreita. Ela é 

instável e quando há uma tempestade ela oscila muito. Em momentos 

difíceis nós queremos que ela seja mais do que uma ponte; tentaremos 

fingir que ela é chão firme. Poderemos até, para amenizar nossos 

temores, tentar construir uma habitação sobre ela... 

Nenhuma teoria, não importa quão elaborada, atraente, complexa 

ou brilhante possa parecer, não importa quão bem ancorada no passado e 

no futuro ela esteja, será capaz, em última instância, de transformar a 

ponte em chão firme. Nenhuma teoria pode ser uma habitação 

permanente. 

 

[itálico do autor] (Cushman, 1995, p. 330). 

 

 



RESUMO 

 

Florsheim, D. B. (2019). Sobre a dificuldade de diálogo na psicopatologia: 

contribuições da hermenêutica filosófica e da psicologia sociocultural (Tese de 

Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Considerada por muitos uma disciplina híbrida situada entre as ciências humanas e as 

ciências naturais, a psicopatologia é constituída por diversos modelos explicativos. Essa 

multiplicidade de compreensões a respeito do sofrimento psíquico torna o diálogo 

interprofissional um desafio constante. O objetivo principal desta tese foi buscar uma 

compreensão a respeito das razões dessa dificuldade de diálogo na psicopatologia. Para 

isso, utilizamos as perspectivas teórico-metodológicas da hermenêutica filosófica e da 

psicologia sociocultural bem como a concepção coerentista sobre a verdade. Foram 

lidos tanto textos de autores clássicos da área como de autores contemporâneos a fim de 

desenvolvermos os argumentos apresentados. Realizamos uma reflexão a respeito do 

impacto da utilização de três formas de absolutismo: objetivismo, universalismo e 

fundacionalismo cartesiano. Essa última perspectiva será mais aprofundada do que as 

demais. Isso se deve tanto em razão de ser ainda muito utilizada na psicopatologia, 

como também por ser menos explicitada e debatida nas reflexões epistemológicas dessa 

área. Tomamos em consideração as concepções de Thomas Kuhn e algumas distorções 

feitas a partir delas. Questionamos a ideia de haver uma incomensurabilidade absoluta, 

impeditiva de um diálogo entre os diferentes modelos explicativos (diferentes 

concepções acerca do mundo e do ser humano). Como a hermenêutica filosófica 

propõe, a linguagem é sempre aberta e, portanto, o diálogo autêntico é sempre possível 

se as partes envolvidas estiverem dispostas a tanto. Aprofundamos também alguns dos 

principais conceitos de Hans-Georg Gadamer, o criador da hermenêutica filosófica, no 

intuito de se buscar uma melhor explicitação da nossa compreensão sobre a dificuldade 

de diálogo. Enfatizamos a dimensão sociocultural da criação de classificações em 

psicopatologia para apontarmos como a mediação do sujeito está sempre presente na 

construção do conhecimento. Isso contribui para a relativização das concepções das 

perspectivas absolutistas, mas não pressupõe um relativismo absoluto. Propusemos dois 

entendimentos a respeito da identidade, principalmente no que se refere à identidade 

profissional. O primeiro deles foi nomeado “identidade fundacionalista”. A adoção 

desse entedimento de identidade tende a estimular identidades profissionais rígidas e os 

frequentes dogmatismos e sectarismos existentes na psicopatologia. Isso interfere 

negativamente no estabelecimento de diálogos entre os diferentes modelos explicativos. 

O segundo entendimento foi nomeado “identidade dialógica” e, como o nome já indica, 

trata-se aqui de um estímulo ao diálogo interprofissional. Defendemos a concepção de 

que, ao haver diálogo, haverá também um maior desenvolvimento tanto da pesquisa 

como do tratamento do sofrimento psíquico. Como ênfase final destacamos a 

importância de se construir uma verdadeira ética democrática na psicopatologia. Isso, 

por sua vez, implica a adoção de um pluralismo conceitual: todos os envolvidos devem 

possuir uma voz ativa na construção do conhecimento.  

 

Palavras-chave: Psicopatologia. Identidade. Hermenêutica. Diálogo. 

 

 



ABSTRACT 

 

Florsheim, D. B. (2019). On the difficulty of dialogue in psychopathology: 

contributions from philosophical hermeneutics and sociocultural psychology. (Doctoral 

thesis). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Psychopathology is considered by many a hybrid discipline between the human 

sciences and the natural sciences, and it includes several explanatory models. This 

diversity of approaches to psychic suffering renders interprofessional dialogue a 

constant challenge. The main aim of this thesis was to understand the reasons for this 

difficulty in psychopathology. We made use of the theoretical and methodological 

perspectives of philosophical hermeneutics and sociocultural psychology, in addition to 

the coherentist conception of truth. Both texts from classical authors in this field, and 

contemporary authors were evaluated to help develop our argument. We analysed the 

use of three forms of absolutism: objetivism, universalism and Cartesian 

foundationalism. This last perspective will be examined in more detail than the other 

ones, due to the fact that it is still much used in psychopathology, and also because it is 

less explicit and less discussed in epistemological approaches in this field. We also took 

into account Thomas Kuhn´s ideas, plus some misunderstandings of them. We 

questioned the idea that there is an absolut incommensurability that could prevent a 

dialogue between the different explanatory models (different conceptions, both about 

the world, and about human beings). As proposed by philosophical hermeneutics, 

language is always open and, therefore, an authentic dialogue is always possible if both 

parties are willing. We have also foccused on some of the main concepts of Hans-

Georg Gadamer, who developed philosophical hermeneutics, in order to attain a better 

understanding of the difficulties involved in dialogue. We emphasize the sociocultural 

dimension present in the classifications in psychopathology, and we pointed out how 

the subject always mediates the construction of knowledge. This contributes to the 

relativization of the conceptions of absolutist perspectives, but it doesn´t pressupose an 

absolut relativism. We proposed two views concerning identity, mainly in reference to 

professional identity. The first we called “foundationalist identity”. This approach to 

identity tends to stimulate inflexible professional identities and the frequent dogmatism 

and sectarism that pervades psychopathology. All this interferes in a negative way in 

the establishment of dialogues between different explanatory models. The second view 

we called “dialogical identity” and, as its name suggests, it refers to the encouragement 

of interprofessional dialogue. Our position is that if there is dialogue there will also be 

further development both of research, and the treatment of psychic suffering. Finally, 

we underscored the importance of building a truly democratic ethics for 

psychopathology. This, in turn, means the adoption of conceptual pluralism: all those 

persons involved should have an active role in the construction of knowledge.               

 

Keywords: Psychopathology. Identity. Hermeneutics. Dialogue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As pessoas possuem um investimento emocional em conceitos metafísicos. Quando 

confrontados com esse significado emocional da metafísica, o que um filósofo diz é 

que devemos também tentar entender o que é isso que nos afeta tão fortemente. [itálico 

do autor] (Zachar, 2014, p. 228/229)1 

 

 Para fins de organização e entendimento, optamos por dividir a presente 

introdução em duas partes: a primeira, a introdução ao tema, trará de forma resumida 

questões relevantes para se ter desde o início da leitura desta tese. Nossa expectativa é 

que isso contribua para uma melhor compreensão por parte do leitor em seu diálogo 

com o texto. A segunda parte, a introdução à tese, é mais sucinta e apresentará os temas 

de cada seção. Comecemos, portanto, pela primeira parte. 

 

1.1 Introdução ao tema 

 

 A psicopatologia, palavra derivada dos termos gregos ψυχή (psyquê), πάθος 

(pathos) e λόγος (logos), pode ser definida “como o conjunto de conhecimentos 

referentes ao adoecimento mental do ser humano” (Dalgalarrondo, 2008, p. 27). Esses 

conhecimentos são provenientes de diversas áreas do saber tais como psiquiatria, 

psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, arte, genética, estatística, literatura, etc. 

Pela razão de ser formada por tantos conhecimentos diferentes, a psicopatologia possui 

a característica de ser permeada por controvérsias teóricas, metodológicas e 

epistemológicas. Tal característica pode ser considerada como uma fragilidade ou como 

uma robustez, a depender de como se lida com a pluralidade constituinte desse campo 

do saber. 

 Assim, de acordo com Fulford (2015), “a psiquiatria2 em qualquer novo 

paradigma se verá trabalhando com modelos teóricos múltiplos e, em alguns pontos, 

mutuamente inconsistentes e, portanto, tendo que lidar com problemas de pesquisa que 

são tanto conceituais quanto empíricos em sua natureza” (p. 9). Como argumentaremos 

ao longo de todo o texto, a psicopatologia possui um caráter híbrido por se situar entre 

                                                 
1 Todas as citações retiradas de textos de línguas estrangeiras foram traduzidas e revisadas pelo 

autor da tese e por tradutores especializados. 
2 Muitas citações utilizadas nesta tese trarão o rótulo “psiquiatria”. Sempre que isso acontecer o 

leitor pode seguramente entender o termo como sinônimo de “psicopatologia”, pois a 

psiquiatria, assim como a psicanálise, por exemplo, é uma parte importante da psicopatologia. 
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as ciências humanas e as ciências naturais. Esse caráter contribui muito para a criação e 

a manutenção de uma complexidade tanto conceitual como também empírica. 

 A questão problemática apresentada e desenvolvida no presente texto se refere a 

como esta complexidade e as diferenças envolvidas nela são encaradas pelos 

profissionais que trabalham com psicopatologia. Aqui novamente podemos fazer uso de 

uma concepção grega importante, apontada por Eco (2002): “os gregos do período 

clássico conheciam povos que falavam línguas diferentes da sua, mas os chamavam de 

bàrbaroi, ou seja, seres que balbuciavam falando de forma incompreensível” (p. 29). A 

ideia de “bárbaro” costuma ser utilizada de forma pejorativa e a presença dessa palavra 

normalmente aponta para a presença de um forte etnocentrismo. É creditada a Sumner 

(1906) a criação do termo “etnocentrismo” que, segundo ele próprio: 

 

É o nome técnico para esta visão das coisas segundo a qual o próprio grupo é o centro 

de tudo, e todos os demais são dimensionados e avaliados em relação a ele . . . Cada 

grupo alimenta seu próprio orgulho e vaidade, se gaba de sua superioridade, exalta suas 

próprias divindades, e olha com desprezo para as pessoas de fora. Cada grupo entende 

seus próprios costumes como os únicos certos (p. 13). 

 

Profissionais etnocêntricos da área da saúde mental com frequência consideram 

aqueles que trabalham com concepções diferentes das suas como verdadeiros bárbaros. 

Esse último termo pode ser até um eufemismo em determinados casos. De toda forma, 

o sectarismo aparece cotidianamente no campo da saúde mental e, a nosso ver, a 

gravidade do fato reside na constatação de isso interferir negativamente nos próprios 

atendimentos clínicos. O sectarismo é prejudicial por várias razões. Uma das mais 

importantes delas, considerando a psicopatologia, é que enxergar a clínica a partir de 

um único referencial e excluir a possibilidade de haver outros referenciais válidos pode 

ser bastante perigoso. Um psicólogo que compreenda os fenômenos psíquicos 

exclusivamente a partir de causas psicológicas pode interferir na possibilidade de o 

paciente procurar um médico, por exemplo. Não são raros os casos de pacientes que 

deixam de procurar ajuda médica por entenderem as dores físicas unicamente a partir 

de questões emocionais (comumente com a corroboração de seus terapeutas) e 

acabarem pagando um preço alto por isso (nos casos extremos, paga-se com a própria 

vida). Num processo semelhante, parece cada vez mais frequente o entendimento, por 

parte da mídia, dos profissionais e dos pacientes, de que os transtornos mentais se 

reduzem a meros transtornos orgânicos. Assim, uma questão de cunho 
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fundamentalmente emocional passa a ser tratada por meio de psicofármacos causadores 

de diversos efeitos colaterais e que não resolverão o problema em questão, mas apenas 

ocasionarão uma sedação do sofrimento psíquico. 

O sectarismo é também prejudicial por dificultar o desenvolvimento da própria 

psicopatologia enquanto ciência, no sentido de a falta de interlocução entre os saberes 

dificultar ou mesmo impedir o avanço do conhecimento. O isolamento de cada 

abordagem combinada ao etnocentrismo dificulta muito a necessária troca intelectual 

entre diferentes perspectivas. Segundo nossa concepção, a diversidade conceitual 

promove a riqueza da ciência psicopatológica e o aprofundamento numa única 

perspectiva traz riscos consideráveis, como procuraremos argumentar nas páginas 

seguintes. Recorrer sempre aos mesmos autores e ideias para tentarmos compreender 

toda a realidade é não apenas um problema de lógica formal, como também pode ser 

uma falta de responsabilidade clínica. É claro que se deve respeitar as especificidades 

conceituais de cada abordagem, mas a questão é saber o quanto estamos abertos a 

dialogar com o diferente. 

 O fato de o sectarismo e o dogmatismo deverem ser evitados é algo repetido 

com frequência. Líderes religiosos, artísticos e diplomáticos parecem não se cansar de 

nos lembrar dos benefícios de sermos tolerantes. Esse, portanto, é um discurso de senso 

comum. Contudo, o fato de ser um conhecimento de senso comum não nos impede de 

fazer pesquisas a respeito. Afinal, o nosso objetivo não é simplesmente anunciar a 

presença do sectarismo na área da psicopatologia, mas tentar compreender por que ele 

existe, quais são as suas consequências para além do que é dito cotidianamente e, 

possivelmente, como ele poderia ser evitado. A principal vantagem da evitação do 

dogmatismo e do sectarismo reside numa maior probabilidade de comunicação entre os 

profissionais adeptos dos diferentes modelos explicativos no interior da psicopatologia. 

Essa comunicação, segundo acreditamos, influi diretamente na melhora do tratamento, 

no desenvolvimento das pesquisas e na diminuição da iatrogenia. 

 Por outro lado, e isso também é um saber de senso comum, o ecletismo 

igualmente não nos parece uma boa opção. Afirmar que todas as abordagens são 

igualmente válidas e que seus conceitos devem ser utilizados de modo indiscriminado é 

um recurso intelectual muito rudimentar para lidar com a diversidade e com a 

dificuldade imposta pelo diferente. As abordagens muitas vezes contradizem umas às 

outras e, assim, torna-se impossível aceitar simultaneamente os argumentos 
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provenientes de todas elas. O ecletismo não pode ser uma opção. Veremos adiante que 

também não consideramos uma boa opção para o diálogo interprofissional a mera 

tolerância com o diferente, como frequentemente parece existir no âmbito da 

psicopatologia. Tolerância e diálogo são questões que exigem modos muito diferentes 

de nos relacionarmos com a alteridade. 

 Um desafio para as pesquisas e as práticas clínicas psicopatológicas é, portanto, 

conseguir sustentar a diversidade de modelos explicativos sem com isso ignorar as 

especificidades de cada um deles. Porém, devemos enfatizar que manter aberta a 

possibilidade de diálogo com o diferente ao mesmo tempo em que se mantêm a todo 

custo as próprias convicções é impossível. A concepção de diálogo defendida nessa 

tese é proveniente da obra de Hans-Georg Gadamer. Para o autor, o diálogo só é 

possível se as partes envolvidas estiverem dispostas a verdadeiramente escutar umas às 

outras e, também, dispostas a mudar a si mesmas nesse processo. Essa é, de forma 

bastante resumida, a noção de fusão de horizontes de Gadamer. Como afirmam Lawn e 

Keane (2011): 

 

Alguns podem enxergar a aproximação de horizontes ou de consciências como a 

oportunidade para um combate gladiatorial. Podem ver o objeto do encontro como uma 

superação ou obliteração do Outro, enquanto para Gadamer o entendimento é a 

acomodação do Outro. Isso é o que se quis dizer por fusão de horizontes3. [itálicos dos 

autores] (p. 31) 

 

 É curioso perceber como profissionais inseridos nos diversos “esquemas 

conceituais” existentes na psicopatologia enxergam a realidade clínica de formas muito 

distintas. Um determinado caso clínico pode facilmente ser entendido como um 

transtorno afetivo bipolar como também como um transtorno de personalidade por 

psiquiatras diferentes. Isso acontece em parte pelo fato de a clínica psicopatológica não 

poder contar com exames como aqueles da medicina. O olhar clínico é mediado pelo 

modelo explicativo adotado pelo profissional. É por isso que, a nosso ver, é coerente 

pensarmos em termos de esquemas (ou modelos) conceituais nesse campo de 

conhecimento. De acordo com Rescher (2006): 

 

                                                 
3 “Fusão” pode não ser a melhor tradução possível, pois transmite uma noção de haver 

compartilhamento de uma mesma ideia ao final do diálogo. Diálogo, para Gadamer, não 

significa necessariamente encontrar consensos, no sentido de todos os envolvidos saírem do 

diálogo com a mesma opinião. De todo modo, essa é a tradução mais utilizada e esse conceito 

será mais bem desenvolvido na seção 7 dessa tese. 
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Diferentes culturas e tradições intelectuais, para não dizer nada de diferentes tipos de 

criaturas, irão, assim tem sido amplamente sustentado, descrever e explicar suas 

experiências – seu mundo como elas o concebem – nos termos de conceitos e 

categorias de entendimento substancialmente diferentes das nossas. Elas podem, 

portanto, ser ditas operar com esquemas conceituais diferentes, com diferentes 

ferramentas conceituais utilizadas para “fazer sentido” da experiência – para 

caracterizar, descrever e explicar os itens que figuram no mundo tal como o concebem. 

(p. 59)  

 

A noção de “esquemas” ou “modelos conceituais”, o termo “modelos 

explicativos” e também a ideia de “culturas de tratamento” serão utilizados no presente 

trabalho para nos referirmos às diferentes abordagens no interior da psicopatologia. 

Essas formas de nomeação serão devidamente apresentadas no decorrer do texto e se 

referem às concepções teórico-metodológicas adotadas pelo autor desta tese. 

Entretanto, é importante destacar desde já que as referidas concepções são diferentes de 

uma determinada abordagem bastante difundida no campo da saúde mental. Essa última 

será criticada ao longo da tese e é definida de forma bastante precisa e resumida por 

McNally (2011): 

 

A visão padrão da medicina sustenta que clínicos astutos descobrem doenças na 

natureza. Os psiquiatras não são diferentes de outros médicos. Eles, também, discernem 

formas de patologia surgidas de disfunções na nossa natureza humana universal. 

Confiando em observações clínicas e pesquisas, os especialistas em psiquiatria 

formulam os critérios diagnósticos que melhor descrevem as síndromes que eles 

identificam. Doenças mentais são doenças do cérebro, em pé de igualdade com doenças 

do sistema circulatório ou do sistema imunológico. Tal como defendido pela National 

Alliance for the Mental Ill, “assim como a diabetes é uma doença do pâncreas, doenças 

mentais são doenças do cérebro.” Doenças mentais são tipos naturais atemporais, 

originários da biologia. O sucesso na química levou à descoberta dos elementos que 

constituem a tabela periódica; o sucesso na medicina, incluindo a psiquiatria, resultará 

na descoberta, descrição e explicação das doenças que afligem a humanidade. [itálicos 

nossos] (p. 128) 

 

 Na citação acima estão presentes diversas concepções que buscaremos 

aprofundar na seção 5, e os temos em itálico destacam isso. Objetivismo, universalismo 

e fundacionalismo cartesiano são três destas concepções que podem ser pensadas como 

formas de absolutismos. Como o modelo hegemônico atual de psicopatologia está 

fundado em concepções biológicas, nos pareceu pertinente e relevante dedicar a maior 

parte de nossa reflexão a esse modelo, que pode ser ainda mais bem caracterizado para 

o compreendermos melhor. De acordo com Horwitz (2002): 
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Os modelos biológicos buscam as causas primárias das doenças mentais em fatores 

genéticos e bioquímicos e, assim, localizam as qualidades patológicas de condições 

psicológicas nas propriedades físicas do cérebro, e não nos sistemas simbólicos das 

mentes. Em especial, muitos tipos de doenças mentais são ditos derivar de 

desequilíbrios químicos que tratamentos medicamentosos podem restaurar a níveis 

normais. Apesar de muitos profissionais da saúde mental continuarem a localizar as 

origens dos problemas psicológicos em relações problemáticas com os pais na infância, 

o estudo dos fundamentos biológicos das doenças mentais discretas ganhou uma 

primazia não questionada na profissão de psiquiatria. [itálicos nossos] (p. 3)  

 

Geertz (2008) nomeia a concepção de humanidade presente acima de 

“estratigráfica”. Segundo essa concepção, a humanidade seria pensada a partir de 

camadas, sendo que cada uma dessas camadas seria completa e irredutível em si 

mesma. A primeira camada, de fora pra dentro, seria composta pelas variadas formas da 

cultura, seguida pelas regularidades estruturais e funcionais da organização social, que, 

por sua vez, seria seguida dos fatores psicológicos. Finalmente, em último - mas 

certamente não menos importante - teríamos os fundamentos biológicos no núcleo.  

Para Geertz (2008), tal forma de divisão serviu, e ainda serve, para as 

disciplinas marcarem as diferenças entre si e, poderíamos acrescentar, para a divisão do 

conhecimento entre essas disciplinas ser justificado. Assim, o ser humano seria um 

animal hierarquicamente estratificado e sua definição em cada uma dessas camadas 

seria plenamente justificada. Porém, deve-se ressaltar, normalmente não costuma haver 

explicações precisas a respeito da comunicabilidade entre tais camadas. Podemos 

considerar, portanto, que a partir dessa concepção os cientistas e a sociedade de forma 

geral justificam uma hierarquia entre as ciências e entre os profissionais praticantes de 

tais ciências.  

 Essa forma estratigráfica de se conceber a humanidade permeia o modelo 

dominante de psicopatologia. Mas, vale ressaltar, esse não é apenas um modelo 

utilizado por biólogos, mas também por muitos psicólogos, sociólogos, antropólogos e, 

também, é a concepção do senso comum. A cultura, dessa maneira, seria apenas uma 

espécie de verniz passado por cima da biologia ou, dito de outra forma, um fator que 

aumenta a variabilidade de manifestação daquilo definido essencialmente pela biologia. 

Segundo essa concepção, o que de fato nos definiria como seres humanos, portanto, 

seriam as questões próprias às ciências naturais.  

Contudo, nem sempre essa forma “biológica” de pensar os fundamentos da 

psicopatologia foi dominante. Em meados do século XX, a psicanálise (ou 

psicopatologia psicodinâmica) era sem dúvida o modelo hegemônico pelo qual se 



17 

 

pensava o sofrimento psíquico nos meios científicos da chamada sociedade ocidental. 

Isso, porém, mudou. Como sempre acontece com os modelos explicativos e com os 

paradigmas, em algum momento histórico eles acabam sendo substituídos por outros. 

De acordo com Horwitz (2002): 

 

Os proponentes iniciais da psiquiatria diagnóstica foi um grupo de psiquiatras 

orientados pela postura investigativa que conquistou as posições mais poderosas em sua 

profissão na década de 1970. Eles derrotaram seus oponentes psicanalistas em batalhas 

políticas, e substituíram o paradigma dinâmico por um modelo no qual eles se fiavam 

em doenças categóricas baseadas nos sintomas. Esse grupo, comprometido com as 

normas da biomedicina, tinha uma necessidade legítima de construir doenças 

mensuráveis, quantificáveis e adequadas enquanto objetos de pesquisa. Eles também 

conseguiram transformar a agenda do National Institute of Mental Health, a principal 

fonte de financiamento de pesquisas sobre doenças mentais. (p. 210/211) 

 

Como se percebe na citação acima, questões políticas interferem diretamente na 

mudança de modelos dominantes e paradigmas. Quando profissionais de áreas distintas 

convivem numa mesma instituição, muitas vezes eles reproduzem essas batalhas 

políticas apontadas acima. Trata-se, com frequência, de tentativas de imposição de um 

esquema conceitual. Ao invés, portanto, de se tentar negociar e até de dialogar com o 

diferente, muitas vezes a estratégia utilizada é fechar-se em grupos unidos por símbolos 

identitários e inimigos comuns. Esses grupos acabam por se parecerem com verdadeiras 

seitas que enfaticamente excluem a alteridade. Essa característica prejudica muito a 

psicopatologia e a sociedade como um todo, como afirmamos anteriormente. A nosso 

ver, um dos maiores desafios contemporâneos para o tratamento do sofrimento psíquico 

é pensarmos possibilidades viáveis de diálogo entre profissionais adeptos dos diferentes 

esquemas conceituais. 

Temos aqui, portanto, um panorama complexo. Encontrar todas as causas e 

motivos para explicar a dificuldade de diálogo na psicopatologia é evidentemente 

impossível, mas procuraremos trazer reflexões que colaborem para uma maior clareza 

do tema, além de possibilidades de superação desse. A seguir faremos um breve resumo 

do que será discutido nas próximas seções do texto.  

 

1.2 Introdução à tese 
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 Apresentaremos aqui de forma resumida o conteúdo das seções da presente tese 

na intenção de oferecer ao leitor um panorama geral das questões desenvolvidas. A 

nossa ver isso pode otimizar a compreensão e o diálogo com o texto.  

 Na próxima parte da tese, a seção 2, explicitaremos as três perspectivas teórico-

metodológicas utilizadas para o denvolvimento da pesquisa. A primeira delas, a 

psicologia sociocultural, enfatiza os aspectos do mundo e do conhecimento indicados 

em seu próprio nome. Assim, apesar de sempre enfatizarmos ao longo deste texto o fato 

de a psicopatologia ser uma ciência híbrida, optamos por ressaltar os aspectos 

socioculturais da disciplina. Segundo acreditamos, esses últimos não fazem parte das 

discussões mais profundas do mainstream da psicopatologia contemporânea, ao 

contrário dos aspectos neurobiológicos, por exemplo. A segunda perspectiva teórico-

metodológica a ser considerada é a hermenêutica filosófica, uma forma de 

entendimento que possui muitos pontos em comum com a psicologia sociocultural e 

defende concepções a respeito de, por exemplo, verdade e método, que a diferenciam 

de concepções científicas positivistas. Por fim, a terceira perspectiva utilizada é o 

coerentismo, uma forma de justificação do conhecimento que supõe a 

indissociabilidade do contexto e da subjetividade humana na construção de nossas 

teorias e práticas. 

 A seção 3 tratará dos objetivos desta tese, considerando a origem da situação 

problemática nas vivências do próprio pesquisador. 

 A seção 4, intitulada “O estado atual das coisas”, apresentará, no campo da 

psicopatologia, aquilo indicado pelo próprio título, enfatizando principalmente a 

discussão a respeito do hibridismo, do essencialismo e também a questão das doenças 

mentais entendidas unicamente como tipos naturais. Esses temas foram escolhidos ao 

considerarmos principalmente a grande frequência com que aparecem nos textos mais 

atuais a respeito de epistemologia da psicopatologia. Isso aponta para a relevância 

deles. A reflexão realizada a esse respeito será importante para compreendermos 

melhor as seções subsequentes, quando os referidos temas serão discutimos juntamente 

a outros. Além disso, ainda na seção 4 apresentaremos de forma crítica algumas 

possibilidades de união de modelos explicativos (ou esquemas conceituais) de 

psicopatologia.  

 O foco central da seção 5, intitulada “Absolutismos e psicopatologia”, é 

apresentar o objetivismo, o universalismo e o fundacionalismo cartesiano, ou seja, três 



19 

 

formas de absolutismo. Em razão de os dois primeiros serem mais conhecidos e 

desenvolvidos em vários textos de psicopatologia, optamos por nos aprofundar no 

fundacionalismo. A nosso ver, compreender como o fundacionalismo aparece no 

campo da psicopatologia contribui para o entendimento das razões concernentes à 

dificuldade de diálogo nesse campo. O pensamento absolutista, especialmente o 

fundacionalismo cartesiano, dificulta a visão crítica com relação aos aspectos mais 

importantes das teorias e práticas adotadas (tanto as científicas como as não-

científicas), pode auxiliar na manutenção de instituições autoritárias e, além disso, 

dificulta o diálogo entre diferentes, como tentaremos mostrar. Aprofundaremos ainda o 

fundacionalismo nos próprios termos de Descartes no intuito de explicitar o caráter 

arbitrário de seu estabelecimento de crenças fundacionais. Também faremos uma 

crítica à ideia de a filosofia precisar ser um fundamento indispensável para podermos 

entender todas as formas de conhecimento profundamente. 

 A seção 6, intitulada “Incomensurabilidade e multiculturalismo”, iniciará uma 

discussão mais aprofundada sobre o tema da cultura e também trará um tema muito 

discutido em discussões acerca de filosofia e psicopatologia: a incomensurabilidade no 

sentido criado por Thomas Kuhn. Aprofundaremos a discussão a respeito da 

dificuldade de diálogo considerando de forma séria a dimensão da incomensurabilidade 

e as dificuldades existentes quando tentamos escapar a ela. Porém, veremos em que 

sentidos exatamente podemos falar em incomensurabilidade de acordo com Thomas 

Kuhn, até para não absolutizarmos esse conceito, como o fazem muitos, justificando 

com isso a evitação da alteridade. 

 Na seção 7, intitulada “Hermético versus hermenêutico: o diálogo segundo 

Hans-Georg Gadamer”, teremos como foco o conceito de diálogo juntamente com 

outros temas centrais do pensamento de Gadamer tai como preconceito, tradição e 

fusão e horizontes. A seção é importante para questionarmos a noção de 

incomensurabilidade absoluta, enfatizando o caráter aberto da linguagem. A nosso ver, 

a hermenêutica filosófica é uma abordagem que, mesmo sendo consideravelmente 

menos conhecida no Brasil do que outras abordagens filosóficas do século XX, traz 

argumentos excelentes para podermos nos situar entre um objetivismo e um relativismo 

radicais. 

 A seção 8, intitulada “Classificação, cultura e identidade”, trará uma 

problematização a respeito de como se entendem os sistemas de classificações 
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utilizados na psicopatologia. Enfatizaremos os aspectos socioculturais da construção 

das diferentes classificações, afirmando que elas não devem ser confundidas com uma 

suposta “realidade em si”. Segundo acreditamos, classificar não é etiquetar o mundo, 

dando os corretos nomes às entidades existentes, mas implica uma atribuição de sentido 

localizada numa determinada cultura e num determinado momento histórico. A 

mediação humana está sempre presente na construção do conhecimento. Ainda no final 

da seção 8 articularemos esses temas com a questão da identidade.   

 Já na seção 9, intitulada “Dois modos de entendimento da identidade e seus 

impactos no diálogo”, exploraremos a pertinência do tema “identidade” com as 

dificuldades de diálogo em psicopatologia. A seção engloba muitas reflexões feitas nas 

seções anteriores e é iniciada com a discussão a respeito de questões de poder tais como 

a hegemonia de teorias e a autoridade delas na sociedade. Consideraremos aspectos 

relevantes a respeito da escolha entre os diferentes esquemas conceituais da 

psicopatologia e introduziremos a concepção de uma “identidade fundacionalista” (e o 

quanto essa concepção prejudica a proposta de um mundo multicultural). Num tom 

marcadamente crítico, exploraremos o tema dos sectarismos existentes no campo da 

saúde mental e o quanto isso é maléfico para o tratamento de pacientes. Discutiremos 

também a relação entre incomensurabilidade e identidade. Além disso, proporemos 

uma forma específica de se pensar uma “identidade dialógica”, altamente influenciada 

pela hermenêutica filosófica. A nosso ver, essa forma de entendimento figura como 

uma possibilidade alternativa ao entendimento essencialista e fundacionalista de 

identidade. 

 Por fim, nas considerações finais (seção 10) apresentaremos e defenderemos a 

perspectiva do pluralismo no âmbito da psicopatologia. Enfatizaremos ainda a pré-

disposição ética necessária para haver um diálogo autêntico entre os profissionais de 

saúde mental e entre as pessoas de uma forma geral. Nem todas as epistemologias 

incorporam de fato o ideal da democracia, de modo a ser importante destacar aquelas 

que a nosso ver o fazem.  
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2. PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

O método não é inocente ou neutro. Ele não apenas pressupõe um entendimento do que 

constitui a vida social e política; tornou-se um poderoso fator na formação (ou melhor, 

deformação) da vida humana no mundo moderno. (Bernstein, 1996, p. 45) 

 

O intuito desta seção é esclarecer as perspectivas teórico-metodológicas que 

sustentam as reflexões do trabalho como um todo. Nossas considerações a respeito da 

psicopatologia se referem principalmente às dificuldades de diálogo na área e, para isto, 

foram selecionados textos que tratassem disso direta ou indiretamente. Utilizamos 

especialmente textos teóricos, procurando os mais atuais possíveis para trabalhar essa 

questão, mas os textos clássicos também foram considerados. É importante ressaltar 

também que as vivências práticas do pesquisador no campo da psicopatologia foram 

essenciais para o desenvolvimento das ideias contidas neste texto (elas serão mais bem 

explicitadas na próxima seção). 

 Procuramos nos deter em duas grandes concepções de psicopatologia que 

poderiam ser nomeadas, como o faz Dalgalarrondo (2008), de psicopatologia 

psicodinâmica (ou psicanalítica) e psicopatologia descritiva (ou diagnóstica). Existem 

diversas formas de classificar e nomear estas abordagens, mas essas apareceram como 

as mais frequentes na bibliografia pesquisada. A razão de selecionarmos estas duas 

abordagens se dá por terem sido as mais influentes ao longo do século XX e mesmo 

atualmente no campo da psicopatologia. Tanto no Brasil como no mundo de forma 

geral, essas formas de psicopatologia já foram, em algum momento, hegemônicas no 

campo do estudo do sofrimento psíquico. Além disso, algumas da grandes 

controvérsias atuais encontradas em psicopatologia são provenientes do conflito entre 

tais abordagens. 

Nos focaremos aqui em três perspectivas: psicologia sociocultural, 

hermenêutica filosófica e coerentismo. Todas serão melhor definidas nas próximas 

subseções, mas é importante situá-las resumidamente desde já. A psicologia 

sociocultural é um campo amplo de estudo e engloba autores principalmente da 

psicologia, filosofia e ciências sociais. O leitor perceberá que a atual pesquisa, portanto, 

está inserida na psicologia sociocultural de forma evidente se considerarmos essa 

característica multidisciplinar (a formação do pesquisador também contribui para o 

diálogo entre áreas).  
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Já a hermenêutica filosófica se apresenta como uma concepção filosófica mais 

bem localizada e definida. Os autores que trabalham com essa forma de hermenêutica 

(tais como Hans-Georg Gadamer, o criador dela, como também Charles Taylor e 

Clifford Geertz) são importantes para a psicologia sociocultural de forma que, nessa 

classificação, alguns aspectos da hermenêutica podem ser entendidos como fazendo 

parte da psicologia sociocultural, como afirmam Kirschner e Martin (2010). Segundo 

acreditamos, essa abordagem filosófica é uma das mais sofisticadas no que se refere à 

crítica ao positivismo. A hermenêutica filosófica consegue se localizar, como já 

dissemos, entre um objetivismo e um relativismo radicais. O positivismo se 

identificaria com a primeira dessas posições e um certo pós-modernismo, por exemplo, 

se identificaria com a segunda posição. 

 O coerentismo, por sua vez, pode ser tanto um entendimento de verdade como 

uma forma de justificação do conhecimento. No fundo é difícil separar esses dois 

aspectos, mas o nosso foco é trabalhar melhor com a justificação do conhecimento. 

Para o leitor se situar no texto, é importante entender o fato de essa pesquisa ter sido 

concebida  inicialmente com o objetivo de criticar o fundacionalismo como forma de 

justificação do conhecimento na psicopatologia. Isso será abordado mais adiante, mas é 

importante saber que o coerentismo é tradicionalmente considerado a melhor 

alternativa ao fundacionalismo e por essa razão justifica-se o seu estudo. 

 O coerentismo faz parte da concepção de autores da hermenêutica filosófica e 

de boa parte dos autores que poderiam ser localizados numa psicologia sociocultural. 

Assim, o coerentismo é um aspecto, a nosso ver um dos principais, que diferenciam as 

concepções utilizadas nessa pesquisa das concepções de senso comum (mesmo um 

senso comum científico). A seguir nos aprofundaremos na psicologia sociocultural. 

 

2.1 Psicologia sociocultural 

 

A psicologia sociocultural se detém como estudo das experiências e ações humanas 

enquanto culturamente organizadas. O desenvolvimento de novas ferramentas, a 

mudança nas práticas sociais, o surgimento constante de novos objetivos e sentidos a 

tornam sempre incompleta e sempre buscando novos métodos. Methodos é uma palavra 

grega que significa caminho. Mas o objetivo que a pesquisa sociocultural visa atingir 

altera a sua localização antes que se possa terminar a jornada. Nenhum caminho, 

nenhum método poderia jamais dar conta plenamente de tal objeto de estudo. (Valsiner 

& Rosa, 2007, p. 17) 
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De acordo com Valsiner e Rosa (2007), “desde o final da década de 1980 é 

possível observar um rápido desenvolvimento na síntese de psicologia, antropologia, 

história e ciências médicas num campo que passou a ser nomeado de psicologia 

sociocultural.” [itálicos dos autores] (p. 1) Segundo estes autores, apesar de não poder 

ser definida como um conjunto coerente de teorias, a unidade da psicologia 

sociocultural se justifica pelo contraste com modelos não sociais de entender os seres 

humanos. 

Como afirmam Kirschner e Martin (2010), temas como cognição, emoção, 

memória, personalidade e identidade - esse último será aprofundado nesta tese - são 

entendidos pela psicologia sociocultural como entidades emergentes na interação dos 

seres humanos num contexto sociocultural. Justamente por esta razão explica-se o fato 

de a pesquisa nesta abordagem ir “muito além dos limites da psicologia, penetrando o 

campo das ciências sociais e das humanidades” (Valsiner & Rosa, 2007, p. 5). 

Apesar de a psicologia no século XX ter sido pensada majoritariamente a partir 

de modelos das ciências naturais, de acordo com Valsiner e Rosa (2007) ela se 

institucionalizou primeiramente como uma ciência humana (pela criação, por Moritz 

Lazarus, da cadeira de Völkerpsychologie na Universidade de Berna). Mesmo Wilhelm 

Wundt, que desenvolveu o método experimental na área, era partidário da concepção de 

a psicologia ser tanto uma ciência humana como também uma ciência natural (Valsiner 

& Rosa, 2007). Devemos lembrar também o fato de tanto Lazarus quanto Wundt terem 

participado do contexto da Methodenstreit, a controvérsia metodológica alemã, no qual 

os autores de diversas áreas se detinham na questão de as ciências humanas 

(Geisteswissenschaften) necessitarem ou não de métodos diferentes daqueles já 

reconhecidos nas ciências naturais (Naturwissenschaften). 

 A psicologia sociocultural, pensada como parte das humanidades, “produz 

pesquisa empírica, mas também não pode renunciar aos desenvolvimentos teóricos e 

metodológicos” (Valsiner & Rosa, 2007, p. 17). Enfatizar o aspecto das ciências 

humanas não significa negar os grandes avanços das ciências naturais, mas sim 

considerar que “a atividade humana significativa e a experiência são níveis emergentes 

da realidade que não podem ser reduzidos a um conjunto de fundamentos biológicos e, 

portanto, não são completamente explicáveis em termos de dinâmicas mecanicistas e de 

causa e efeito” (Kirschner & Martin, 2010, p. 12). As ciências naturais, diga-se de 

passagem, propuseram diversos modelos explicativos que não se reduzem ao 
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mecanicismo e às explicações de causa e efeito, apesar de muitos cientistas e 

pesquisadores dessa área continuarem utilizando essas formas de explicação. 

 Com a hegemonia dos métodos das ciências naturais na psicologia e na ciência 

em geral, se tornou frequente o não questionamento dos aspectos metafísicos e morais 

das teorias e métodos de investigação. Uma concepção amplamente aceita no meio 

científico é a de o pesquisador precisar suspender sua subjetividade para alcançar a 

suposta objetividade inerente ao conhecimento científico. Tal posição filosófica e 

metodológica passou a ser muito questionada ao longo do século XX por filósofos e 

cientistas, mas, no campo da psicologia, estes questionamentos permanecem 

relativamente pouco desenvolvidos. 

 A psicologia sociocultural pode ser subdivida de diversas maneiras que a 

caracterizam teórica e metodologicamente. Kirschner e Martin (2010), por exemplo, 

subdividem-na em quatro abordagens: discursiva/construtivismo social, hermenêutica, 

dialógica e teoria da atividade (abordagens vigotskianas)4. No Laboratório de Interação 

Verbal e Construção do Conhecimento da Universidade de São Paulo, no qual a 

presente pesquisa foi desenvolvida, são geradas e seguidas as proposições do 

construtivismo semiótico-cultural em psicologia, que dialoga com muitas das 

abordagens enumeradas acima. 

 De acordo com Simão (2010), “o rótulo ‘construtivismo semiótico-cultural’ 

deve ser tomado aqui no sentido de um guia temporário e flexível para investigação 

qualitativa no campo da filosofia da psicologia, não remetendo a pretensões 

tipológicas” (p. 19). A autora cita como nomes de referência desta investigação George 

Herbert Mead, Heinz Werner, James Mark Baldwin, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev 

Semenovich Vigotski, Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin, Pierre Janet, William James, 

além de Ernest Boesch e Jaan Valsiner (sendo os dois últimos autores 

contemporâneos).  

 Se referindo à psicologia sociocultural de forma mais ampla, Kirschner e Martin 

(2010) citam muitos destes autores acima e incluem também Wilhelm Wundt, John 

Dewey, Charles Cooley, Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, Charles Taylor, 

Jacques Derrida, Michel Foucault, Emile Durkheim, Pierre Bourdieu, Clifford Geertz, 

                                                 
4 Essa forma de classificação, como acontece com todas as formas de classificação, não é 

universalmente aceita. Apenas considerando a teoria da atividade, pode-se, por exemplo, 

atribuir essa designação para teorias desenvolvidas a partir de Leontiev e de teóricos 

dinamarqueses, enquanto Vigotski estaria vinculado à abordagem sócio-histórico-cultural 

(Mammen & Mironenko, 2015). 
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Karl Marx e Wilhelm Dilthey. Poderíamos facilmente multiplicar esta lista pensando 

em autores que podem contribuir para a psicologia sociocultural, no entanto, estes são 

os mais estudados e citados na área até o momento (considerando somente os autores 

“clássicos”). De forma geral, portanto, é a partir dessas referências e características que 

podemos situar a psicologia sociocultural e a presente tese.  

 

2.2 Hermenêutica filosófica 

 

Se por um lado as ciências sociais tradicionais pressupõem que o comportamento 

humano é o resultado de uma relação de forças causais naturais que operam 

universalmente e fora do tempo sobre nós, a hermenêutica vislumbra a ação humana 

como auto-interpretativa dentro de um mundo da vida (life-world) rico permeado por 

significados sociohistóricos e orientada em direção a metas e ideais a respeito dos quais 

nos importamos profundamente. (Richardson & Fowers, 2010, p. 125) 

 

A hermenêutica pode ser considerada como um dos movimentos filosóficos 

mais importantes do século XX, juntamente com a fenomenologia e o existencialismo 

(Malpas & Gander, 2015). Alguns autores consideram a origem do termo como sendo 

proveniente do Deus Hermes, um mensageiro dos deuses na mitologia grega que 

intermediaria o contato entre os deuses, os humanos e outras criaturas. Porém, segundo 

Schmidt (2012), a origem do termo mais provável vem do grego hermeneuein, que 

pode significar expressar em voz alta, explicar ou interpretar. Assim, ao longo dos 

últimos 150 anos, autores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Taylor e Ricoeur 

trabalharam com a concepção de hermenêutica de maneiras distintas, mas sempre tendo 

a interpretação como preocupação filosófica.  

 A presente pesquisa se insere na psicologia sociocultural pensada de forma 

ampla, mas busca referências mais específicas na chamada hermenêutica filosófica. Os 

autores mais relevantes desta abordagem são Hans-Georg Gadamer, Charles Taylor e 

Clifford Geertz (que foram muito influenciados por Heidegger). Para esses autores, 

segundo Bernstein (1996): 

 

A ideia de uma dicotomia básica entre o subjetivo e o objetivo; a concepção do 

conhecimento enquanto uma representação correta daquilo que é objetivo; a convicção 

de a razão humana poder se libertar completamente de vieses, preconceitos e tradição; 

o ideal de um método universal por meio do qual podemos primeiro assegurar 

fundações firmes para o conhecimento e a seguir construir o edificio de uma ciência 

universal; a crença de que pelo poder da auto-reflexão podemos transcender nosso 
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contexto e horizonte histórico e conhecer as coisas tal como elas realmente são em si 

mesmas – todos esses conceitos estão sujeitos a uma crítica constante. (p. 36) 

 

Muitos desses aspectos nomeados acima serão desenvolvidos ao longo dessa 

tese, sempre relacionando-os com a psicopatologia. A relação próxima entre a 

hermenêutica filosófica e a psicologia sociocultural se justifica pela seguinte citação de 

Christopher, Wendt e Goodman (2015): “de acordo com pensadores da hermenêutica, 

não há escapatória para as influências culturais. Uma implicação disso é que a 

psicologia nunca pode ser livre da cultura, neutra de valores ou ahistórica” (p. 8). De 

acordo com os mesmos autores: 

 

A teoria hermenêutica desafia o treinamento tradicional em psicologia e nas ciências 

sociais de pôr de lado os valores culturais na tentativa de alcançar objetividade e, ao 

invés disso, ressoa com a ênfase no treinamento multicultural, na busca interminável 

por tornar-se consciente das próprias raízes culturais no diálogo com os outros. (p. 16) 

 

 Antes de entrarmos na questão do diálogo tal como entendido pela hermenêutica 

- que se constitui como nosso principal interesse na abordagem para trabalhar as 

questões psicopatológicas – nos deteremos no conceito de natureza humana próprio à 

disciplina. Uma das melhores definições é a de o humano ser um animal que se 

autointerpreta (self-interpreting animal). Para este ser, portanto, “crenças básicas, 

significados e valores não são simplesmente ‘estados subjetivos em suas mentes’, mas 

sim ‘constitutivas de suas ações, práticas e instituições que constituem a vida social e 

política’” (Fowers, Guignon & Richardson, 1999, p. 175). Uma das principais 

consequências de se pensar o ser humano dessa forma é que “se os seres humanos são 

animais que se auto interpretam, nossas naturezas não estão simplesmente dadas a nós” 

(Abbey, 2004, p. 42). Segundo Charles Taylor (1999): 

 

Os seres humanos são animais que se auto interpretam. Este é um tema com grande 

repercussão na filosofia contemporânea. É central para uma tese sobre as ciências 

humanas e o que as diferencia das ciências da natureza, que passa por Dilthey e é muito 

forte ao final do século vinte. (p. 45) 

  

Como afirma Taylor (1999), uma ideia mais precisa do entendimento do ser 

humano enquanto um animal autointerpretativo está presente em Heidegger que, 

segundo ele, representa o início de novas concepções sobre o Homem. A perspectiva 
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fundamental é a de que, estando imersos na linguagem, esses animais vivem num 

mundo expressado e constituído por significados moldados por autointerpretações.  

Segundo Abbey (2004), os seres humanos possuem sentimentos, realizam ações 

e estão imersos em relações sociais que são sempre moldadas pela linguagem. Assim, 

“o que são enquanto animais – a qualidade de sua experiência, seus modos de agir e 

como se comportam juntos – é inseparável de como interpretam a si mesmos. Para 

Taylor, esta é a verdade central da hermenêutica filosófica” (p. 39). Essa concepção de 

ser humano é crucial para melhor compreendermos a concepção gadameriana de 

diálogo. De acordo com Wachterhauser (2002), “o jeito mais simples e rápido de dizer 

o que a hermenêutica de Gadamer espera nos ensinar é que todo o entendimento 

humano é ‘finito’” (p. 56). Ainda segundo o autor, “história e linguagem são as duas 

condições do conhecimento que Gadamer acredita tornarem o nosso saber ‘finito’” (p. 

57).  

Há um aspecto a ser considerado com relação à forma pela qual estamos 

inseridos na linguagem e na história. Diz Bernstein (1996): “Gadamer nos lembra que 

pertencemos à tradição, à história e à linguagem antes das mesmas pertencerem a nós” 

(p. 167). Essa concepção certamente deriva de Heidegger, para quem sempre somos um 

Dasein, um ser-aí. Estamos sempre colocados na linguagem e na tradição e não há 

como nos colocarmos num ponto distanciado para alcançarmos verdades absolutas, por 

exemplo. Afirma Wachterhauser (2002): 

 

De acordo com Gadamer, todas as reivindicações de verdade são históricas no sentido 

de que são todas enquadradas em alguma “tradição” de investigação . . . a tradição 

coloca o contexto normativo da investigação para uma comunidade de aprendizes. 

Nesse sentido, “tradições” determinam coisas tais como quais questões são mais 

importantes, quais têm prioridade para uma comunidade de pesquisa em particular em 

um momento específico e coloca, ao menos prima facie, fronteiras para quais 

ferramentas conceituais são aceitáveis na tentativa de responder a essas questões. 

[itálico do autor] (p. 58) 

 

 Dada a citação acima devemos ressaltar o aspecto de as tradições serem sempre 

heterogêneas, ou seja, não se tratam de contextos absolutamente coerentes aos quais 

todos os indivíduos nelas inseridos se sujeitam. Ao contrário, de acordo com Simão 

(2015a): “ . . . a tradição traz uma exigência real de que pessoas formadas nela possam 

gerenciar perspectivas conflitantes sobre uma determinada trama; A tradição exige uma 

busca de inteligibilidade nos diálogos eu – outro” (p. 498). Desse modo, a tradicional 



28 

 

concepção de objetividade encontrada na ciência e apontada por Gaukroger (2012), ou 

seja, a concepção de que seria possível fazermos julgamentos livre de preconceitos, 

vieses, pressuposições e valores, não se sustenta se assumirmos o fato de sempre 

estarmos inseridos numa tradição histórica e linguística. Uma grande parte dos 

cientistas e pesquisadores parece ter dificuldade em compreender essa concepção. O 

argumento em si é bastante simples, mas devido a uma série de pressuposições 

científicas, tipicamente iluministas, entender o mundo segundo a perspectiva de nunca 

ser possível nos colocarmos num ponto neutro parece radical e mesmo errado para 

muitos. De acordo com Lawn (2004): 

 

O pensamento moderno de que o entendimento depende de um distanciamento da 

tradição, efetuada pelo método racional, é questionado quando visto sob a perspectiva 

hermenêutica. Para Gadamer, a verdade não é método, mas simplesmente aquilo que 

acontece no diálogo. Atos de interpretação são dialógicos, uma conversação incessante, 

isto é, dentro da tradição. O intérprete projeta significados provisórios, mas estes são 

perturbados e redefinidos quando os próprios preconceitos do intérprete são 

questionados pelo horizonte do texto ou do parceiro em diálogo. (p. 102) 

 

 A noção de diálogo é central no pensamento de Gadamer e está intimamente 

relacionada à noção de verdade do autor. Ambas são, de fato, formas de entendimento 

radicais e um tanto subversivas, se tivermos como referência o pensamento positivista. 

Retirar do método a capacidade de se “descobrir” as verdades sobre o mundo é 

realmente algo muito difícil para boa parte dos cientistas concordarem. Isso, é 

importante que se diga, se aplica igualmente a muitos cientistas das chamadas ciências 

humanas. De acordo com Risser (2015), para Gadamer, o diálogo, em última instância, 

se refere a ouvir o que os outros tem a dizer. Colocado apenas dessa maneira, não há 

nada de muito novo nesse entendimento. A ideia aqui é entendermos a importância que 

o diálogo tem para o pensamento de Gadamer, pois se trata da forma principal pela qual 

o conhecimento é construído. Segundo Risser (2015): 

 

Gadamer entende a conversação dialógica como um processo de se chegar a um 

entendimento; é um processo que quando bem-sucedido o intérprete é capaz de ouvir o 

que o outro (tu) tem a dizer.  Em diversos lugares Gadamer dirá que a conquista da 

compreensão através do diálogo significa chegar a um acordo sobre o que é dito. Este 

acordo não é tanto o acordo entre dois parceiros em diálogo, como se eles tivessem 

simplesmente “acertado as coisas entre si”, mas sim um acordo a respeito de o que o 

assunto em questão está dizendo. Que o acordo é possível é uma função da 

racionalidade que é carregada pela própria linguagem. Ao falar um com o outro, a 

linguagem é capaz de construir um aspecto em comum, que é o assunto sobre o qual se 

fala. (p. 338) 
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 A concepção hermenêutica de diálogo possui uma grande capacidade de ser mal 

interpretada. Quando, no senso comum, se afirma a importância do diálogo, isso em 

geral tem o sentido de abandonar a agressividade e os conflitos causados pela diferença 

de crenças e opiniões. Não é exatamente essa a proposta de Gadamer. Diálogo não 

implica uma tentativa de apaziguamento das diferenças, mas sim, a possibilidade de nos 

mantermos abertos para o diferente. Marková (2006) esclarece melhor a questão: 

 

A dialogicidade não significa um “final feliz” resultante da redução da tensão e do 

conflito, atingindo intersubjetividade e adotando a perspectiva do outro. Ao contrário, a 

dialogicidade significa ambos, a falta de tensão e a tensão, o reconhecimento do outro e 

a luta pelo auto-reconhecimento. (p. 166/167) 

 

 Nem toda conversa ou interação verbal é um diálogo. O diálogo tal como a 

hermenêutica filosófica o entende não á algo simples de atingir, pois dificilmente 

estamos dispostos a verdadeiramente colocar nossas crenças e opiniões sob escrutínio e 

questionamento. No diálogo verdadeiro ocorre uma fusão de horizontes, ou seja, o 

horizonte de cada envolvido se altera após o diálogo. Isso não significa que ambos 

saíram do diálogo com a mesma verdade, mas a “coisa” (o assunto) que estava 

colocada no diálogo pôde ser desenvolvida. Nesse sentido, todos os envolvidos se 

afetaram de alguma forma. Diálogo, portanto, envolve podermos modificar algumas 

concepções prévias - e provavelmente também negociar o nosso narcisismo - para nos 

determos no desenvolvimento dessa “coisa” (tema) em questão. Segundo Taylor 

(2002), o contato com o outro por meio do diálogo envolve uma mudança em nossa 

própria identidade e é principalmente por essa razão que o diálogo é tão rejeitado. 

 A questão da identidade será bastante desenvolvida ao longo desse trabalho, 

pois, a nosso ver, ela é decisiva para entendermos as dificuldades de diálogo em 

psicopatologia. Seja a identidade dos próprios profissionais, da abordagem em si com a 

qual esses trabalham ou a identidade dos próprios diagnósticos utilizados, normalmente 

parece haver dificuldades da maioria em pensá-las como dinâmicas e impermanentes. 

Há, como veremos, muitos interesses por detrás de uma forma rígida de se manter a 

identidade. 

 

2.3 Coerentismo 
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Onde o critério derradeiro é a coerência no interior de uma grande constelação de 

elementos em um contexto temporal e espacialmente específico, mais do que um 

fundamento para uma verdade externa à história, a verdade será sempre temporária e 

instável. [itálicos nossos] (Alcoff, 2001, p. 181) 

 

Se concordarmos com a ideia de não existirem “fatos ‘isentos de valor’ ou 

‘conceitualmente neutros’ aos quais nossa interpretação simplesmente ‘corresponde’” 

(Wachterhauser, 2002, p. 53) e conseguirmos abrir mão de uma autoimagem idealizada 

de pesquisadores neutros, então se torna difícil manter as concepções tradicionais de 

verdade utilizadas correntemente no meio científico. Contudo, qual perspectiva poderia 

ser utilizada para não estagnarmos numa vertigem resultante do questionamento dos 

próprios fundamentos?  

Em termos de justificação do conhecimento, o coerentismo é considerado por 

alguns autores (como DePaul [1999] e Alcoff [2004 e 2001]) a alternativa mais 

significativa ao fundacionalismo. Esse último refere-se à possibilidade de existirem 

crenças que não precisarim ser justificadas. A nosso ver, o fundacionalismo continua 

sendo bastante utilizado na ciência e no senso comum da maior parte das pessoas e por 

isso ele será aprofundado na seção 5. Não se deve confundir o coerentismo com a teoria 

da coerência de verdade, que normalmente é contraposta à teoria da correspondência de 

verdade. Por mais que verdade e justificação estejam intimamente relacionadas, 

buscaremos nos aprofundar nessa tese apenas na questão da justificação do 

conhecimento. Segundo DePaul (1999): 

 

O coerentismo em epistemologia, [é] uma teoria sobre a estrutura do conhecimento ou 

das crenças justificadas segundo a qual todas as crenças que representam o 

conhecimento são conhecidas ou justificadas em virtude de suas relações com outras 

crenças, especificamente em virtude de seu pertencimento a um sistema de crenças 

coerente. (p. 154) 

 

 O coerentismo se difere do fundacionalismo em virtude de considerar a 

justificação das crenças em termos de suas relações com outras estruturas de crenças, 

ao contrário de considerá-las como justificáveis por meio de nossa própria percepção 

ou razão. Desse ponto de vista, não há sentido em querer-se encontrar uma suposta 

realidade objetiva e permanente que garantisse a credibilidade de um determinado 

conhecimento. Segundo Alcoff (2004), autores como Gadamer, Foucault, Davidson e 

Putnam desenvolveram concepções semelhantes ao coerentismo. 
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 Como afirma Wachterhauser (2002), Gadamer sempre enfatiza o fato de as 

reivindicações de verdade serem históricas e pertencentes a alguma tradição de 

pesquisa. O mesmo vale para a justificação do conhecimento. Assim, e esse aspecto é 

muito relevante, podemos considerar o coerentismo como uma perspectiva 

epistemológica que garante a importância do diálogo, pois a verdade e a justificação 

seriam, em última instância, dependentes da interação verbal e da tradição. De acordo 

com Lawn e Keane (2011), se referindo às concepções gadamerianas, a verdade é o 

resultado de um diálogo genuíno, como veremos mais adiante nesta tese. Assim, para o 

coerentismo, segundo Alcoff (2001): 

 

O que é verdade não é arbitrário, nem está sob o controle total daquele que conhece, já 

que o coerentismo nos leva a estar sempre já no mundo, nem é mestre nem cegado 

pelos nossos próprios conceitos a tal ponto que não podemos ver mais nada. A verdade 

não é um constructo humano, reflexível apenas por fatos sobre seres humanos. É antes 

um evento que ocorre no contexto de uma realidade mediada. (Alcoff, p. 163) 

 

Essa realidade mediada se vincula à concepção de cultura como teias de 

significado tecidas pelo próprio ser humano (Geertz, 2008), segundo a qual cada parte 

se relaciona com as demais para se validar. Há sempre uma realidade, mas há sempre 

também uma mediação. Pelo diálogo se determina a justificação do conhecimento e, 

nesta concepção, a verdade é sempre temporária e instável. Além disso, a justificação 

do conhecimento de forma coerentista permite considerar a dimensão sociocultural e 

relativizar alguns conhecimentos sem com isso cair num niilismo epistemológico, como 

afirma Alcoff (2004) ou num relativismo absoluto, como apontaria uma crítica 

previsível, mas equivocada. Segundo Alcoff (2001): 

 

O conhecimento é, em última instância, um produto de fenômenos que são imanentes 

aos sistemas de crenças e práticas, organização social e realidade vivida humanas, 

enquanto que para o fundacionalismo, se uma crença conta como conhecimento, ela 

deve, em última instância, ser capaz de estabelecer alguma conexão para transcender os 

fenômenos ou ser algo que seja inteiramente extrínseco à existência humana. [itálico da 

autora] (p. 162/163) 

 

Desse modo, para o coerentismo o conhecimento seria formado a partir de 

relacionamentos nos quais não haveria uma separação clara ou um não envolvimento 

entre sujeito e objeto. Além disso, é justamente pelo caráter contextual que a verdade 

para o coerentismo não é meramente algo arbitrário, pois existe uma realidade mediada 

e compartilhada que exige critérios contextuais para o entendimento da verdade e para 
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a justificação do conhecimento. Enfatizando novamente: o relativismo radical não é 

uma decorrência nem uma premissa da epistemologia coerentista, pois o contexto 

(científico, por exemplo) sempre estabelece normas. Afirma Alcoff (2001): 

 

Os discursos retiram a sua força das suas relações de coerência e de suas correções 

solidárias com outros discursos, experiências ou práticas. Eu considero uma ideia ou 

explicação atraente porque ela confere sentido para outras coisas que eu já acredito 

saber. Por outro lado, eu resisto a uma ideia ou explicação quando ela é contraintuitiva, 

isto é, quando entra em conflito com muitas outras coisas que eu acredito saber. (p. 

166) 

 

 A concepção acima ajuda-nos a compreender algumas dificuldades de diálogo 

existentes no âmbito da psicopatologia. Cada um dos esquemas conceituais existentes 

na área possui discursos e práticas singulares. São, se quisermos, verdadeiras culturas. 

O diálogo se mostra muito difícil por vezes em razão de esses esquemas conceituais 

diferirem radicalmente em termos práticos, teóricos, éticos, epistemológicos, 

ontológicos e metodológicos. O diálogo torna-se, portanto, bastante complicado em 

vista de diferenças tão profundas. Uma forma comum de lidar com o diferente é por 

meio da tolerância. Essa palavra, que remete a um caráter paternalista, está longe de 

possibilitar um real diálogo, como afirma Alcoff (2001): 

 

A tolerância com as posições incompreensíveis de uma outra pessoa ou cultura não 

produz respeito, mas sim uma relutante não-interferência. Se eu não posso realmente 

entender a visão de um outro grupo ou por que eles a mantém, eu não posso 

verdadeiramente levá-la a sério; e resta-me ver o outro grupo como um mero “causador 

de ruído” . . . ou como uma espécie curiosa, interessante principalmente pelo seu valor 

de entretenimento . . . por debaixo da tolerância e do interesse curioso existe sempre 

um profundo senso de superioridade. (p. 173) 

 

 Segundo acreditamos, essa atitude de tolerância muitas vezes aparece como a 

única opção que alguns enxergam, no âmbito da psicopatologia, para lidar com a 

alteridade de uma forma “positiva”, ou seja, sem excluí-la de antemão tomando-a por 

“bárbara”. Como aponta a citação acima, a tolerância é insuficiente para que possam 

haver trocas intelectuais genuínas por meio do diálogo entre profissionais que adotam 

modelos explicativos diferentes de psicopatologia. Assim, temos como desafio na 

presente tese tentar entender os motivos de tais dificuldades de diálogo, como 

apresentaremos de forma mais aprofundada a seguir, nos objetivos da pesquisa. 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos desta pesquisa estão intimamente relacionados às experiências 

profissionais do autor/pesquisador no campo da psicopatologia. Esta experiência se 

deve tanto a estudos teóricos como a vivências em instituições tais como unidade de 

internação psiquiátrica, centro de atenção psicossocial (adulto e álcool/drogas), hospital 

de custódia e tratamento psiquiátrico (“manicômio judiciário”), ambulatórios 

(transtornos alimentares, infância e adolescência, vítimas de violência e transtornos de 

personalidade), além de acompanhamento terapêutico e consultório particular. 

 Estas experiências contribuíram para a nomeação da seguinte situação 

problemática: existem muitas dificuldades de diálogo entre os adeptos dos diversos 

modelos explicativos no âmbito da psicopatologia e isso influencia negativamente a 

pesquisa na área e o tratamento dos pacientes. Tais dificuldades se dão por inúmeras 

razões, mas aqui destacamos a predominância de discursos absolutistas, em especial os 

fundacionalistas, que dificultam o questionamento de crenças básicas pelas escolas de 

pensamento no campo da psicopatologia. Em meio a disputas teóricas, políticas, 

econômicas e ideológicas, a importância de reflexões epistemológicas, éticas e 

metodológicas é por vezes ignorada. 

 O fato de a clínica por si só servir como garantia para o conhecimento 

justamente por ser empírica implica graves equívocos com consequências para o 

próprio balizamento reflexivo da prática. Se um profissional de determinado modelo 

explicativo, tal como a psicanálise, entende como “pulsão de morte” o fato de um 

paciente idoso bater seu carro frequentemente e esse psicanalista rejeita junto à família 

a necessidade de o paciente procurar um psiquiatra ou um neurologista, então 

problemas sérios podem surgir. Se um psiquiatra organicista rejeita veementemente o 

entendimento de uma questão psíquica como algo emocional, reduzindo-a a um mero 

desequilíbrio hormonal a ser tratado apenas com medicação, então problemas sérios 

podem surgir. Caso o leitor esteja interessado, sim, esses dois casos são reais e os 

profissionais envolvidos possuem experiência e reconhecimento em suas respectivas 

áreas de atuação. 

Em psicopatologia todos “veem” seus constructos teóricos na prática. Sinais, 

sintomas, complexo de Édipo, inconsciente coletivo, enactment, objeto a, reforço 

positivo, angústia existencial, etc.: tudo isso é “visto” na prática por quem adota as 
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teorias subjacentes a tais conceitos. É no mínimo uma coincidência muito curiosa 

estudarmos uma teoria e logo após isso nos depararmos com seus conceitos no que 

seria a “realidade objetiva”. Ou seja, a percepção de um conceito na realidade não 

garante sua verdade e justificação, bem como não necessariamente exclui a 

possibilidade do uso de conceitos alheios à teoria utilizada. Nossa pesquisa procura 

explicitar quais são os pressupostos filosóficos contidos nessas formas de entendimento 

e propor alternativas à essa questão. 

O objetivo desta pesquisa, portanto, é, ao privilegiar aspectos socioculturais da 

construção do conhecimento psicopatológico, defender a tese de que não devem existir 

crenças básicas, ou seja, crenças livres de justificação, no interior da psicopatologia. 

Nessa tese existe a concepção, a ser justificada adiante, de esse tipo de crenças 

dificultarem o diálogo interprofissional. Os diagnósticos, conceitos, crenças, finalidades 

e valores estão sempre vinculados ao contexto e essa característica não retira o mérito 

do conhecimento produzido. Ao contrário, pertencer a algum contexto sociocultural é 

uma característica inescapável de todo e qualquer conhecimento. Essa característica 

não precisa ser pensada de forma “boa” ou “má”, mas deve ser sempre considerada 

para evitarmos cair nos problemas relativos tanto ao sectarimo como ao ecletismo, 

como veremos ao longo do texto. Assim, é também parte desta tese a concepção de o 

coerentismo enquanto justificação do conhecimento favorecer o diálogo nesta área 

constituída justamente por uma pluralidade de métodos e teorias. 
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4. O ATUAL ESTADO DAS COISAS 

 

Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. (Andrade, 1990, p. 

41) 

 

De acordo com um recente editorial intitulado “duelo de diagnósticos”, da 

revista The Lancet Psychiatry, uma das publicações mais respeitadas no campo da 

saúde mental em todo o mundo, 

 

Existem poucas áreas de prática clínica ou pesquisa mais estimulantes do que a saúde 

mental . . . No entanto, se existe uma desvantagem no campo, é a falha de indivíduos 

agradáveis, inteligentes e pensativos em achar qualquer solo comum no debate, e a 

subsequente incorrência de tais discussões em rusgas amargas e frequentemente 

pessoais. (sem autor especificado, 2014, p. 245) 

 

Uma das principais características da psicopatologia que a tornam uma área 

especialmente complexa é a existência de diversas referências prático/teóricas em seu 

interior. Se quisermos pensar nos termos de Thomas Kuhn - um autor clássico da 

filosofia da ciência e ainda bastante citado nas reflexões sobre o assunto - podemos 

afirmar a psicopatologia como sendo uma ciência pré-paradigmática, ou seja, até hoje 

nenhum dos modelos conceituais que a constituem conseguiu se estabelecer como um 

verdadeiro paradigma. Paradigmas, nesse sentido, nunca coexistem. Para Kuhn 

(1962/1996), quando um novo paradigma surge, ele forçosamente substitui o anterior, 

de modo que a maioria de pesquisadores e cientistas passam a adotar esta nova 

referência em sua compreensão sobre o mundo. Em se tratando de psicopatologia, isso 

seguramente não é o caso. 

Apesar da existência de múltiplos modelos conceituais, inclusive provenientes 

das mais diversas áreas do conhecimento, ainda é frequente a classificação da 

psicopatologia como sendo essencialmente uma disciplina médica. A princípio isso 

pode parecer algo natural, pois estamos tratando de uma questão de saúde. Contudo, 

considerar a saúde mental apenas como um domínio da medicina, ou seja, como se 

estivesse limitada à psiquiatria e à neurologia, não é algo que se sustenta nem 

sociopoliticamente nem cientificamente, como veremos a seguir. Além disso, 

considerar a psicopatologia como sendo uma parte apenas da medicina muitas vezes 

justifica a redução da saúde mental a questões exclusivas do modelo biomédico 

(Aragona, 2011). Esse aspecto será criticado ao longo desse texto. 
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Nem bem começamos nossa reflexão e a multiplicidade conceitual pode ser 

percebida no próprio vocabulário empregado. Utilizamos os termos “psicopatologia”, 

“saúde mental” e “psiquiatria” praticamente como sinônimos até agora, mas, se 

pretendemos um maior rigor nessa pesquisa, devemos defini-los melhor. Mesmo não 

sendo a definição convencional do termo, contemporaneamente “saúde mental” carrega 

uma conotação marcadamente política, inclusive de militâncias políticas, algo 

certamente importante para a redução do sofrimento psíquico, mas que não será o foco 

da presente tese. “Psiquiatria” é evidentemente um termo da medicina e, como 

argumentaremos mais detidamente adiante no texto, estamos de acordo com Karl 

Jaspers quando ele afirma o seguinte: “a medicina é apenas uma das raízes da 

psicopatologia” (1913/2003, p. 50).  

Já “psicopatologia”, como fica explícito nessa última citação, emerge como um 

termo significativamente amplo, que reafirma a multiplicidade de modelos. Como se 

pode deduzir pelo próprio título dessa tese, é esse o termo escolhido para 

considerarmos as questões sobre o sofrimento psíquico. Por um lado podem haver 

perdas teórico-metodológicas ao trabalhar com um conjunto tão extenso e numa escala 

tão ampla, pois há especificidades marcantes nos diferentes modelos explicativos que 

compõem a psicopatologia. Por outro lado, apenas considerando o fenômeno de modo 

amplo é possível considerar as dificuldades de diálogo entre as áreas. Dito de outro 

modo: para entender a relação entre as partes - como a interação e a possibilidade de 

diálogo entre elas - devemos considerá-las como sendo parte de um todo. Nossa opção, 

portanto, refere-se a uma classificação englobadora de áreas consideradas diferentes, 

mas que na prática clínica frequentemente acabam convivendo. A questão aqui é 

considerar como se dá essa convivência e quais são as consequências disso para a 

pesquisa e para o próprio atendimento clínico.  

Desde já devemos fazer a seguinte ressalva: não tomaremos as classificações do 

mundo e do ser humano como sendo naturais, ou seja, “dadas” pela natureza, mas sim 

como construções sociais. Desse modo, encontrar pontos convergentes ou divergentes 

entre quaisquer pares de coisas depende mais de um interesse do observador do que da 

natureza impositiva de uma suposta realidade objetiva. O uso do termo 

“psicopatologia” é de interesse para a reflexão proposta, ainda que existam diferenças 

cconsideráveis entre os variados modelos de saúde mental (inclusive quanto ao que 

consideram “saúde mental”). 
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Voltando à questão de a psicopatologia muitas vezes ser pensada como uma 

área exclusivamente médica, há de se considerar as desvantagens dessa forma de 

classificá-la. Em primeiro lugar, ser vista dessa maneira no senso comum faz com que 

muitos pesquisadores de diversas áreas, como as ciências sociais, por exemplo, 

frequentemente deixem de pesquisar e fazer contribuições a respeito do tema (por mais 

que existam notáveis exceções). Além disso, por ser considerada uma disciplina 

médica, muitas vezes surge a concepção de apenas aquilo que fará uma diferença 

prática no tratamento dever ser digno de estudo e pesquisa. Isso certamente inibe outras 

formas de contribuição. Essa última concepção está relacionada a uma visão bastante 

equivocada, também do senso comum, a qual defende que ideias abstratas não possuem 

qualquer tipo de relação com a vivência concreta. 

A psicopatologia não é, portanto, meramente médica, e isso em parte explica a 

multiplicidade de modelos explicativos. Quanto a isso é conveniente lembrar que todas 

as referências existentes e legitimadas no plano científico podem (e devem) ser 

consideradas empíricas, no sentido de todas elas serem baseadas na observação. Por 

essa razão, dificilmente podemos afirmar um modelo explicativo como sendo melhor 

que outro, e isso se aplica tanto à questão de explicar melhor os fenômenos como 

também se aplica à própria eficácia do tratamento. A própria questão de o que significa 

eficácia não é universalmente aceita entre os modelos. É verdade que costumam 

coexistir apenas poucos modelos majoritários em certos momentos históricos, mas isso 

não necessariamente torna os demais modelos obsoletos. 

De acordo com Kecmanović (2011), existiriam duas fontes principais dessa 

diversidade na psicopatologia sendo elas a “dificuldade em discernir o papel do 

biológico e do psicológico na gênese e no tratamento de doenças mentais individuais, e 

a falta de uma teoria amplamente aceita da relação entre mente e corpo.” (p. 210). Essa 

última questão, como se percebe, está longe de ser tipicamente médica, tendo sido mais 

desenvolvida por filósofos. Isso reafirma a ideia de diversos campos do saber 

contribuírem para a construção de conhecimento na área. Ainda segundo Kecmanović 

(2011): 

 

A cisão conceitual em psiquiatria tem diversos efeitos negativos: pouca ou nenhuma 

comunicação entre os defensores de diferentes abordagens; valorização excessiva dos 

beneficios do conceito ao qual se apegam; falta de interesse em outras abordagens; 

confusão dos clientes quando confrontados com uma explicação diferente sobre a 
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origem dos seus problemas e o tratamento mais apropriado; imagem depreciada da 

psiquiatria. (p. 210) 

 

Apesar da grande diversidade de saberes que compõem a psicopatologia, alguns 

autores costumam dividir didaticamente os temas majoritários que separam as 

abordagens, normalmente em forma de dicotomias. Kecmanović (2011), por exemplo, 

trata de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais que dividem os estudos, 

Micale (1996) trata de uma divisão que segundo ele se mantém desde o século XVIII 

entre filosofias da mente organicista e mentalista. Já Brendel (2004) divide a 

psicopatologia entre tendências mais científicas ou mais humanistas e Wyatt e Livson 

(1994) dividem a área entre o modelo médico e o modelo psicológico. É interessante 

notarmos o quanto a questão de ênfase em aspectos biológicos ou psicológicos bem 

como as concepções de mente e corpo embasam a maior parte das separações de 

abordagens da psicopatologia. 

Como se não fossem suficientes as próprias divisões epistemológicas e 

metodológicas que tornam o diálogo difícil, muitos outros fatores somam-se a isso. 

Interesses financeiros, políticos, jurídicos, ideológicos e de diversas outras instâncias 

fazem-se intensamente presentes no campo da psicopatologia. Não é para menos. De 

acordo com Zachar (2014), “a psiquiatria e a psicologia clínica estão constantemente 

intervindo na vida das pessoas. Psiquiatras e psicólogos têm um papel importante em 

como a sociedade decide o que é normal e como ela decide quais tipos de 

anormalidades merecem tratamento” (p. 13). 

Homossexualidade, masturbação e drapetomania (a estranhíssima e patológica 

vontade de os escravos quererem fugir) são exemplos de diagnósticos psiquiátricos do 

passado altamente questionáveis atualmente (Kingma, 2015, p. 364). Como se percebe, 

a psicopatologia interfere profundamente na sociedade de uma forma geral e vice-versa, 

e isso cria dificuldades extras. Isso tudo, no entanto, torna a área bastante interessante. 

É claro que o argumento de influência na e da sociedade se aplica à ciência de uma 

forma geral, mas a psicopatologia parece sofrer com as controvérsias surgidas desse 

modo de uma forma mais intensa.  

Considerando todas as características da psicopatologia desenvolvidas acima, 

parece-nos proveitoso fazer um aprofundamento na questão do hibridismo teórico. 

Segundo acreditamos, esse é um ponto crítico para a compreensão do sofrimento 

psíquico e da busca de entendimento da razão de o diálogo ser tão difícil na 
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psicopatologia. Além disso, como veremos, considerar o aspecto híbrido tende a 

proteger a área de diversas formas de reducionismos. 

 

4.1 Hibridismo 

 

A dicotomia entre uma perspectiva biomédica rigorosa e uma consideração moderada 

da importância dos fatores sociais na psiquiatria é falsa. Não deveríamos ter que 

escolher. (Kendler, 2015, p. 84) 

 

A obra de Aristóteles foi organizada na Biblioteca de Alexandria de forma que 

os livros considerados de “física” foram colocados antes de livros sobre outros 

assuntos, que mais tarde foram chamados de “metafísica”. Esse último termo, 

possivelmente resultante do grego τὰ φυσικά poderia simplesmente se referir aos livros 

que vem “depois da física”, ou seja, sem necessariamente haver o significado de serem 

assuntos que vão “para além” de outros de forma mais profunda. Ou seja, seria mais 

uma preocupação da biblioteconomia da época do que uma preocupação “metafísica”, 

no sentido atual do termo. Seja como for, essa parece ser uma das principais origens 

das classificações e divisões do conhecimento tal como o conhecemos hoje, como no 

caso da psicopatologia. 

Tais divisões podem ser problemáticas, pois frequentemente os campos do saber 

passam a ser reificados, ou seja, ao longo do tempo são vistos como uma divisão 

natural oferecida pela própria natureza ou pela própria “Realidade”. Dessa forma, 

muitas vezes torna-se complicado extrapolar aqueles que seriam considerados os 

limites “naturais” das diversas disciplinas, até porque, ao se fazer isso, é colocada em 

questão a própria identidade delas.  

Há diversas pressões sociais para os pesquisadores se manterem trabalhando 

naquilo nomeado por Kuhn de “ciência normal”, ou seja, a ciência que trabalha com um 

paradigma específico sem o questionar. Estar inserido em um paradigma e ao mesmo 

tempo apresentar visões críticas à ele costuma ser uma tarefa bastante difícil e ingrata e, 

assim sendo, quem trabalha na ciência normal não costuma ter muito interesse em fazê-

lo, para dizer o mínimo. Apesar de em psicopatologia não haver um paradigma, no 

sentido proposto por Kuhn (1962/1996), no interior dos diversos modelos conceituais é 

possível perceber este mesmo fenômeno de não questionamento acontecer. A definição 

de um saber como “pré-paradigmático” se refere ao fato de não ter conseguido chegar a 

consensos teóricos pela maioria de seus participantes. 
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Trabalhar com filosofia relacionada à psicopatologia traz o risco de o 

conhecimento daí produzido ser visto como mera divagação teórica – algo muito 

distante da “realidade clínica”, diriam alguns. Além disso, a filosofia normalmente 

possibilita críticas a como o conhecimento se dá e não é assim tão comum encontrar 

cientistas dispostos a refletir sobre esse tema. O próprio pesquisador clínico pode ser 

ver rotulado como “filósofo” ao fazer tais reflexões, por mais que suas preocupações 

centrais se refiram ao tratamento do sofrimento psíquico. Esse rótulo possui claramente 

um cunho depreciativo por parte daqueles que não trabalham com filosofia. Assim, a 

possibilidade de se “pensar fora da caixa” pode trazer consequências negativas para 

quem se dedica a se distanciar da pesquisa estereotipada de um determinado campo do 

conhecimento (como ao não se limitar ao estudo dos autores e temas “aceitos” em um 

determinado modelo explicativo). Porém, Marková (2006) nos relembra algumas 

questões: 

 

Foram os cientistas humanos e sociais que criaram, muitas vezes inadvertidamente e 

artificialmente, as fronteiras entre os campos acadêmicos. As tradições humanas, 

muitas vezes orientadas por interesses políticos e territoriais, constrangem nossas ideias 

nas limitações das disciplinas restritas, privando-nos de ver os fenômenos sociais sob 

perspectivas diferentes e nas realidades multifacetadas às quais pertencem. (p. 15) 

 

Sempre existem justificativas prático/teóricas para as diversas classificações e 

divisões do saberes, seja em termos biblioteconômicos, metafísicos ou outros. É fato 

que o ser humano evoluiu significativamente ao conseguir estabelecer estas divisões. A 

medicina, por exemplo, dividindo o corpo humano e criando especialidades a partir 

desta divisão, consegue desenvolver o conhecimento de formas nunca antes vistas na 

história da humanidade. Ainda que possam haver diversas críticas à essa divisão do 

corpo, aparentemente a maioria das pessoas na chamada sociedade ocidental opta por 

formas de tratamento provenientes desta divisão (mesmo isso não excluindo outras 

formas de tratamento). Porém, em toda escolha há perdas. A constante especialização 

sempre permite novas possibilidades, mas, simultanemaente, seleciona certos aspectos 

da realidade, deixando outros de lado.  

Karl Jaspers, um autor que é referência quase obrigatória quando se trabalha 

com epistemologia da psicopatologia, afirma o seguinte: “convergem na psicopatologia 

os métodos de quase todas as ciências . . . Esta dependência de outras ciências, cujos 

métodos e conceitos se transferem, é constitutiva da psicopatologia” (1913/2003, p. 
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52). Visto dessa forma, fica evidente como a dificuldade de diálogo se torna prejudicial 

à psicopatologia. Se a diversidade conceitual é constitutiva da psicopatologia, limitar-se 

a apenas um modelo e restringir o diálogo com os demais traz prejuízos diretos para a 

área. Como afirma Gadamer (2006a) se referindo ao psiquiatra (ou àquele que trabalha 

com psicopatologia): 

 

Sua ciência e sua práxis movimentam-se por toda a tênue fronteira entre as áreas do 

conhecimento das ciências naturais, e ele ainda se vê confrontado com enigmas mental-

espirituais. Pois o ser humano não é apenas um ser natural, mas também algo 

misteriosamente estranho a si mesmo e ao outro, como pessoa, enquanto semelhante, na 

família e no trabalho, com inúmeras e imponderáveis influências e efeitos, fardos e 

problemas. O imprevisível sempre volta a atuar. (p. 166) 

 

A citação acima está de acordo com a maioria das divisões existentes no campo 

da psicopatologia, seja entre ciência e humanismo ou entre ciências naturais e ciências 

humanas. Como afirma Jaspers, “a psicopatologia não é, em sua própria essência, 

apenas uma forma de biologia, mas também uma ciência humana” (1913/2003 p. 51). 

Aí reside um hibridismo próprio da psicopatologia. Berrios (2013) afirma, cem anos 

após Jaspers, mas em clara concordância com ele, que híbrido é “qualquer coisa 

derivada de fontes heterogêneas, ou composta por elementos diferentes ou 

incongruentes” (p. 42). Contudo, como vimos na introdução dessa pesquisa, atualmente 

considera-se muito mais a dimensão biológica do sofrimento psíquico em detrimento de 

aspectos psicológicos e culturais, por exemplo. Aí reside um reducionismo próprio de 

alguns autores da psicopatologia. 

Ainda segundo Berrios (2013), a maioria dos psicopatologistas atualmente 

“pays lip service to culture” (p. 42), expressão essa que indica o fato de a maioria dos 

profissionais até concordarem quanto à importância de se considerar a cultura, mas de 

fato poucos fazem algo para sustentar tal ideia. Poucos buscam entender de fato o papel 

da cultura na formação de sintomas mentais. Como alternativa ao reducionismo 

biologicista, o autor propõe o chamado “modelo de Cambridge de formação de 

sintomas”, segundo o qual os sintomas psicopatológicos seriam atos mentais em que as 

pessoas em sofrimento configurariam, por meio de modelos culturais, informações que 

invadem suas consciências. O autor explica melhor essa ideia na seguinte passagem: 

 

A invariância ou estabilidade detectadas nos objetos psiquiátricos (as quais permitem 

seu diagnóstico e classificação) pode resultar não do fato de esses objetos se originarem 

da mesma região do cérebro, mas do fato de a informação que chega à consciência ser 
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configurada por modelos culturais, os quais imprimem neles a mesma forma. (Berrios, 

2013, p. 39) 

 

De acordo com Berrios (2013), “sintomas mentais são objetos híbridos, isto é, 

misturas de sinais biológicos ou simbólicos rudimentares e configuradores culturais” 

(p. 39).  Ainda segundo o autor, “se a estrutura do sintoma mental é culturalmente 

determinada, então eles não são objetos concretos nem objetos ideais, mas sim ‘objetos 

híbridos’, e isso cria todos os tipos de dificuldades conceituais” (p. 42). Num sentido 

muito parecido, McNally (2011) afirma o seguinte: 

 

Transtorno é um conceito híbrido que se assenta sobre o mundo natural dos fatos 

científicos e sobre o mundo socialmente construído dos valores. Ele tem dois 

componentes. O componente factual especifica o mecanismo que não está funcionando 

corretamente. O componente do valor especifica os males que resultam da disfunção. 

Os males podem incluir o sofrimento pessoal, risco de mortalidade aumentado, 

incapacidade para trabalhar e dificuldade de se relacionar com outras pessoas. (p. 71) 

 

A característica principal que faz diversos autores classificarem a psicopatologia 

como um campo do saber híbrido é o fato de seu objeto de estudo permitir ser estudado 

tanto do ponto de vista das ciências naturais como do ponto de vista das ciências 

humanas. Porém, normalmente a distinção natureza/cultura costuma emergir nas 

discussões epistemológicas de forma que a natureza é entendida como algo objetivo, 

atemporal e universal e a cultura como algo convencional, temporal e local. Esse 

entendimento é questionável, pois, de acordo com nossas perspectivas teórico-

metodológicas, não há quaisquer formas de entendimento absolutos, seja em relação à 

natureza como em relação à sociedade/cultura. 

É verdade que tudo, em última instância, pode ser pensado como pertencendo 

tanto ao domínio da natureza como ao domínio da cultura, a depender do interesse do 

pesquisador. A depressão pode ser compreendida a partir de disfunções hormonais, por 

exemplo, mas os próprios hormônios podem ser entendidos como classificações dadas 

por certo contexto cultural. Porém, em psicopatologia há uma dificuldade especial 

quando se busca enquadrá-la exclusivamente como uma ciência natural. Ao contrário 

de áreas da medicina, em psicopatologia raramente é possível determinar as lesões de 

órgãos como as causas de doenças e transtornos. Essa impossibilidade de verificação 

numa suposta realidade objetiva de seu objeto de estudo permite o desenvolvimento de 
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interpretações as mais variadas possíveis no que se refere à própria etiologia das 

doenças mentais.  

Um médico psiquiatra dificilmente faz cirurgias e os exames mais confiáveis 

com os quais pode contar (como o “exame psíquico” ou “exame do estado mental”) são 

normalmente realizados pela própria interação verbal, seja com o paciente, com seus 

familiares ou com pessoas próximas de uma forma geral. Máquinas modernas, 

sofisticadas e caras - que costumam conferir uma alta credibilidade às pesquisas - não 

costumam fazer parte dos tratamentos e das pesquisas na área. Não por acaso, muitos 

daqueles que cursam psiquiatria são vistos na universidade como pessoas pouco afeitas 

à medicina “de fato”. Eles possuiriam outra identidade, por vezes entendida nesse 

contexto como possuindo um status inferior (se comparada à cirurgia, por exemplo). 

Mesmo o estetoscópio e o avental branco, alguns dos mais importantes símbolos sociais 

da prática médica, são frequentemente dispensáveis em psiquiatria.  

O caráter híbrido da psicopatologia contribui para uma desconfiança por esta 

prática, pois o senso comum científico5 apregoa que uma ciência “de verdade” deveria 

contar com testes e exames objetivos e confiáveis (quando os próprios psiquiatras 

compartilham desta concepção há uma tendência a se aproximarem de abordagens 

naturalistas de psicopatologia). Essa concepção de ciência é nomeada de indutivismo 

ingênuo por Chalmers (1993) e pode ser definida da seguinte maneira: 

 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas 

de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e 

experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar etc. Opiniões ou 

preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é 

objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento 

provado objetivamente. (p. 23) 

 

Por meio de uma série de argumentações Chalmers (1993) defende ser 

insustentável - lógica, experimental e também probabilisticamente - a ideia de a ciência 

começar pela observação e essa, estando correta, fornecer bases seguras para o 

conhecimento. Em se tratando de observação, Cushman (1995) aponta para um aspecto 

importante que se apresenta como desafio metodológico para esse objetivismo (ou 

indutivismo ingênuo): “o olho não consegue ver como ele está vendo” [itálico do autor] 

                                                 
5 Apesar de “senso comum científico” poder parecer uma contradição em termos, acreditamos 

que a expressão funciona bem para caracterizar a presença de verdades pouco questionadas 

e/ou pouco embasadas utilizadas por cientistas e pesquisadores. 
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(p. 300). Ainda que fosse verdadeiro o fato de observarmos o mundo de forma objetiva, 

qual garantia teríamos a respeito da objetividade dessa observação? Segundo 

defendemos, a concepção de ciência citada acima é altamente questionável e nem de 

perto detalha com precisão os processos envolvidos nas pesquisas e nos procedimentos 

científicos. 

Uma última característica do hibridismo é digna de ser considerada. Zachar 

(2014) cita as pesquisas de Keil (1989), nas quais esse autor demonstrou que por volta 

de cinco anos de idade as crianças preferem considerar que um leão com uma fantasia 

de tigre é de fato um leão, bem como um porco-espinho alterado para parecer um cacto 

continua sendo um porco-espinho. Diz Zachar (2014): 

 

De acordo com Keil, as crianças também são relutantes em reconhecer híbridos. Por 

exemplo, se um leão é mostrado transformando-se lentamente em um tigre, as crianças 

preferem ver os intermediários como leões ou como tigres, e não ambos. Apesar de 

muitos leitores imaginarem que, diferente das crianças, não seriam tão essencialistas, e 

prontamente “veriam” os híbridos, isto pode não ser o caso. (p. 59) 

 

Caso o leitor esteja se perguntando, sim, de fato existem ligres – animais 

resultantes do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa (aliás, não apenas 

existem ligres, como também tigreão, leopon, jagleão e pumapardo). Contudo, mais 

importante que saber isso neste momento é atentarmos para a ideia de o nosso próprio 

aparato cognitivo parecer dificultar a nossa percepção de híbridos. E híbridos existem, é 

sempre bom lembrar. Possuímos a tendência – seja inata, seja moldada culturamente ou 

sejam os dois casos – de ver o mundo de forma essencialista. Para muitos ou a 

psicopatologia seria uma ciência natural ou seria uma ciência humana. Ou uma coisa ou 

outra. Entender o psiquismo de forma híbrida parece fácil de falar, mas difícil de 

compreender (ou difícil de preferir, a depender de certos interesses). 

 

4.2 Essencialismo 

 

A questão do essencialismo enunciada acima merece ser mais bem trabalhada, 

pois, a nosso ver, é decisiva para o entendimento de por que o diálogo é tão difícil na 

psicopatologia. Tratar de híbridos e de essência remete-nos à questão metafísica a 

respeito do estatuto da realidade. Todos nós possuímos concepções metafísicas, mas 

como nem sempre refletimos a respeito delas, elas se mantêm inconscientes (no simples 
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sentido de não estarem em nossa consciência). Adentrar uma reflexão como essa, 

portanto, implica diversas dificuldades, tanto em razão da complexidade do assunto 

como em dificuldades apontadas anteriormente: “esso não seria um assunto relevante 

apenas para os filósofos?” ou “por que cientistas e pesquisadores neutros e objetivos 

deveriam se preocupar com os temas da verdade e realidade?”. De acordo com Duarte 

Júnior (1988): 

 

[Se referindo à realidade] na psicologia e ciências afins (psicanálise, psiquiatria) talvez 

seja onde o emprego da palavra é maior e mais decisivo e, paradoxalmente, onde o seu 

significado é menos pensado e questionado. Estudantes e profissionais da psicologia . . 

. em geral descartam a questão por considerá-la “óbvia demais”, ou então respondem 

com frases feitas empregadas pelo senso comum, como: “realidade é como o mundo é”, 

ou “realidade é aquilo como as coisas são”. (p. 8/9) 

 

De forma muito semelhante, Zachar (2014) afirma que: 

 

Em psicologia e psiquiatria, no entanto, pouca atenção é dada para o que se entende 

pelo conceito filosófico um tanto abstrato de “real”. Assume-se que o significado do 

termo é autoevidente, apesar de que se você pedir para a maioria das pessoas definir 

esse termo “autoevidente”, muitas ficariam perdidas. (p. 15) 

 

Pesquisadores, cientistas e estudiosos frequentemente evitam questões 

metafísicas, talvez por parecerem excessivamente óbvias ou quem sabe por soarem 

distantes demais da reflexão que pretendem fazer em suas pesquisas. Contudo, quer se 

considere ou não as questões metafísicas, elas sempre estão presentes. Como John 

Searle (1997) afirma de modo bastante simples e direto, “o preço pago por desprezar a 

filosofia consiste em cometer erros filosóficos” (p. 28). 

 Tomar as questões como dadas, como no caso de “realidade”, também dificulta 

o diálogo, em razão de os assuntos não serem colocados como temas dignos e/ou 

necessários de serem debatidos. Assim, pode-se estar trabalhando com conceitos 

metafísicos distintos, sem que se dê conta disso (pode haver incomensurabilidade, 

como veremos adiante). De outra forma, possivelmente em razão da falta de uma 

formação mais aprofundada no campo das ciências humanas, muitos profissionais 

evitam conscientemente tais debates e justificam essa recusa de diversas formas, como 

ao afirmar que tais temas abstratos não fazem parte da prática clínica. Contudo, mesmo 

tendo-se uma boa formação filosófica podem haver dificuldades no diálogo, é claro, 

pois um diálogo autêntico implica a possibilidade de os participantes estarem dispostos 
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a repensar suas crenças iniciais, e nisso estão colocadas tanto questões cognitivas 

quanto emocionais. Voltaremos à essa definição de diálogo quando nos aprofundarmos 

na hermenêutica filosófica, na seção 7. 

 A concepção de realidade considerada problemática aqui e, portanto, que será 

alvo de críticas, é justamente a concepção defendida por essencialistas. De acordo com 

Garrett (2011), “essencialismo é a visão metafísica, que se origina com Aristóteles, 

segundo a qual os objetos e os tipos naturais têm certas propriedades que são essenciais 

e outras que são acidentais” (p. 39). Dessa forma, Sócrates, por exemplo, seria 

essencialmente um humano, mas acidentalmente calvo, assim como os tigres (e até 

mesmo os ligres) seriam essencialmente animais, mas acidentalmente listrados. “É 

parte da identidade e da natureza de Sócrates que ele é humano, mas não que ele seja 

careca. É parte da identidade e da natureza de tigres que eles são animais, mas não que 

eles sejam listrados.” (Garrett, 2011, p. 38). Uma forma de entendimento fixa de 

identidade, relacionada às três formas de absolutismo que veremos na seção 5, é 

pensada quando se utiliza um pensamento essencialista. 

Desse modo, “a realidade, afirma o essencialista, é independente da mente, e sua 

natureza verdadeira pode ser descoberta. A forma pela qual construímos o mundo, 

portanto, deve ser ditada por como as coisas realmente são.” (Zachar, 2014, p. 56). 

Zachar (2014) nomeia de “essencialismo psicológico” esta predisposição cognitiva para 

ver as entidades como possuindo uma natureza subjacente que as faz serem aquilo que 

são. Segundo o autor, “a metafísica científica típica, que muitas pessoas assumem como 

um ideal regulador na psicologia e na psiquiatria, foi formada quando o essencialismo 

psicológico se encontrou com as ciências físicas e biológicas no colegial e na 

faculdade.” (2014, p. 64). 

 O essencialismo faz parte da metafísica utilizada pelo senso comum e raramente 

é questionado (mesmo no campo científico). As entidades do mundo possuiriam 

essências inegáveis e isso as fariam ser aquilo que de fato são. Zachar (2014) aponta ao 

menos duas desvantagens do uso desta concepção no campo da psicopatologia. A 

primeira delas é entender os diagnósticos de forma literal. Uma consequência comum e 

lógica desse ponto de vista é considerar os sintomas e diagnósticos como entidades 

evidentes de um mundo natural e objetivo. Assim, quem não enxergasse isso numa 

prática clínica seria cego, estaria alucinando ou, então, provavelmente teria sérias 

deficiências cognitivas.  
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Ou seja, aqueles que entendem a realidade a partir de um esquema conceitual 

alternativo e, portanto, literalmente veem a realidade de outra maneira, são tidos como 

incapazes e/ou incompetentes. Essa afirmação pode parecer bastante forte – e de fato é 

– mas ouvi-la é, infelizmente, bastante comum no campo da psicopatologia. Claro que 

isso não costuma ser algo dito abertamente e de forma constante, mas, ainda assim, esse 

pensamento é frequente no interior dos diversos modelos explicativos. Assim como boa 

parte das pessoas não dirão facilmente para si mesmas e para as outras que são, por 

exemplo, invejosas ou egoístas, também não dirão facilmente que são intolerantes com 

o diferente. No texto As resistências à psicanálise (1925/2011), por exemplo, Freud 

argumenta que muitas resistências à psicanálise na época eram provenientes não de 

questões intelectuais, mas de fontes afetivas. De acordo com Taylor (1999): 

 

Tomemos a reclamação frequentemente repetida de que conceitos como ‘resistência’ 

permitem aos freudianos ganhar dos dois jeitos: se uma pessoa admite uma 

interpretação, isso ajuda a confirmá-la; mas, se ela a rejeita, isso também pode ser 

entendido como uma confirmação, já que a interpretação reprimida é uma à qual o 

paciente resiste, e rejeição indignada é previsível nessas circunstâncias; de fato, quanto 

mais definitiva a rejeição, mais provável a hipótese. Este impasse aparentemente do 

tipo cara-eu-ganho, coroa-você-perde é dito tornar as hipóteses psicanalíticas 

irrefutáveis; e, através de um bem conhecido princípio da ciência clássica, aquilo que é 

irrefutável carece de conteúdo explicativo. (p. 123) 

 

No último parágrafo de As resistências à psicanálise (1925/2011) Freud 

considera ainda a possibilidade de a psicanálise muitas vezes não ser aceita pelo fato de 

ele próprio ser judeu. Como a história nos mostrou cerca de quinze anos depois, o autor 

provavelmente estava certo, pois os nazistas queimaram livros cujos autores eram 

judeus, entre outros. De fato, existem resistências emocionais envolvidas na rejeição ou 

aceitação da alteridade, mesmo no campo científico. Contudo, argumentos como os de 

Freud precisam ser utilizados com prudência, pois podem facilmente resultar numa 

falácia genética, ou seja, numa confusão entre o contexto de descoberta e o contexto de 

justificação. O fato de uma determinada pessoa não concordar com as ideias 

psicanalíticas não se deve exclusivamente aos aspectos apontados por Freud, pois 

muitos podem simplesmente considerar a teoria problemática, por razões teóricas. 

Afinal, qualquer abordagem poderia utilizar o mesmo argumento para justificar uma 

falta de aceitação (Skinner poderia afirmar que a análise do comportamento não é 

muito aceita por não utilizar a mente para produzir conhecimento psicológico, Jung 

poderia dizer que a psicologia analítica não é muito aceita por dialogar com vertentes 
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mais místicas do conhecimento, etc.). Os diversos modelos explicativos de 

psicopatologia, ao considerarem de forma literal seus diagnósticos e conceitos de forma 

geral, acabam dificultando o diálogo entre eles mesmos. 

 A segunda desvantagem de uma concepção essencialista em psicopatologia 

proposta por Zachar (2014) é a de não aceitação de conceitos se não parecerem 

adequados à prática clínica. Dessa maneira, os conceitos são rotulados como construtos 

ficcionais e as possíveis contribuições que possam ter para outras práticas clínicas são 

ignoradas. Num outro trabalho (Florsheim, 2016) nos detivemos na importância que a 

máquina fotográfica teve para a invenção da histeria, por Jean-Martin Charcot (1825-

1893), no qual seguimos principalmente as ideias de Didi-Huberman (1982). 

Argumentamos que em grande medida Charcot inventou uma noção de histeria, mas 

para se proteger das críticas, ele próprio defendeu veementemente e de forma 

claramente essencialista, que havia descoberto um diagnóstico na realidade objetiva, 

pois era apenas um fotógrafo observando e descrevendo o mundo natural. Se de fato 

assim era, então todos deveriam aceitar o diagnóstico de histeria tal como ele o 

entendia. 

Os debates que acontecem com a concepção essencialista como plano de fundo - 

como no caso de Charcot e de seus críticos - giram em torno da questão, a nosso ver 

problemática, de se o diagnóstico de fato existe ou não numa suposta realidade 

objetiva, universal e a-histórica. Nesse sentido parece-nos muito mais construtivo o 

debate a respeito de o diagnóstico trazer ou não ganhos para a clínica. Uma visão 

pragmática como essa pode favorecer o diálogo na medida em que tira o foco da 

competência ou inteligência dos clínicos em diagnosticar, colocando o foco na própria 

condução do tratamento por parte dos clínicos.  

Até aqui consideramos a concepção essencialista como um senso comum que 

raramente é repensado ou debatido. Existem, contudo, alguns interesses na manutenção 

desta forma de pensamento. De acordo com Zachar (2014): “os milhões de dólares 

gastos a cada ano por companhias farmacêuticas para ensinar o público geral que 

condições tais como depressão e fobia social possuem fundamentos biológicos e são, 

portanto, passíveis de intervenção farmacológica, amplificam o pensamento 

essencialista” (p. 63).  

Esse exemplo da indústria farmacêutica aponta para certos usos (e abusos) da 

concepção essencialista em direção a ganhos próprios, sejam financeiros ou de 
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autoridade e status no interior da ciência. Não necessariamente há intenções antiéticas 

nisso, no sentido de distorcer propositalmente os fatos, mas esse exemplo demonstra a 

importância e a necessidade de sempre poder haver a presença do pensamento crítico 

dirigido aos modelos de psicopatologia. Além disso, dadas as reflexões anteriores, 

parece-nos mais do que justificada a importância do estudo de metafísica no contexto 

da psicopatologia. Trata-se, entre outras coisas, de sermos menos manipulados por 

propagandas, até porque o compromisso dessas não costuma ser com a verdade - em 

qualquer sentido que se queira entender esse conceito - mas sim com interesses 

próprios (e, é bom lembrar, propagandas podem aparecer na televisão, no rádio, na 

internet e também em trabalhos que se afirmam como científicos, inclusive os 

publicados por revistas influentes). 

A tentativa de convencimento de as doenças mentais serem, em última 

instância, fundamentadas em questões biológicas faz a questão do hibridismo em 

psicopatologia ser desprezada. Ao contrário, busca-se uma fundação bem definida e 

vista como essencial (não-acidental), ou seja, inquestionável para justificar essa ideia. 

As outras maneiras de se entender a relação entre mente e corpo e o papel do aspecto 

cultural e do aspecto psicológico do sofrimento psíquico acabam sendo completamente 

ignoradas. Isso é problemático, pois tanto a diversidade conceitual é prejudicada, como 

também quem busca tratamento pode ignorar outras formas de ajuda além das 

medicações, por exemplo. Algumas formas alternativas de tratamento podem ser menos 

invasivas, mais baratas, com menos chances de causarem efeitos colaterais e até mais 

eficazes, dependendo de cada caso. Mas, é importante lembrarmos, um tratamento não 

precisa excluir o outro. A psicopatologia não precisa se tornar uma ciência 

paradigmática. 

 

4.3 Tipos naturais 

 

É função da ciência descobrir a existência de um reino geral da ordem na natureza e 

achar as causas que governam essa ordem. (Mendeleiev, citado por Lonner, 2011, p. 

64) 

 

Há ainda uma questão bastante relevante para a reflexão a respeito do 

essencialismo em psicopatologia, referente aos tipos naturais (natural kinds), que, 

portanto, merece ser mais bem desenvolvida. Essa concepção tem sido amplamente 

discutida em textos de epistemologia da psicopatologia (alguns dos quais serão citados 
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adiante) e contribui para o entendimento tanto do hibridismo como da dificuldade de 

diálogo. De acordo com Cooper (2015): 

 

A tabela periódica proporciona talvez o melhor exemplo da potencial importância dos 

tipos naturais para a ciência. A tabela periódica fornece uma base classificatória para a 

química que permite diferentes tipos de coisas serem classificadas e, por meio dessa 

classificação, elas podem ser entendidas e controladas. Assim, uma vez que eu tiver 

determinado que uma amostra química particular é grafite, digamos, eu sei como irá se 

comportar e como tratá-la se eu desejar utilizá-la de diversos modos.  (p. 950) 

 

A esperança de muitos que adotam o essencialismo juntamente com a 

concepção de as doenças mentais serem tipos naturais é a de um dia a psicopatologia 

possuir uma classificação tão precisa quanto a tabela periódica de Mendeleiev. E, 

lembremos, ao formular a tabela periódica dos elementos químicos Mendeleiev criou 

um modelo extremamente bem-sucedido em termos heurísticos, uma vez que conseguiu 

prever a existência de elementos químicos desconhecidos àquela época. Essa 

capacidade de controle e previsão, tão importante para as ciências natuarais e, melhor 

dizendo, para as ciências nomotéticas6, é uma característica de extrema importância 

para haver um reconhecimento social das disciplinas científicas e também dos próprios 

cientistas. Pergunta-se (mesmo após nossa reflexão sobre o hibridismo): podemos 

entender a psicopatologia unicamente como uma ciência natural, nomotética e que 

trabalha apenas com tipos naturais? O leitor já conhece nossa posição, mas antes de 

aprofundar a crítica vejamos a caracterização de Zachar (2015) a respeito dos tipos 

naturais: 

 

a) Ocorrem naturalmente em oposição a artificialmente; b) têm fronteiras claramente 

demarcadas separando os membros do tipo natural dos não membros; c) possuem 

características observáveis que são causalmente produzidas por propriedade internas; e 

d) estas propriedades causais podem ser usadas para objetivamente validar 

pertencimento à categoria. Além disso, estudar o que instâncias de um tipo têm em 

comum nos permite saber o que esperar do tipo em geral. (p. 288) 

 

Podemos entender os elementos químicos como tipos naturais, mas entender os 

diagnósticos da psicopatologia de acordo com os critérios acima é algo bastante 

complicado. Como afirma Gadamer (2006a), em uma citação anterior, ao se referir ao 

aspecto mental-espiritual da psiquiatria, “o imprevisível sempre volta a atuar” (p. 166). 

                                                 
6 As ciências nomotéticas se diferenciam das ciências idiográficas, pois, se as primeiras têm 

como foco a busca por leis gerais, as segundas trabalhariam com a questão do sentido. É 

atribuído primeiramente a Wilhelm Windelband (1848-1915) essa divisão (Assoun, 1983). 
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A nosso ver, o sofrimento psíquico, o objeto de estudo da psicopatologia, não permite 

ser estudado profundamente sem serem consideradas também as dimensões histórica, 

linguística e cultural. De acordo com essa concepção, portanto, nunca haverá um 

Mendeleiev para essa área do conhecimento já que, como afirma Cooper (2015): 

 

Enquanto tipos químicos são precisos, tipos psiquiátricos são confusos. Enquanto os 

tipos químicos são objetivos, a identificação de tipos psiquiátricos é carregada de 

valores. A classificação psiquiátrica envolve classificar as pessoas e, diferente de 

elementos químicos, pessoas respondem a serem classificadas de várias maneiras. (p. 

950) 

 

A citação acima lembra um aspecto próprio ao objeto de estudo das ciências 

humanas. Um tipo natural não responde à pesquisa e à classificação como o fazem os 

seres humanos. Por que isso ocorre? Porque os tipos naturais não falam e não possuem 

consciência, mas os humanos sim, é claro. Podemos fazer essa diferenciação a partir de 

diversas perspectivas, sendo a questão cultural, que envolve os aspectos simbólicos da 

linguagem, uma das respostas mais aceitas. Acontece que frequentemente a questão da 

cultura na sintomatologia das doenças mentais é encarada de forma superficial, como se 

fosse apenas uma questão da aparência da doença, como Berrios (2013) afirma. 

Segundo Zachar (2014): 

 

De acordo com a perspectiva do tipo natural, as diferentes manifestações de depressão 

ao longo dos tempos e lugares representam o que Ekman e Friesen (1975) nomeiam de 

regras de demonstração. O “mecanismo patológico” subjacente, é dito, é o mesmo para 

todos, mas diferenças históricas e culturais influenciam na forma como é expressado. 

Em tal modelo, estas demonstrações transitórias são apêndices de uma realidade 

patológica subjacente. [itálico do autor] (p. 150) 

 

Nosso objetivo aqui foi desenvolver a concepção essencialista e o entendimento 

dos transtornos mentais como tipos naturais, de forma que o aprofundamento das 

questões culturais será feito nas próximas seções. Faz-se mister, no entanto, apontar 

para a forma segundo a qual perspectivas essencialistas trabalham com a influência 

cultural. A nosso ver o fazem de forma superficial, no sentido de considerar essa 

influência apenas como uma espécie de verniz aplicado sobre o mundo, como referimos 

anteriormente.  

Quando se está trabalhando com psicopatologia é praticamente inevitável 

utilizar conceitos que nos auxiliem para as explicações, compreensões, predições e 

mesmo inferências indutivas. Quase todos os modelos teóricos de psicopatologia 
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utilizam conceitos diagnósticos e esses oferecem a possibilidade de o clínico ou o 

pesquisador obterem um conhecimento adicional no momento de entrevista com o 

paciente. Essa área do saber é também uma área da saúde, de modo que não se limita 

apenas às explicações teóricas, mas busca melhorar o tratamento. Em razão de não 

haver uma resposta definitiva acerca do sofrimento psíquico, continua sendo relevante e 

prudente a sustentação da possibilidade de entendimento dos transtornos mentais como 

sendo tipos naturais. Mas não apenas isso.  

Como afirma Cooper (2015), “relatos plausivelmente diferentes podem 

funcionar melhor para diferentes doenças mentais.” (p. 954). Essa percepção estimula o 

pluralismo de explicações e tratamentos e valida a própria existência da alteridade. Até 

mesmo aquilo denominado como “transtorno mental” se constitui como uma 

classificação localizada num determinado contexto e pode ser questionada. Será que em 

alguns casos não são colocados no mesmo grupo diferentes tipos de transtorno? 

Charcot, por exemplo diferenciou a histeria da epilepsia, afirmando serem fenômenos 

diferentes. Isso resultou em vantagens para o tratamento dos pacientes (e inclusive foi 

um dos pré-requisitos para o surgimento da psicanálise). Dessa maneira, poderíamos 

perguntar: será que formas diferentes de entendimento da realidade não podem 

coexistir e contribuir melhor para uma ou outra forma de doença mental, ao invés de 

haver apenas um paradigma válido e eficiente na psicopatologia para tratar de 

absolutamente todos os casos? A questão é retórica evidentemente. 

    

4.4 Possibilidades de união de modelos 

 

Hierófilo atribui aos humores a origem de nossas doenças; Erasístrato, ao sangue das 

artérias; Asclepíades, à superabundância ou à escassez das energias físicas; Díocles, a 

um desequilíbrio na proporção dos elementos que compõem nosso corpo, bem como à 

qualidade do ar que respiramos; Estráton, a um excesso, a uma dificuldade de 

assimilação e a uma corrupção dos alimentos; Hipócrates, aos espíritos. Um de seus 

amigos [Plínio] . . . diz a propósito que ‘a ciência mais importante para nós, aquela à 

qual incumbe a conservação de nossa saúde, é infelizmente a mais incerta, a mais 

confusa, a mais agitada pelas contínuas mudanças de doutrina’. (Montaigne, [século 

XVI], 2000, p. 127) 

 

 Se considerarmos a história da medicina e das áreas da saúde em geral veremos 

que os esquemas conceituais existentes sempre foram provisórios, como se percebe na 

citação acima, referente à Grécia Antiga. Somado esse fato histórico às diferenças de 

concepções de saúde entre as culturas, nos deparamos com uma enorme variedade de 
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entendimentos acerca do mundo e da natureza humana. Contudo, se selecionarmos um 

determinado momento histórico e uma determinada cultura, podemos em geral perceber 

a presença de pouquíssimos modelos explicativos convivendo. 

 Em psicopatologia de forma mais específica acontece o mesmo: sempre 

existiram modelos dominantes moldando a percepção das doenças mentais pela 

sociedade em geral. Porém, ao contrário de outras áreas da saúde, em psicopatologia 

diversos modelos influentes costumam coexistir. Por essa razão faz bastante sentido, 

por exemplo, questionar-se qual é a orientação teórica de um profissional da 

psicopatologia, algo que não costuma acontecer em outras áreas dentro da saúde. 

Dificilmente se perguntará a um ortopedista, um otorrinolaringologista ou um 

ortodontista qual é o modelo conceitual com o qual trabalham, por exemplo. 

 Essa multiplicidade de concepções sugere, por um lado, um desenvolvimento 

constante das ideias e uma riqueza de concepções psicopatológicas. Isso, no entanto, é 

problemático quando é necessária uma interação entre profissionais com concepções 

distintas. Segundo Kecmanović (2011): 

 

A comunicação profissional é, em um número significativo de casos, restrita a 

praticantes de um mesmo modelo. Aqueles que são comprometidos com uma causa de 

um modelo particular são com frequência pouco afeitos a aprender o que seus colegas 

do outro lado da cerca pensam sobre um paciente em particular, que tipo de problemas 

eles encaram e o quão longe chegaram em detectar caminhos que levam ao 

adoecimento mental. Não restam dúvidas de que tal estado de coisas no interior da 

comunidade psiquiátrica dificulta o diálogo entre os defensores de diferentes visões. E 

é o diálogo, mais do que a sua ausência, que pode contribuir para os psiquiatras 

diminuírem a cisão ciência/humanismo. (p.221) 

 

 Diversas tentativas bem-intencionadas de superação do hibridismo e da 

dificuldade de diálogo em psicopatologia foram propostas ao longo do tempo. Entre 

elas está o chamado modelo biopsicossocial, bastante citado ainda hoje quando se 

busca uma integração entre os modelos. George Libman Engel (1977 e 1981) é o autor 

responsável por este modelo que se propõe holista e busca considerar as concepções 

tanto das ciências naturais em geral como também da psicologia, sociologia, economia, 

política e antropologia. De acordo com esse modelo, todas as dimensões referidas por 

essas disciplinas influenciariam-se mutuamente e este ponto deveria ser considerado em 

pesquisas relacionadas à saúde.  

 É difícil caracterizar melhor o modelo biopsicossocial antes de criticá-lo, pois, 

como afirma Kecmanović (2011), apesar de parecer à primeira vista uma ideia boa 
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como conceito, na prática é um desafio aplicá-la. Pode parecer uma boa receita, que 

lista bem os ingredientes sem hierarquizá-los, mas na verdade a receita completa, com  

o modo de procedimento, não é oferecida. O próprio modelo é pouco desenvolvido por 

Engel, aparentemente figurando como uma boa opção democrática num cenário tão 

plural como o é a psicopatologia, mas, na prática, funciona apenas como uma ideal. Em 

outras palavras, soa bem, mas não funciona, como diz um meme da internet (“sounds 

good, doesn´t work”). Afirma Kecmanović (2011): 

 

Deixando de lado sua utilidade comparativamente pequena, o modelo biopsicossocial 

não proporcionou, sequer no nível conceitual, o que poderia se esperar dele, dado seu 

nome e suas alegações. O modelo biopsicossocial não conseguiu sintetizar as 

conquistas dos modelos tradicionais individuais em um novo conceito que contribuiria 

para os psiquiatras obterem uma visão compreensiva da complexidade das doenças 

mentais. (p. 216) 

 

O modelo proposto por Engel sugere neutralidade e imparcialidade e, dessa 

forma, se propõe como uma alternativa aos dogmatismos existentes. Os defensores 

desse modelo parecem não perceber, entretanto, o fato de que “não existe conhecimento 

psiquiátrico fora do conhecimento que os modelos psiquiátricos individuais abrangem” 

(Kecmanović, 2011, p. 216). Não é possível simplesmente juntar tudo e todos e assim 

consider a questão reoslvida. Isso seria um ecletismo pouco rigoroso. Wyatt e Livson 

(1994) oferecem uma crítica bastante dura à tal forma de entendimento: 

 

Num primeiro olhar, o uso simultâneo de ambos os modelos (psiquiatria biológica e 

psiquiatras psicanaliticamente/socialmente orientados), ou a adoção de um novo 

modelo biopsicossocial, parece resolver os problemas dos modelos conflitantes 

simplesmente ao ver as diferentes conceituações das perturbações emocionais como 

resultado de diferentes níveis de análise e não como discordâncias substanciais. Mas 

esta solução proposta nos parece uma forma de imperialismo semântico. Ela busca 

encobrir uma diversidade ideológica legítima e significativa, anexando por decreto 

províncias problemáticas de dissenso entre as posições dos modelos médico e 

psicossocial. (p.130) 

 

A questão das ideologias presentes nos modelos explicativos é extremamente 

importante para a psicopatologia. Trata-se de uma reflexão frequente no campo das 

ciências humanas, mas normalmente evitada nas ciências naturais. Segundo 

acreditamos, todo esquema conceitual em psicopatologia possui características 

ideológicas e morais. Quando se reduz tais modelos a meros procedimentos e 

protocolos para tratar o sofrimento psíquico perde-se de vista essas características (mas 
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elas continuam presentes, agora de modo oculto). De acordo com Cushman (1995), a 

“ideologia que é camuflada é particularmente perigosa, pois aqueles que exercem 

influência negam o seu poder ao mesmo tempo que o exercitam” [itálico do autor] (p. 

285). O modelo biopsicossocial sugere uma homogeneização e, a nosso ver, não deve 

ser essa a proposta do pluralismo. 

 É comum a existência de concepções que forçam simplificações para facilitar o 

diálogo. Esse tipo diálogo não nos interessa aqui, tanto por sua falta de rigor, como pela 

ênfase na aparência de harmonia em detrimento do conteúdo das concepções, além do 

perigo citado por Cushman (1995). Um exemplo pode ilustrar melhor essa ideia. É 

comum no Brasil algumas pessoas afirmarem que católicos, evangélicos e espíritas (três 

religiões hegemônicas do país) na verdade creem no mesmo Deus (e, portanto, as 

diferenças existentes entre elas seriam superficiais). Entretanto, podemos perceber que 

outras crenças normalmente não são consideradas nessa busca de harmonização social, 

como no caso de religiões politeístas e atéias, por exemplo, que são uma minoria. O 

interesse central nessa forma de classificação parece residir sobretudo na minimização 

das diferenças entre pessoas que compartilham tais crenças, mais do que numa 

preocupação mais rigorosa com relação ao conteúdo. Será que as visões de mundo e de 

natureza humana são mesmo tão semelhantes? Será que toda a diversidade (por 

exemplo, as religiões de matriz africana, as religiões orientais, etc.) é considerada nesse 

“pacote”? No caso da psicopatologia poderíamos pensar em diversas referências 

ignoradas pelo modelo biopsicossocial, como o aspecto espiritual, importante para 

muitos até mesmo na ciência, por exemplo. Fora isso o “social” no nome seria 

sinônimo de “cultura”? Como se percebe, o termo “biopsicossocial” é vago.  

Modelos conceituais de psicopatologia não são apenas tecnologias diferentes 

para a tentativa de resolução de um problema (o sofrimento mental). O modo de 

compreensão de sintoma, diagnóstico e tratamento também é diferente. Portanto, ao 

contrário do que muitos cientistas preferem acreditar, Fowers et al. (1999) afirmam o 

seguinte: 

 

Por trás da imagem de uma teoria objetiva de “saúde mental” ou de uma ciência neutra 

do comportamento humano, cada um desses sistemas promove uma concepção de o que 

é o bem viver [isso é o que nomeamos de aspecto “moral”], um sistema de valores ou 

uma “cultura”. Estas “culturas de tratamento” podem possuir virtudes, mas parecem ter 

também muitos valores ou características questionáveis. (p. 8) 
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 O entendimento dos modelos conceituais em psicopatologia como sendo e 

funcionando como verdadeiras culturas é de fundamental importância para uma 

afirmação que viemos preparando ao longo da seção e agora pode ser melhor expressa: 

os modelos conceituais de psicopatologia possuem uma dimensão de 

incomensurabilidade. O modelo biopsicossocial é ingênuo justamente por não 

considerar isso.  

 Bernstein (1996) cita a obra do antropólogo Clifford Geertz, na qual o autor 

analisa as concepções de “pessoa” e de “self” em diferentes culturas, como a javanesa, 

balinesa e marroquina. A conclusão é que essas concepções são incomensuráveis, no 

sentido de não ser possível fazer uma comparação ponto a ponto delas, bem como não 

há como se fazer traduções absolutamente precisas. Em suma, não é possível descobrir 

algo como um conceito genérico de “pessoa” ou de “self” e apontar tais culturas como 

possuindo conceitos exóticos com diferenças marcantes. A nosso ver, o entendimento 

do tema “identidade”, relacionado a como se entende “pessoa” e “self” precisa 

considerar esse aspecto, como faremos na seção 9 desta tese. 

 O mesmo impedimento em termos de incomensurabilidade se aplica às “culturas 

de tratamento”, conforme nomeadas acima. Apesar de ser possível tecer muitas 

similaridades entre eles (o que, a rigor, podemos fazer com absolutamente tudo no 

mundo), os modelos conceituais não permitem comparações precisas, ainda que 

utilizem um mesmo idioma e vocabulários semelhantes. “Sintoma”, em psicanálise, é 

muito diferente de “sintoma” na psiquiatria clássica, por exemplo. A forma de entender 

um diagnóstico e a ideia de saúde em psicoterapia existencial é significativamente 

diferente da forma de entendimento dos manuais diagnósticos e estatísticos como CID 

(Classificação Internacional de Doenças) e o DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais). Isso torna a questão mais complexa. 

 Como já afirmamos, não é possível falar em paradigmas no sentido de Thomas 

Kuhn em psicopatologia, pois ainda que possam existir modelos hegemônicos, eles não 

tornam os demais obsoletos. Isso necessariamente aconteceria no que Kuhn 

(1962/1996) nomeia de “ciência normal”. Como afirma Taylor (2002): “o estudo de 

seres humanos permanece em uma condição pré-paradigmática, onde uma multidão de 

teorias e abordagens continuam a competir e não há uma ciência ‘normal’ reconhecida 

de forma geral” (p. 131). Apesar disso, o que se aplica aos paradigmas e à ciência 
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normal no sentido de incomensurabilidade se aplica também aos modelos explicativos 

de psicopatologia. Afirma Kecmanović (2011): 

 

Kuhn afirma que os paradigmas são incomensuráveis por três razões. Primeiro, o 

paradigma dominante determina a percepção da realidade, o que significa que a 

percepção da realidade difere de um paradigma para outro. Segundo, o significado de 

assuntos individuais dentro de um paradigma também difere do significado de assuntos 

individuais dentro de outro paradigma. Terceiro, cada paradigma atribui importância 

diferente para fenômenos individuais. (p. 213) 

 

 Na seção 6 nos aprofundaremos nas questões da citação acima, mas antes disso 

devemos considerar outro modelo que busca superar as dificuldades do hibridismo em 

psicopatologia nomeado de pluralismo metódico, proposto por Ghaemi (2003). De 

acordo com o autor, referindo-se à psicopatologia, métodos e técnicas diferentes 

deveriam ser utilizados separadamente e caberia ao profissional conhecer essa 

diversidade para poder recomendar de modo mais eficiente o uso de cada um desse 

métodos e técnicas. Para Ghaemi (2003), cada clínico deveria se especializar numa 

determinada área. Desse modo, um psicoterapeuta qualificado para trabalhar com 

ansiedade teria melhores ferramentas do que um psicoterapeuta especializado em 

transtornos de personalidade, por exemplo. 

 Aparentemente Ghaemi (2003) parece respeitar a tese da incomensurabilidade, 

uma vez que mantém separados cada um dos modelos conceituais. Contudo, quando 

propõe a divisão dos saberes e das especialidades ele está, inadvertidamente, 

estabelecendo uma classificação e tomando-a como se fosse natural. Para um psiquiatra 

ou um médico em geral, pode fazer bastante sentido a criação de especialidades e da 

divisão do trabalho em psicopatologia, pois a medicina atual funciona dessa maneira. 

No entanto, essa classificação pode ser muito estranha para um psicoterapeuta ou 

psicanalista, pois as questões a serem trabalhadas podem ser diferenciadas de outra 

forma que não pelos diagnósticos, por exemplo. Duas pessoas com anorexia poderiam 

ser psiquicamente menos parecidas do que uma com anorexia e outra com neurose 

obsessiva, por exemplo. Uma pessoa com câncer terminal poderia se assemelhar mais a 

alguém viciado em drogas que utiliza o mecanismo de defesa de regressão do que com 

outra pessoa com câncer que utiliza predominantemente a dissociação como recurso. A 

ideia de um psicanalista especialista em transtornos alimentares ou em oncologia soaria 

muito estranho se considerarmos de forma minimamente rigorosa a teoria e a prática. 

Por outro lado, parece fazer sentido alguém ser especializado em cirurgia de pé, em 
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joelho ou em nefrologia infantil. As classificações em medicina e em 

psicanálise/psicoterapia funcionam a partir de concepções de mundo e de natureza 

humana diferentes. Ou seja, a incomensurabilidade aparece de forma mais constante e 

profunda do que normalmente gostaríamos ou conseguimos admitir.  

 Colocar a questão das diferenças relativas aos modelos explicativos de 

psicopatologia em termos de incomensurabilidade pode parecer desanimador para 

quem busca o diálogo, mas isso não necessariamente precisa ser o caso. De acordo com 

Bernstein (1996), “tal incomensurabilidade não impede que se entenda e compare os 

conceitos – em vez disso, nos coloca um desafio de descobrir como entendê-los e 

compará-los” (p. 96). Se o diálogo fosse realmente simples o cenário contemporâneo 

em psicopatologia seria muito diferente. Portanto, não nos cabe simplificar a questão - 

ignorando as diferenças, dificuldades e incomensurabilidades - e concluir afirmando 

precisarmos estar abertos ao diálogo. É verdade, precisamos estar abertos ao diálogo, 

mas para este acontecer talvez seja preciso mais esforço e profundidade do que nosso 

senso comum poderia supor. Como afirma Geertz (2001), “se quiséssemos verdades 

caseiras, deveríamos ter ficado em casa” (p. 67). 
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5. ABSOLUTISMOS E PSICOPATOLOGIA 

 

A ciência é racional não porque possui um fundamento, mas porque é uma empreitada 

autocorretiva que pode colocar qualquer alegação em questão, apesar de que não todas de 

uma só vez. [itálicos do autor] (Sellars, 1963, p. 170) 

 

 Desenvolvemos na seção anterior duas propostas para a superação dos 

problemas relacionados à diversidade conceitual em psicopatologia. Apesar de todas as 

críticas, o pluralismo metódico e o modelo biopsicossocial possuem ao menos a 

vantagem de considerarem a diversidade de modelos válidos. Existem, entretanto, 

outras propostas de superação desses problemas que possuem em comum a crença de 

apenas as evidências empíricas e quantitativas poderem resolver a questão da 

diversidade. Tais evidências esclareceriam qual dos modelos reflete adequadamente a 

realidade tal como ela é. 

 Uma das expectativas daqueles que depositam suas crenças nos fatos é a de 

eventualmente conseguir-se relacionar tipos específicos de tratamentos e de técnicas a 

tipos específicos de transtornos. A psicanálise, por exemplo, seria eficiente para os 

transtornos de personalidade, a psicologia comportamental seria eficiente para a adição 

em drogas e assim por diante. Novamente aqui, tal como no caso do pluralismo 

metódico, podemos questionar a classificação de divisão do trabalho utilizada, no 

sentido de haver uma tentativa rígida de definição dos objetos de estudo e das 

disciplinas. Além disso, a própria ideia de haver uma técnica específica para dar conta 

de um determinado transtorno mental e o entendimento de eficácia como sinônimo de 

eliminação de sintomas já apontam para uma concepção médica. Essa última é 

evidentemente uma concepção pertinente, mas, é importante lembrar, é apenas uma das 

muitas concepções existentes no interior da psicopatologia. Como Schwartz e Wiggins 

(1988) afirmam, postular métodos positivistas como os únicos aceitáveis é na verdade 

reafirmar o modelo médico como o único válido. Para este modelo: 

 

Se uma pessoa desejasse discutir formas de tratamento, por exemplo, poderia fazê-lo 

apenas oferecendo análises estatísticas de ensaios clínicos de grupos de pacientes. 

Esses ensaios clínicos contariam com técnicas e procedimentos altamente específicos, 

definições cuidadosas, padronização, manuais de tratamento e outros. Para a nova 

psiquiatria, avaliações e procedimentos deveriam ser os mais matemáticos possível. 

[itálico nosso] (Schwartz & Wiggins, 1988, p. 248) 
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 A concepção acima pode ser entendida como uma forma de sectarismo uma vez 

que ignora o caráter híbrido da psicopatologia, reduzindo-a a questões das ciências 

naturais. Como afirma Kecmanović (2011): “métodos matemáticos e estatísticos são 

bem-vindos e úteis na psiquiatria . . . [mas] independente das alegações dos defensores 

desses métodos, eles não podem ser aceitos como universalmente válidos na 

psiquiatria” (215). Nosso questionamento se dirige principalmente à tentativa de 

reduzir os fenômenos psíquicos a questões quantitativas e excluir tudo o que foge à 

isso.  

O entendimento de a ciência dever trabalhar com um conhecimento relativo à 

linguagem matemática e às propriedades quantificáveis da natureza provém de suas 

próprias origens. Desde a Revolução Científica do século XVII, que se deu 

especialmente em razão dos trabalhos de Galileu, Newton e Descartes, a caracterização 

da ciência aconteceu nesses termos. No século XIX, os trabalhos de Auguste Comte 

trouxeram ainda mais contundência à essa concepção, como vemos na citação abaixo: 

 

   A hierarquia fundamental de nossas especulações reais consiste assim em sua 

classificação natural em seis categorias elementares: matemática, astronômica, física, 

química, biológica e, enfim, sociológica; cada uma sofrendo antes da seguinte os 

diferentes graus essenciais da evolução total, que só poderia oferecer um caráter vago e 

confuso, sem o uso contínuo de tal classificação. (Comte, 1978, p. 262) 

 

 A citação acima é bastante interessante para nosso tema de pesquisa, pois a ideia 

de uma “classificação natural” do conhecimento emerge como a única alternativa 

possível. O sectarismo torna-se uma consequência clara com tal argumentação. Afora 

isso, na citação de Comte percebe-se a matemática entendida como a ciência 

fundamental, ou seja, aquela segundo a qual se deve partir para produzir um 

conhecimento confiável em todas as áreas do saber. Podemos tomar essa concepção 

como um dos núcleos fundamentais do positivismo e, como vimos anteriormente, essa 

concepção continua fortemente presente no âmbito da psicopatologia. 

Historicamente foi principalmente com a chamada “controvérsia alemã sobre os 

métodos” (Methodenstreit) do final do século XIX que houve um estabelecimento 

nítido da separação entre as ciências naturais (Naturwissenschaften) e as ciências 

humanas (Geisteswissenschaften). Não iremos nos deter nos detalhes dessa controvérsia 

como fizemos em outro trabalho (Florsheim, 2014), pois isso tiraria o foco de nossa 

tese, mas devemos ressaltar o fato de a diferenciação entre os métodos científicos ter 
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sido algo recente. A Methodenstreit foi um marco no campo epistemológico justamente 

por ter explicitado essa diferença. Há também outro marco teórico e político 

importante, um pouco anterior cronologicamente à Methodenstreit, que foi essencial 

para o desenvolvimento científico. De acordo com Cushman (1995): 

 

Os filósofos do Iluminismo usaram o discurso intelectual para exercer poder político. 

Ao determinar o quadro referencial desta maneira, criaram questionamentos a respeito 

da autoridade da Igreja, do poder da Monarquia e da saliência dos costumes 

comunitários. Sob o disfarce de objetividade, ciência apolítica, eles iniciaram, 

refletiram, promoveram e executaram uma revolução no pensamento e na autoridade.  

Tornaram-se os únicos donos do processo científico, o único caminho verdadeiro para o 

conhecimento. (p. 31) 

 

 O movimento intelectual nomeado como Iluminismo, que surgiu por volta do 

século XVIII, contribuiu para o questionamento de aspectos encarados até então como 

fundamentais da sociedade. Porém, apesar dos benefícios trazidos por suas ideias, os 

filósofos do Iluminismo mantiveram uma forma de dogmatismo, tal como podemos 

depreender da citação acima. Quem quisesse possuir um conhecimento verdadeiro 

deveria recorrer aos métodos estabelecidos por eles. 

 Dificilmente alguém negaria a importância dessas considerações históricas e do 

Iluminismo para o desenvolvimento da ciência, mas ainda nos resta o desafio de 

argumentar a razão de isso ser importante para a reflexão sobre a psicopatologia. A 

questão central aqui é entendermos o quanto esses movimentos do passado continuam 

influenciando – tanto política quanto epistemologicamente – as pesquisas científicas. 

Ainda se continuam reproduzindo reducionismos e um dos mais comuns deles, na 

psicopatologia contemporânea, é o de se buscar reduzir os transtornos mentais a 

questões biológicas. Isso pode ser chamado de naturalismo. De acordo com Sonenreich, 

Estevão e Silva Filho (1999): 

 

Afirmar que a biologia é o fundamento incontestável da psicopatologia na atualidade é 

correto, para certa parte dos psicopatologistas. Assim como é verdade que a psiquiatria 

foi predominantemente psicanalítica nos anos 40-60, somente se nos referirmos a uma 

parte dos psiquiatras, especialmente americanos. (p. 9) 

 

Parece inquestionável o fato de atualmente se atribuir grande ênfase às ciências 

biológicas para a tentativa de explicação dos transtornos mentais. Mesmo alguns 

psicoterapeutas com uma orientação mais psicodinâmica ou humanista comemoram 

quando importantes revistas científicas das ciências naturais tais como a Nature ou a 
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Science publicam artigos tratando da eficácia da psicoterapia. Comumente tais artigos 

vêm repletos de neuroimagens e de concepções das neurociências. Ao que parece, 

muitos têm a esperança de que a neurociência - universalmente reconhecida como 

ciência - chegue às mesmas conclusões encontradas pelos psicoterapeutas acerca do 

psiquismo. Fica subjacente a esta concepção o fato de até os psicoterapeutas 

frequentemente concordarem com a dominância e com uma suposta melhor capacidade 

de explicação dos fenômenos por parte das neurociências. Ou seja, muitos aceitam a 

ideia de as neurociências serem uma autoridade superior que valida as concepções 

psicanalíticas ou psicoterapêuticas em geral (e isso nos parece um tanto estranho, uma 

vez que as neurociências não parecem apoiar muitas das concepções da psicanálise e de 

outras psicoterapias). O raciocínio parece ser o seguinte: “se até as neurociências estão 

dizendo que alguma coisa é verdade, então isso é realmente verdadeiro e nós terapeutas 

sempre soubemos e, portanto, sempre estivemos certos7”.  

Isso tudo não deixa de ser uma tentativa - talvez um pouco desesperada alguns 

diriam - de manter a teoria utilizada em psicoterapia influente apesar de todas as 

críticas (com todas as implicações práticas que isso acarreta). São feitas alianças, 

imaginárias alguns diriam, com as ciências mainstream tal como a neurociência. Mas 

nem sempre as coisas aconteceram desse modo para a psicanálise. De acordo com 

Zachar (2014): 

 

No início do século XX os psicanalistas alegaram que a evidência para o Complexo de 

Édipo era tão convincente que apenas aqueles que não queriam ver o mundo como ele 

realmente é poderiam continuar a negar a realidade edípica. Os psicanalistas se viam 

como heróis modernos que tiveram a coragem de encarar verdades desagradáveis e 

desafiar as autoridades convencionais. [itálicos do autor] (p. 106) 

 

A semelhança da citação acima com a citação anterior de Cushman (1995) 

acerca do Iluminismo é evidente. Ao menos num campo que poderíamos nomear de 

político, os primeiros psicanalistas se comportavam como se fossem os mensageiros de 

novas (apesar de impopulares) ideias, tais como a existência de um inconsciente 

fortemente marcado por conteúdos da sexualidade. A questão interessante para nós não 

é tanto com relação ao conteúdo das teorias, mas sim como se dá o diálogo entre os 

                                                 
7 A interação entre a psicanálise e a neurociência é um tema bastante atual e aparece com 

frequência até mesmo na grande mídia. Recentemente, por exemplo, foi publicada uma 

entrevista intitulada “Neurociência confirmou muitas teses da psicanálise” no jornal A Folha de 

São Paulo (Cunha, 2016). 
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modelos explicativos. Uma posição neoiluminista que incorpora tanto essa forma de 

dogmatismo como também um espaço reduzido ou mesmo nulo para as críticas 

certamente não facilita o diálogo interprofissional, pois mantém o sectarismo e uma 

busca por uma autoridade única e definitiva. 

Como afirma Fulford (2015): “na psiquiatria, reza a lição da história, grandes 

teorias significam grandes problemas” (p. 3). A tentativa de imposição de uma única 

teoria na psicopatologia é um ataque direto à pluralidade existente, assim como estamos 

tentando argumentar. A psicanálise, ao tentar historicamente se posicionar como um 

verdadeiro paradigma (e não simplesmente como um modelo conceitual dentre outros) 

- de modo hegemônico no campo da psicopatologia, portanto - acaba dificultando 

várias outras possibilidades de entendimento do psiquismo. A própria história de Freud 

e de seus discípulos revela uma tolerância não muito alta à frustração, pois quando 

alguém defendia ideias muito estranhas às de Freud, costumava ser expulso do círculo 

de analistas. Aquilo com o que Freud não estava de acordo não poderia ser considerado 

psicanálise, uma vez que ele era o criador. Voltaremos a esse tema quando discutirmos 

a identidade na seção 9, mas desde já se percebe critérios de ciência no mínimo 

questionáveis. 

Micale (1996) comenta o caso de Pierre Janet, que sempre foi respeitado em sua 

época, mas participou de muitas disputas com Freud a respeito, por exemplo, da origem 

das neuroses, de como se dá a dissociação e de como funciona o inconsciente. Segundo 

Micale (1996), dados esses aspectos, não parece ser ocasional o retorno contemporâneo 

aos estudos de Janet; isso acontece justamente num momento histórico no qual a 

psicanálise está se tornando menos influente do que já foi anteriormente. É verdade que 

Janet não formou uma faire école, ou seja, uma escola de discípulos (como, por 

exemplo, o fez Jung, outro que disputou ideias com Freud). De fato, isso parece ser 

mais uma responsabilidade do próprio autor do que de seus adversários teóricos. 

Contudo, nos parece difícil negar o fato de que se uma teoria busca se posicionar como 

um verdadeiro paradigma, ela fará o possível para destruir um paradigma rival (ou ao 

menos é justamente isso o que Kuhn [1962/1996] defende a respeito da estrutura das 

revoluções científicas).  

No caso da psicanálise contemporânea, visto que a hegemonia do passado se 

perdeu ou no mínimo está perdendo muito de sua influência, tentativas de reformulação 

da teoria muitas vezes são elaboradas na tentativa de mantê-la relevante. Isso é 
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facilmente percebido em Kandel (1999): “de um ponto de vista conceitual, a 

neurociência cognitiva poderia proporcionar um novo fundamento para o futuro 

crescimento da psicanálise, um fundamento que é talvez mais satisfatório que a 

metapsicologia” [itálicos nossos] (p. 505/506).  

 Kandel propõe uma mudança que pode ser entendida por muitos como radical. 

A própria identidade da psicanálise seria fortemente abalada se essas sugestões 

naturalistas de fato fossem adotadas. Trata-se aqui de reduzir a psicanálise a aspectos 

das ciências naturais8. Isso pode soar estranho para muitos, mas, na verdade, desde 

Freud a psicanálise buscou ser entendida como uma ciência natural. Em As resistências 

à psicanálise (1925/2011), por exemplo, Freud aponta para o fato de a psicanálise ser 

uma ciência natural como qualquer outra. Aliás, como se sabe, “o termo ‘análise’, que 

serve para batizar a psicanálise freudiana, é derivado de um tipo preciso de química 

analítico-orgânica, inspirado por Liebig” (Assoun, 1983, p. 71). Além disso, de acordo 

com Freud (1914/2010): “É preciso não esquecer que todas as nossas concepções 

provisórias em psicologia devem ser, um dia, baseadas em alicerces orgânicos.” [itálico 

nosso] (p. 21) Ainda segundo Assoun (1983), o criador da psicanálise defendeu essa 

concepção, pois foi em grande parte formado antes da Methodenstreit se popularizar e, 

portanto, se ele queria entender a psicanálise como uma ciência, então haveria apenas a 

possibilidade de ela ser uma ciência natural.  

 Já nos detivemos nas influências das ciências naturais na psicanálise em outro 

trabalho (Florsheim, 2014) e nos perderíamos do foco se continuarmos nela, mas há um 

aspecto estratégico para nossa escolha dessas citações de Kandel e Freud. Trata-se da 

explicitação dos autores de uma busca por “alicerces” ou “fundamentos”, como 

procuramos destacar por meio do uso do itálico nas citações. Vimos nesse item 

concepções que buscam fundamentar o conhecimento por meio da ciência, seja a 

matemática, a estatística ou a biologia. É justamente essa atitude epistemológica que 

será criticada daqui em diante. 

 

5.1 Descartes e o punctum archimedis  

 

                                                 
8 Uma resenha, da revista Nature, do livro The disordered mind, publicado em agosto de 2018 

por Eric Kandel afirma que, para o autor, “a psicanálise é um processo de aprendizagem o qual 

envolve mudanças sinápticas e a terapia é essencialmente um tratamento biológico” (Draaisma, 

2018, p. 166). 
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Dê-me apenas um ponto firme no qual me apoiar e moverei o mundo9. (Atribuído a 

Arquimedes, [287 a.C. – 212 a.C.], citado por Knowles, 2014, p.123) 

 

Pudemos perceber, desde as considerações feitas na seção anterior, a existência 

de buscas por garantias e fixidez do conhecimento no interior da psicopatologia. De 

certa forma elas referem-se a uma tentativa de responder a seguinte questão: “como 

realmente podemos saber alguma coisa?”. Muitos filosófos e cientistas já se detiveram 

nessa indagação e atualmente não é possível perceber qualquer consenso quanto à 

resposta.  

O ideal de objetividade mainstream continua sendo aquele utilizado pelas 

ciências naturais. Esse exige que haja a possibilidade de reprodução dos experimentos e 

de falseamento das teorias bem como o emprego de métodos quantitativos para se 

alcançar um conhecimento válido. Assim, muitos daqueles que trabalham com 

psicopatologia se frustram ao não conseguirem corresponder a exigências como essas. 

Assim, mesmo com um grande desenvolvimento das ciências humanas ao longo do 

século XX, diversas concepções naturalistas e positivistas continuam em voga. De 

acordo com Bernstein (1996): 

 

De uma perspectiva manifesta, muitos debates contemporâneos ainda são estruturados 

dentro de extremos tradicionais. Ainda existe uma crença subjacente de que, em última 

análise, as únicas alternativas viáveis abertas para nós são ou alguma forma de 

objetivismo, fundacionalismo, um fundamento último do conhecimento, ciência, 

filosofia e linguagem ou que somos inelutavelmente levados ao relativismo, ceticismo, 

historicismo e niilismo. [itálicos do autor] (p. 2/3) 

 

 A citação acima indica uma espécie de armadilha no que se refere à busca de 

respostas para a pergunta enunciada anteriormente: “como realmente podemos saber 

alguma coisa?” Isso porque teríamos apenas duas opções, sendo uma delas totalmente 

catastrófica (então ela não é de fato uma opção). O maniqueísmo existente nisso é 

justamente o que Bernstein (1996) nomeia de “ânsia cartesiana” (Cartesian anxiety). 

Segundo o autor, 

 

Com uma estarrecedora clareza, Descartes nos conduz com uma aparente e inelutável 

necessidade a um grande e sedutor ou/ou (either/or). Ou existe alguma sustentação para 

o nosso ser, uma fundação fixa para o nosso conhecimento, ou não poderemos escapar 

às forças obscuras que nos envolvem na loucura, havendo um caos intelectual e moral. 

[itálicos do autor] (p. 18) 

                                                 
9 No original: Δός μοι πά στώ και τάν γάν κινήσω. 
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 A palavra “ânsia” nos parece particularmente adequada nesse contexto, pois ela 

pode designar uma “ansiedade provocada especialmente pela dúvida” (Houaiss, Villar 

& Franco, 2001, p. 35). Descartes certamente foi um filósofo que duvidou de tudo, com 

exceção talvez do fato de que pensa e também da crença na existência de Deus. Para 

alguém tão atormentado com a possibilidade de, por exemplo, demônios poderem estar 

tentando nos enganar ou de podermos estar alucinando, a necessidade de encontrar 

fundações seguras para o conhecimento era imperativa (e, aparentemente, uma questão 

de sanidade mental).  

Segundo Bernstein (1996), “as Meditações de Descartes são o locus classicus na 

filosofia moderna para a metáfora da ‘fundação’ e para a convicção de que a busca do 

filósofo é procurar um ponto de Arquimedes no qual possamos firmar nosso 

conhecimento” (p. 16). Afirma Descartes (1969): “eu devo de uma vez por todas 

empenhar-me seriamente em me livrar de todas as opiniões que eu havia admitido 

anteriormente e começar a construir uma nova fundação se eu quiser estabelecer 

alguma estrutura firme e permanente para as ciências” [itálicos nossos] (p. 144). E, 

ainda segundo Descartes (1969): 

 

Para erguer o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo alhures, Arquimedes 

requisitava apenas que um ponto fosse fixo e imóvel; da mesma forma terei o direito de 

conceber grandes expectativas se eu for feliz o suficiente em descobrir apenas uma 

coisa que seja certa e indubitável. [itálicos nossos] (p. 149)  

 

 A busca pelo punctum archimedis indica a tentativa de se estabelecer um ponto 

no qual o observador possa lidar com seu objeto de pesquisa de forma objetiva e 

segura. As palavras “firme”, “permanente”, “fixo”, “imóvel”, “certo” e “indubitável”, 

sublinhadas nas citações, indicam formas de absolutismo quanto ao conhecimento. As 

noções de objetivismo, universalismo e fundacionalismo estão subjacentes nessas 

citações de Descartes e é à isso que iremos nos dedicar daqui em diante.  

 

5.2 Objetivismo e universalismo 

 

 Assim como não há consenso quanto às definições de conceitos da 

psicopatologia, o mesmo acontece em filosofia. Um mesmo termo pode ser utilizado 

com diversos sentidos pelos autores, de forma a precisarmos nos atentar a isso, 
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especialmente nas páginas seguintes. Assim, apesar de Krausz (2010) afirmar ser 

possível distinguir fundacionalismo, objetivismo e universalismo de forma que aceitar 

um desses conceitos não necessariamente implica aceitar os demais, em muitos 

modelos explicativos de psicopatologia eles costumam aparecer conjuntamente. 

Desenvolveremos apenas os conceitos de universalismo e objetivismo nesta 

subseção, pois esses costumam ser mais bem conhecidos se comparados ao 

fundacionalismo, de forma a não precisarmos fazer uma reflexão exaustiva dos 

mesmos. Já o fundacionalismo exige um aprofundamento maior, uma vez que não 

costuma aparecer tão frequentemente no vocabulário de discussões voltadas à 

psicopatologia e, portanto, será desenvolvido na próxima subseção. No que se refere ao 

universalismo, de acordo com Krausz (2010): 

  

No nível ôntico, os universalistas sustentam que os objetos (cognitivos, morais ou 

estéticos) existem para todas as pessoas, em todas as épocas e em todas as culturas . . . 

Em seu nível epistêmico, o universalismo afirma que as pessoas em todas as épocas e 

em todas as culturas poderiam concordar sobre alegações cognitivas, morais ou 

estéticas. (p. 25) 

 

Essa definição de universalismo é auto explicativo e se refere à extrapolação de 

algo particular a um nível geral. O pensamento científico frequentemente adota o 

universalismo e em psicopatologia isso não é diferente. Apesar de alguns autores 

considerarem as diferenças culturais no tratamento ou nos sintomas mentais, muitas 

vezes continua existindo um universalismo predominante, pois tais diferenças 

costumam ser pensadas num nível superficial. Um exemplo seria a ideia de a 

esquizofrenia existir em todas as partes do mundo, de forma que as diferenças 

encontradas na manifestação da doença, ou seja, as questões particulares/subjetivas 

relacionadas a cada época e a cada cultura seriam pouco relevantes para o 

entendimento. A causa dos transtornos psíquicos seria universal assim como a causa de 

doenças da medicina de uma forma geral. 

A maior parte das teorias psicopatológicas busca a universalidade. A psicologia 

analítica de Carl Gustav Jung, por exemplo, defende a existência de um inconsciente 

coletivo, compartilhado por todos os seres humanos. Haveria, no interior desse 

inconsciente, símbolos e arquétipos igualmente compartilhados. A psicologia evolutiva, 

muitas vezes aplicada à psicopatologia, também parte de princípios universais (como a 

seleção natural e a adaptação ao meio) a todos os seres humanos. A própria psicanálise 
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freudiana, que preza pela singularidade e pela subjetividade, utiliza seus conceitos 

(como o complexo de Édipo e o inconsciente sexual) de forma universal. Do ponto de 

vista dessas teorias o ser humano possui um mesmo aparato psíquico fundamental em 

todas as culturas e em todas as épocas. Assim, na ciência e na psicopatologia as teorias 

que buscam a universalidade costumam ser também objetivistas. De acordo com 

Chalmers (1993): 

  

O objetivista dá prioridade, em sua análise do conhecimento, às características dos itens 

ou corpos do conhecimento com que se confrontam os indivíduos, independentemente 

das atitudes, crenças ou outros estados subjetivos daqueles indivíduos. Falando de 

forma imprecisa, o conhecimento é tratado como algo exterior, antes que interior, às 

mentes ou cérebros dos indivíduos. (p. 139).  

 

É verdadeira a ideia de as abordagens da psicoterapia, por exemplo, costumarem 

considerar os estados subjetivos e as idiossincrasias dos indivíduos e construir um saber 

a partir disso. No entanto, em geral existe de antemão uma teoria articulada que 

enquadra esses estados subjetivos em categorias construídas previamente tais como os 

diagnósticos. Isso se caracteriza como uma atitude objetivista. É curioso como, apesar 

disso, muitos psicoterapeutas negam a existência de concepções prévias, escolhendo 

acreditar que são neutros, objetivos e, portanto, uma espécie de tábula rasa em suas 

práticas clínicas. Nesse sentido, a “realidade clínica” revelaria a verdade sobre o 

sujeito, assim como para Charcot as fotografias revelariam a verdade sobre a existência 

(e a essência) da histeria. Em ambos os casos a mediação humana é desprezada.  

De acordo com Cushman (1995), “é difícil para os psicoterapeutas examinarem 

suas próprias teorias com atenção para os aspectos morais e políticos, pois eles não 

gostam de pensar no seu trabalho dessa forma” (p. 279). Além disso, “a maioria dos 

terapeutas gosta de pensar que quando fecham a porta [do consultório], o ‘mundo 

externo’ é excluído” (Cushman, 1995, p. 280). Dessa maneira, muitos terapeutas 

acreditam ser clínicos que objetivamente abordam a subjetividade ou, dito de outra 

maneira, eles realmente levam a sério a subjetividade, mas não a de suas próprias 

teorias. Essas seriam arcabouços confiáveis para o embasamento prática. A seguinte 

citação de Bernstein (1996) ajuda-nos a definir ainda melhor o conceito de objetivismo: 

 

Por “objetivismo” entendo a convicção básica de que existe ou deve existir uma matriz 

ou estrutura permanente e a-histórica para a qual podemos apelar em última instância 

para determinar a natureza da racionalidade, do conhecimento, da verdade, da 
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realidade, da bondade ou daquilo que é correto . . . O objetivismo é intimamente 

relacionado ao fundacionalismo e à busca por um ponto de Arquimedes. (p. 8) 

 

 Em psicopatologia é bastante utilizado o argumento de o conhecimento 

produzido ser exclusivamente o produto da “realidade clínica”. Essa última, portanto, 

funciona como a matriz a qual se pode apelar para determinar a validade de uma teoria. 

A dificuldade aqui é muitos não atentarem ao fato de isso nomeado como “realidade 

clínica” já se tratar de uma interpretação do mundo e da natureza humana realizada a 

partir de conceitos prévios, como estamos tentando argumentar. De acordo com 

Polkinghorne (2000): 

 

Para poder refletir sobre as próprias interpretações de fundo que estão em 

funcionamento (i.e., os próprios pré-julgamentos e preconceitos) e para se abrir para 

interpretações melhores, é necessário estar ciente de o próprio entendimento pré-

reflexivo do mundo não ser simplesmente um reflexo espelhado do mundo, mas, antes, 

uma interpretação . . . Assim, a investigação ocorre dentro da textura do próprio 

background da pessoa e não fora dele. (p. 472) 

 

 A citação acima expõe a perspectiva da hermenêutica filosófica no que se 

refere aos nossos preconceitos (ou nosso background) e a uma possível objetividade do 

conhecimento. Os preconceitos sempre estão presentes. É verdade que existe a 

possibilidade de sempre os desenvolvermos – caso contrário não poderia haver 

conhecimento novo – mas há sempre um jogo dialógico entre aquilo que fomos 

ensinados a ver e o fenômeno que se apresenta. Além disso, o novo conhecimento não 

se dá exclusivamente pela descoberta de novas evidências, mas também pela mudança 

em nossa maneira de enxergar o mundo. Esses aspectos serão retomados de forma mais 

detida na seção 7, pois exigem um aprofundamento que desviaria o foco da presente 

seção. 

 Haveria uma infinidade de argumentos que poderíamos utilizar para criticar o 

objetivismo, mas a ideia central aqui é questionarmos a possibilidade de sermos 

observadores neutros e, dessa forma, descrevemos uma realidade objetiva. Ao se pensar 

de forma objetivista se torna uma consequência natural excluirmos ou desprezarmos as 

abordagens, culturas e pessoas que enxergam o mundo de maneiras alternativas. 

Podemos entender isso inclusive como uma forma de etnocentrismo, tal como o 

definimos na introdução desta tese.  
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O principal aspecto problemático dessas formas de absolutismo se refere ao fato 

de a teoria utilizada não ser percebida como reificada, ou seja, seus conceitos abstratos, 

criados socioculturalmente, são confundidos com entidades naturais da própria 

realidade em si. É exatamente a partir desse ponto que se faz importante um 

aprofundamento no fundacionalismo. 

 

5.3 Fundacionalismo10 cartesiano 

 

Há uma história indiana – ou pelo menos eu a ouvi como indiana - sobre um inglês a 

quem contaram que o mundo repousava sobre uma plataforma apoiada nas costas de 

um elefante, o qual, por sua vez, apoiava-se nas costas de uma tartaruga e que indagou 

(talvez ele fosse um etnógrafo; é a forma como eles se comportam), e onde se apoia a 

tartaruga? Em outra tartaruga. E essa tartaruga? "Ah, Sahib11; depois dessa são só 

tartarugas até o fim." (Geertz, 2008, p. 20) 

 

 E poderíamos perguntar: e o que tem nesse fim? 

Juntamente com o universalismo e o objetivismo, o fundacionalismo é outra 

forma de absolutismo comumente encontrada no meio científico de uma forma geral. 

Há de se ter alguns cuidados com o uso desse termo, pois existem diferentes 

classificações referentes ao fundacionalismo, seja em termos das concepções de cada 

autor (Descartes e Aristóteles, por exemplo), como em termos de grau de intensidade 

(leve, moderado e forte). Como afirma Hábl (2011): “classificar diferentes tipos de 

fundacionalismo não é uma tarefa fácil, pois diferentes autores empregam não apenas 

critérios diferentes de classificação, mas também diferentes terminologias” (p. 4). 

Segundo Audi (1993), “apesar de sua idade respeitável, o fundacionalismo é 

uma das posições mais mal compreendidas na filosofia . . . o fundacionalismo não 

precisa ser entendido de acordo com um ponto de vista aristotélico, cartesiano ou do 

empirismo clássico” (p. 2). Existem, portanto, diferentes tipos de fundacionalismo12, 

mas deve ficar claro o fato de ser o fundacionalismo cartesiano o que será desenvolvido 

nesta tese. O argumento para optarmos por nos aprofundar nesta forma de 

                                                 
10 Também traduzido como “fundacionismo”. Optou-se por “fundacionalismo”, pois todos os 

textos pesquisados de língua inglesa nomeiam “foundationalism” e não “foundationism” (termo 

esse que também existe em inglês). 
11 Palavra que os indianos utilizavam para tratar diretamente com os ingleses, que os 

colonizaram. Significa algo como “chefe”, “patrão” ou “senhor”. 
12 Krausz (2010) defende que a ideia pré-socrática de arché (ἀρχή) é uma das primeiras formas 

de fundacionalismo, pois denota a ideia de algo ser a origem de todas as outras coisas. Tales de 

Mileto, por exemplo, defendia a ideia de a arché ser a água, já Demócrito defendia que eram os 

átomos.   
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fundacionalismo se refere a sua (ainda) forte influência, inclusive na psicopatologia. A 

ânsia cartesiana continua muito influente e, a nosso ver, há uma série de desvantagens 

decorrentes disso. 

 O aspecto comum às diversas concepções nomeadas de fundacionalismo é a 

preocupação com o argumento da regressão. Os fundacionalistas se empenham em 

descobrir fatos e/ou concepções que impeçam um retorno infinito, como acontece no 

caso da plataforma, do elefante e das tartarugas do início desta subseção. Além da 

questão do retorno infinito, os fundacionalistas também procuram evitar uma 

circularidade infinita do conhecimento, ou seja, uma justificação do conhecimento que 

se torne circular. Não faria sentido, segundo eles, explicar C em razão de B, B em razão 

de A e finalmente A em razão de C. Procurar e estabelecer uma fundação, um alicerce, 

um ponto de Arquimedes ou um princípio último que sustente os demais é o cerne da 

postura fundacionalista. Segundo Audi (1999), o fundacionalismo pode ser definido 

como: 

 

A visão de que o conhecimento e a justificação epistêmica (relevante para o 

conhecimento) têm uma estrutura de dois níveis: algumas instâncias de conhecimento e 

justificativa são não-inferenciais, ou fundacionais; e todas as outras instâncias, 

consequentemente, são inferenciais ou não-fundacionais, no sentido de elas derivarem 

em última instância do conhecimento fundacional ou da justificativa. (p. 321) 

 

Bernecker (2006) possui uma definição muito semelhante à essa: 

 

O fundacionalismo é a concepção de que existe um nível final de crenças justificadas 

não inferencialmente (imediatamente, diretamente). Todas as outras crenças derivam 

delas ou são demonstráveis apelando-se a elas. O fundacionalismo divide nossas 

crenças em duas classes: aquelas que precisam de suporte de outras e aquelas que não 

precisam. [itálico do autor] (p. 122) 

 

 Bernecker (2006) sugere a imagem de uma pirâmide com vários degraus para 

compreendermos o fundacionalismo. A parte inferior dessa pirâmide seria constituída 

pelas crenças básicas, ou seja, crenças que não precisariam da sustentação de outras, 

pois seriam justificáveis por si mesmas. Já os degraus acima seriam as chamadas 

crenças inferenciais, ou seja, crenças que precisariam da justificação de outras e, 

portanto, voltar-se-ia à base (ou fundações) da pirâmide para se obter uma garantia para 

o conhecimento. Como afirma Bernecker (2006), a imagem da pirâmide seria ainda 
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mais precisa se estivesse de “ponta-cabeça”, pois as crenças básicas existiriam em 

número bem menor que as crenças inferenciais.  

 Apesar da estrutura comum descrita por Audi (1999) e Bernecker (2006), é 

possível atribuir graus diferentes de intensidade entre as formas de fundacionalismo, 

como apontamos anteriormente. O fundacionalismo cartesiano é considerado de 

intensidade alta e é também nomeado de “fundacionalismo radical”. Esse 

fundacionalismo aparece quando “Descartes identificou o self com a res cogitans 

(substância pensante) e acreditava ser ela a base para a crença no mundo externo.” 

(Berrios & Marková, 2003, p. 11). Moser (1999) defende essa mesma concepção, 

afirmando que a ideia de “penso, logo existo” aponta para a res cogitans como crença 

básica que permite estruturar os degraus seguintes do conhecimento. 

De acordo com Audi (1999), “tal fundacionalismo, representado primariamente 

por Descartes, requer que as crenças fundacionais sejam certas e capazes de garantir a 

certeza das crenças não-fundacionais, para as quais fornecem sustentação.” (p. 

321/322). Assim, o fundacionalismo cartesiano (radical) pode ser entendido pela ideia 

de que “o que quer que saibamos, sabemos com certeza, e sabemos com certeza que 

sabemos com certeza” (Latus, n. d.). Essa é a característica singular do fundacionalismo 

cartesiano: as crenças básicas jamais são questionadas. Isso é diferente de 

fundacionalismos considerados leves ou moderados, pois eles permitiriam o 

questionamento das crenças básicas (essas continuariam figurando como fundações, 

mas com a possibilidade de serem criticadas e revisadas). De acordo com Berrios e 

Marková (2003): 

 

A legitimidade desta alegação fundacionalista [cartesiana], a natureza do seu dualismo 

e a força do ‘penso, logo existo’ (cogito ergo sum) como um seguimento lógico têm 

desde então estado sujeitos a escrutínio. Seja por convicção ou por conveniência, os 

neurocientistas do século XVIII seguiram uma interpretação ‘dualista’ ingênua do 

cartesianismo de forma a poderem alegar que o conhecimento obtido na res extensa (o 

cérebro) não tinha implicações teológicas (no que diz respeito à alma ou à res 

cogitans). A mesma interpretação do self cartesiano (como um conhecedor absoluto) 

foi incorporada pelos alienistas do século XIX nos seus próprios conceitos de sintoma 

mental e doença. (p. 11) 

 

Pela citação acima podemos perceber o quanto as concepções de Descartes 

impactaram a psicopatologia. De fato, mesmo contemporaneamente há um grande 

número de psicopatologistas que adotam essa interpretação do pensamento cartesiano 

para estabelecer uma separação entre sujeito e objeto e também como forma de 
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justificação do conhecimento Nossa percepção é a seguinte: apesar de Descartes ser um 

filósofo do século XVII, suas ideias continuam fortemente presentes na ciência de 

forma geral e especialmente nas ciências do psiquismo. As ideias filosóficas podem 

permanecer relevantes durante séculos ou mesmo milênios (como no caso de algumas 

concepcões de Aristóteles) sem que caiam em desuso. A permanência dessas ideias é 

ainda maior se os envolvidos não se detiverem nas questões filosóficas e metafísicas, 

ou seja, se não questionarem seus pressupostos, como muitas vezes acontece entre os 

cientistas. Como já foi dito, acreditamos não exagerar ao afirmar que apenas poucos 

autores se preocupam em explicitar suas perspectivas quanto à verdade, realidade e 

justificação do conhecimento. O problema reside no fato de em psicopatologia essas 

questões serem extremamente relevantes não apenas para o desenvolvimento das 

teorias, mas também para o próprio tratamento clínico. Se não há espaço para revermos 

nossas crenças básicas, não há espaço para um diálogo autêntico (com adeptos de 

outros modelos explicativos, com textos que propõem outras formas de entendimento, 

com nossos pacientes e até com nós mesmos). 

Se nossa percepção de o fundacionalismo cartesiano ser amplamente utilizado 

em psicopatologia for correta, há ainda um aspecto “fundamental” dessa concepção a 

ser considerado. De acordo com Bernstein (1996), “é menos óbvio o que é o ponto de 

Arquimedes na filosofia de Descartes – seja ele o cogito ou o próprio Deus ” (p. 16). A 

crença em Deus é fundamental para a filosofia de Descartes e aprofundarmos esse 

aspecto trará reflexões pertinentes para a psicopatologia, como buscaremos mostrar a 

seguir. 

 

5.4 As fundações do fundacionalismo 

 

Ao contrário de hoje, quando a religião e a ciência são com frequência encarados como 

domínios mutuamente excludentes do pensamento humano, a existência de Deus 

efetivamente sustenta os projetos epistemológicos e científicos de Descartes, pois não 

apenas ele usa a natureza e a existência de Deus para basear suas leis fundamentais do 

movimento, como também, e mais importante, usa a exisência de Deus e sua natureza 

não enganadora para garantir o fundamento absolutamente certo do conhecimento. Essa 

função epistemológica é crucial para Descartes, porque sem ela nenhum conhecimento 

absolutamente certo poderia jamais ser alcançado nas ciências. (Skirry, 2010, p. 120) 

  

 Antes de iniciarmos esta reflexão fazem-se necessárias algumas considerações e 

ressalvas. Autores famosos que impactaram o pensamento ocidental, tal como René 

Descartes, frequentemente são alvos de críticas exageradas e até mesmo injustas. Isso 
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faz parte do desenvolvimento das ideias, mas precisamos ter cautela com a concepção a 

ser trabalhada, pois a mesma pode estar repleta de erros. Dessa forma, segundo 

Cottingham (2005): 

 

A visão de Descartes sobre a filosofia e a ciência são frequentemente muito mais sutis e 

complexas do que é considerado pelos seus críticos pós-Hume; olhar para seus próprios 

escritos sobre a verdade e o conhecimento é perceber que seu sistema está muito longe 

da caricatura do ‘fundacionalismo racional’ com o qual é tantas vezes identificado. (p. 

2)  

 

De todo modo, não estamos de acordo com a concepção de existir apenas uma 

leitura correta para entendermos algo ou alguém. Se a maioria dos autores renomados e 

especialistas num assunto concordam com uma determinada ideia, então nos parece 

difícil estabelecer uma autoridade maior do que esta para a afirmação de algo como 

correto ou não. Pelo menos é essa a proposta do coerentismo como justificação do 

conhecimento, a qual estamos de acordo. Assim como Descartes questionou muitas 

ideias provenientes de filósofos que o precederam, também podemos questionar as 

crenças de Descartes, principalmente em razão de suas concepções continuarem em 

voga, como afirmamos anteriormente. No que se refere ao fundacionalismo de 

Descartes, Larmore (2014) afirma o seguinte: 

 

Noções fundacionalistas já eram bem acomodadas. A ideia de todo o conhecimento 

repousar sobre os sentidos penetrou o pensamento da época, de forma mais notável na 

Escolástica. Descartes não estava inserindo uma visão fundacionalista do conhecimento 

onde antes não havia nenhuma, mas procurando substituir a visão reinante por uma 

outra. (p. 62)  

 

Apenas se esclarecermos e explicitarmos nossas pré-concepções é que podemos 

posteriormente desenvolvê-las e criticá-las. O mesmo se aplica às nossas crenças 

metafísicas. De fato, é alta a probabilidade de haver dificuldades em realizar todo esse 

processo, mas nossa concepção é a de existirem muitos benefícios nisso. Uma maneira 

eficaz de entendermos melhor as concepções de Descartes é considerarmos as questões 

consideradas importantes por ele. A mais básica delas é “como podemos saber alguma 

coisa?”, mas existem outras questões fundamentais que o autor tenta responder, como 

afirma Markie (2005): 

 

Como podemos passar de nosso conhecimento certo sobre o conteúdo da nossa 

experiência para o conhecimento de sua causa? Como podemos saber se nossa 
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experiência é causada por um mundo externo que é basicamente o modo que o 

conteúdo da nossa experiência o representa como sendo ou por um mundo externo que 

é radicalmente diferente, digamos, um que contenha um Deus enganador que manipula 

nossas mentes? Descartes resolve o problema apelando para um Deus onipotente e 

onibenevolente. (p. 140)  

 

Como já foi indicado, o problema da regressão infinita é um ponto comum às 

diversas concepções nomeadas de “fundacionalismo”. A crença em Deus é decisiva 

para o pensamento cartesiano por diversas razões, mas principalmente por uma 

preocupação epistemológica. Como afirma Skirry (2010), para Descartes “Deus deve 

existir, porque é o único ser possível para parar o infinito retorno” (p. 98). A concepção 

tradicional de Deus da sociedade ocidental, própria às três grandes religiões 

monoteístas, à primeira vista permite uma série de vantagens argumentativas em termos 

de epistemologia. A tese do elefante e das tartarugas, por exemplo, não possui uma 

resposta tão convincente justamente por cair numa regressão infinita13, como já vimos. 

Além desses aspectos, a crença em Deus é também importante para a epistemologia 

cartesiana pois, como afirma Bernstein (1996), “como Descartes deixa claro nas 

Meditações, tanto mente quanto corpo são, em última instância, dependentes de Deus 

para existirem” (p. 115). De acordo com Skirry (2010): 

 

Nenhuma substância finita tem o poder de preservar a si mesma, sendo portanto 

necessário um ser mais perfeito, quer dizer, com mais poder. Esse ser deve ser uma 

substância infinita, porque só um ser infinito tem o poder de sustentar tanto a si mesmo 

quanto a tudo o mais que existe. (p. 99) 

 

Descartes, portanto, atribui a Deus o fato de nós, seres humanos, e todas as 

coisas do mundo existirem tal como a Bíblia nos conta. Não apenas Deus nos teria 

criado, como também seria ele o responsável pela sustentação de nossa existência. 

“Penso, logo existo”, portanto, é uma constatação para assegurar que de fato existimos, 

e isso funciona como uma fundação, mas o fato de existirmos depende primeiramente 

da existência de Deus, ou seja, depende de outra crença fundacional. Desse modo, 

como afirma Skirry (2010): 

                                                 
13 A questão de sustentação do mundo está presente em diversas cosmologias. O titã Atlas na 

Grécia Antiga, os dragões na China e a tartaruga para os nativos norte-americanos, os indianos 

e também os chineses são apenas alguns exemplos de criaturas mitológicas sustentando o 

mundo. Porém, diga-se de passagem, a concepção científica contemporânea defende a ideia de 

os corpos celestes existirem numa relação gravitacional entre eles, ou seja, sem que precisem 

de algum tipo de sustentação. 
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A existência de Deus é particularmente importante ao projeto filosófico geral de 

Descartes porque é uma das duas teses metafísicas que lhe fornecem o fundamento 

absolutamente certo para o conhecimento, o que sustenta o resto de sua árvore 

filosófica. (p. 91) 

 

As concepções acerca da res cogitans juntamente com a crença em Deus é o que 

permitiu o surgimento do fundacionalismo cartesiano. São essas as suas fundações. É 

curioso perceber como até mesmo autores contemporâneos que trabalham com essa 

forma de fundacionalismo admitirem a crença em Deus ou num Criador como uma 

hipótese viável (tal como Hábl [2011]). Há algumas implicações problemáticas nessa 

crença como, por exemplo, o raciocínio circular, que é considerado uma falácia, ou 

seja, um erro de lógica. Como podemos saber que Deus existe com tanta segurança? Se 

a conclusão de que Deus existe deriva do fato de isso estar escrito na Bíblia, como é 

frequentemente dito, então isso é um argumento circular, já que a Bíblia é considerada 

a “Palavra de Deus”. Deus existe porque isso está escrito num texto ditado por Deus: se 

tivermos um mínimo de visão crítica vamos estranhar um pensamento assim. Por outro 

lado, se “vemos” a manifestação de Deus na prática, então vale aqui a mesma crítica 

que fizemos com relação a ver os conceitos na prática clínica: o que vemos são 

interpretações baseadas em nosso aparato cognitivo e cultural e não a realidade tal 

como é. Se algo é ou não um milagre depende mais de uma interpretação baseada em 

certos pré-conceitos, por exemplo. 

De acordo com Skirry (2010), Descartes “acredita que algumas doutrinas da 

Igreja, como a Encarnação e a Trindade de Deus, estão além dos limites da razão 

humana e deveriam, portanto, ser aceitas por uma questão de fé” (p. 92). Além disso, 

ele “diz ficar ‘irritado’ quando vê que ‘há pessoas no mundo tão descaradas e tão 

impudentes a ponto de combater Deus’” (p. 93). Como fica claro nessas citações, 

apesar de todas as argumentações sofisticadas e os jogos de linguagem, a crença em 

Deus é, em última instância, apenas uma questão de fé para Descartes. Aqui não 

podemos ignorar o fato de uma crença básica inquestionável, ou seja, uma crença que 

não precisa de justificação, ser uma mera questão de fé, não nos parecer um argumento 

muito convincente. E poderíamos ir adiante: quais crenças básicas funcionam para 

sustentar essa tartaruga, ou melhor, esse Deus? Se a crença é uma questão de fé, qual 

critério deveríamos utilizar para considerar esse Deus mais verdadeiro que o Titã Atlas, 
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os dragões ou as tartarugas, por exemplo? Será que o fundacionalismo de fato 

interrompe o retorno inifnito? 

O leitor pode estar se perguntando o que essa reflexão sobre seres mitológicos 

tem a ver com a psicopatologia enquanto uma ciência (e, como muitos acreditam, pelo 

fato de ela ser uma ciência estaria então muito distante das crenças religiosas). Em 

primeiro lugar, Descartes foi decisivo para o desenvolvimento da ciência, de forma que 

voltar às suas concepções mais importantes ajuda-nos a compreender os argumentos 

que o levaram a desenvolver concepções científicas. Em segundo lugar, estamos 

defendendo a ideia de a psicopatologia ainda utilizar o fundacionalismo cartesiano 

como forma de justificação do conhecimento. Mas, poderíamos perguntar, isso 

necessariamente envolve a crença em Deus? Não necessariamente, mas esse ponto não 

resolve nossa questão.  

Se não Deus, então o que funciona como crença básica em psicopatologia aos 

olhos dos fundacionalistas? – afinal, seria no mínimo pouco rigoroso adotar o 

fundacionalismo cartesiano excluindo a ideia de Deus, pois essa última é decisiva para 

o argumento cartesiano. A resposta da pergunta varia se considerarmos cada esquema 

conceitual de psicopatologia e veremos algum deles ao longo do texto. De todo modo, a 

crença num método científico que nos levará a uma verdade definitiva parece constituir 

uma crença básica comum a diversas áreas da ciências. Ou seja, se a verdade, 

independente das pessoas, não está em Deus, então estaria supostamente na ciência e no 

método que utiliza, tal como vimos nas concepções do Iluminismo. 

As três formas de absolutismo enumeradas nessa seção (objetivismo, 

universalismo e fundacionalismo) costumam estar relacionadas a uma concepção 

científica que defende a crença no método como meio de se obter a verdade. Essa 

última seria, em geral, universal, objetiva, atemporal e neutra. Dito de outra maneira, o 

método científico nos revelaria a realidade tal como ela é. Diversos esquemas 

conceituais de psicopatologia utilizam esta concepção e apelam à “realidade clínica” 

como fundamento para suas considerações. Vemos que normalmente cada um desses 

modelos funciona muito bem, contanto que isolados dos demais em suas próprias torres 

de marfim. Todo clínico enxerga seus conceitos na prática e, mais do que isso, tais 

conceitos normalmente tornam o tratamento mais previsível e até mais eficiente. 

O problemático aparece justamente quando trabalhamos com psicopatologia 

num sentido amplo, pois assim as dificuldades aparecem de forma mais evidente. O 
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fato de enxergarmos algo na realidade por meio de um método não é argumento 

suficiente para reificar os conceitos ou para considerar que estão errados os métodos e 

teorias que não chegam às mesmas conclusões. Se compararmos os modelos de 

psicopatologia veremos que as diferenças fazem muitos modelos serem incompatíveis 

entre si e, mesmo assim, se perguntarmos aos clínicos da cada modelo, todos dirão que 

seus modelos “funcionam”. 

 Aqui também se faz presente um raciocínio circular. O pesquisador e o clínico 

consideram uma teoria verdadeira por enxergá-la na realidade, mas, por outro lado, ele 

também apenas a enxerga na realidade por considerá-la verdadeira. Alguém que, por 

exemplo, não aprendeu ou não considera verdadeiro o conceito de inconsciente 

literalmente não enxerga esse conceito na prática clínica (e não faria muito sentido 

ensinar psicanálise se as pessoas já vissem isso na realidade). E sim, esse argumento se 

aplica até mesmo para Freud. Ele criou um conceito específico e original de 

inconsciente, mas esse próprio conceito já existia definido de outras formas em sua 

época (em Janet, Schopenhauer e Nietzsche, por exemplo). Freud criou conceitos 

específicos de sexualidade e de inconsciente (geniais, diga-se de passagem), mas a 

importância da sexualidade nos sintomas neuróticos já vinha sendo pensado por um de 

seus grandes mestres, Jean-Martin Charcot. Dizia esse último a respeito das histéricas: 

“nesses casos é sempre a coisa genital – sempre, sempre, sempre” (citado por Didi-

Huberman, 1982, p. 160). 

A experiência clínica de Freud de fato o ajudou a desenvolver muitas 

concepções teóricas, mas essas não foram um mero insight de sua aguda percepção da 

“realidade clínica”: Freud estava inserido num determinado contexto sociocultural que 

permitiu o desenvolvimento de suas ideias. Não houve simplesmente uma aplicação 

objetiva de um método neutro. Essas considerações de forma alguma retiram o mérito 

do autor, até porque ele próprio costumava reconhecer suas fontes de inspiração.  

Fora o raciocínio circular, há também um paradoxo no pensamento cientificista. 

Este foi utilizado para combater o neopositivismo do Círculo de Viena e é bastante 

pertinente para nossa reflexão. Certa concepção absolutista de ciência nos diz que 

apenas aquilo passível de ser comprovado por experiências poderia ser considerado 

verdadeiro. Contudo, que experiência devemos realizar no mundo para comprovar que 

esta própria constatação é verdadeira? Muitos cientistas que utilizam perspectivas 

absolutistas parecem não se dar conta ou não se importar com essa questão. Porém, será 
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que, em última instância, a importância da ciência e de seu método bem como as 

formas de absolutismo também são uma questão de fé tal como as excêntricas ideias de 

tartarugas, dragões e Deus? 

 

5.5 A filosofia como fundamento 

 

Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem-número de 

sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o 

conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da “história universal”: 

mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se 

o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer. – Assim poderia alguém inventar 

uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão 

fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro 

da natureza. (Nietzsche, 1873/1999, p. 53) 

 

 Desde que se tem notícia a humanidade está preocupada com a questão da 

imortalidade. Na Epopeia de Gilgamesh (o livro/narrativa mais antigo de que se tem 

notícia14), por exemplo, a questão aparece claramente com a busca da vida eterna pelo 

personagem principal. Se observarmos as mitologias de diversos contextos culturais 

notaremos a grande frequência com que a questão aparece. Na mitologia grega, uma 

das mitologias mais bem conhecidas, diversas histórias remetem à questão da 

imortalidade, como as de Aquiles, Sísifo e Prometeu – apenas para citar os personagens 

humanos.  

Como acontece em Gilgamesh com uma planta, já se atribuiu a diversos 

alimentos a possibilidade de se atingir a imortalidade, como com a ambrosia na 

mitologia grega, os pêssegos especiais na China, a amrita na mitologia hinduísta e a 

maçã dourada na mitologia nórdica (bem diferente da maçã do Gênesis, que retira a 

imortalidade). Há ainda bebidas que promoveriam a imortalidade tais como o soma, da 

mitologia védica e o leite de Ninhursag, de narrativas da suméria, sem falar nas 

histórias populares de buscas por fontes de água da juventude. 

Ao que tudo indica até o momento não se tem notícia de alguém ter encontrado 

o segredo para a imortalidade. Contudo, isso não impediu de certas coisas e questões 

serem entendidas dessa maneira. O amor entre duas pessoas, os próprios estados-nação 

e também o conhecimento são por vezes pensados a partir de um caráter definitivo. De 

                                                 
14 Também chamado de Épico de Gilgamesh. 2700 a 2500 a.C. é a data provável da escrita da 

obra, de forma que é seguramente ao menos mil e quinhentos anos mais antiga que os épicos de 

Homero. 
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fato, não faria muito sentido entender o conhecimento como algo imortal, visto que não 

é um ser vivo, mas o equivalente disso seria tratá-lo como eterno, permanente. A busca 

pela imortalidade é justamente a busca pela eternidade e é por isso que a comparação 

faz sentido. Mas, é bom enfatizar, ainda não se tem notícia de algo ou alguém ter 

alcançado esse patamar.  

Se a ideia de imortalidade pode ser interessante para aplacar uma angústia de 

morte, por exemplo, a ideia de um conhecimento definitivo pode transmitir a ideia de 

ele ser absolutamente verdadeiro. Isso porque, se algo é considerado definitivo, então 

não haveria mudanças no tempo e no espaço, de forma que seria universal. Se não há 

exceções ou modelos alternativos questionando ou negando o conhecimento, uma vez 

que ele seria definitivo, então poderíamos confiar cegamente nele. Como afirma 

Marková (2006), para autores como Platão, Descartes e Chomsky, “somente o 

conhecimento dos universais eternos pode ser considerado como sendo verdadeiro 

conhecimento” (p. 31). Contudo, segundo Smolin (1997): 

 

A presunção de que aquilo que é atemporal é de alguma forma melhor, mais real ou 

mais verdadeiro do que aquilo que é limitado ao tempo é essencialmente uma ideia 

religiosa que, mais cedo ou mais tarde, entra em conflito com o nosso desejo de ter uma 

compreensão racional do mundo no qual nos encontramos. (p. 210) 

 

 De um ponto de vista epistemológico, as concepções científicas nem sempre são 

tão distantes das concepções religiosas tal como muitos cientistas gostariam. 

Desenvolvemos até aqui a concepção de absolutismo nas suas três formas – 

universalismo, objetivismo e fundacionalismo – enfatizando a presença deles no 

contexto científico. Muitos cientistas de fato aplicam tais concepções às suas formas de 

procedimento e, portanto, consideram o conhecimento produzido pelo método 

“correto” como atemporal (a-histórico) e, portanto, eterno. Em geral ocorre a mesma 

concepção em contextos religiosos: em algum momento algo ou alguém (por exemplo 

um Deus oniscente, onipotente e onipresente) teria nos revelado a verdade definitiva 

sobre a realidade em que vivemos e caberia a nós seguir essa verdade caso queiramos 

ter uma vida decente. No domínio da filosofia concepções semelhantes também são 

frequentes. Segundo Rorty (1980): 

 

Os filósofos normalmente consideram sua disciplina como uma que discute problemas 

perenes, eternos – problemas que surgem assim que se reflete. Alguns desses dizem 

respeito à diferença entre os seres humanos e outros seres, e estão cristalizados em 
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perguntas concernentes à relação entre mente e corpo. Outros problemas dizem respeito 

à legitimação das alegações de saber, e estão cristalizados em questões concernentes 

aos “fundamentos” do conhecimento. Descobrir estes fundamentos é descobrir algo 

sobre a mente . . . A filosofia pode ser fundacional com relação ao resto da cultura 

porque a cultura é um apanhado de alegações de saber e a filosofia julga tais alegações. 

Ela pode fazer isso pois entende os fundamentos do conhecimento, e encontra esses 

fundamentos em um estudo do homem-como-conhecedor, dos “processos mentais” ou 

da “atividade de representação” que tornam o conhecimento possível. Conhecer é 

representar fidedignamente o que está fora da mente; então entender a possibilidade e a 

natureza do conhecimento é entender a maneira pela qual a mente é capaz de construir 

tal representação. (p. 3) 

 

 É possível perceber na citação acima as três formas de absolutismo, mas fica 

destacada  a questão de busca por fundações. Aqui aparece a concepção de as próprias 

ideias filosóficas poderem servir como fundação para o conhecimento se desenvolver. 

Essas ideias, portanto, funcionariam como crenças básicas, ou seja, crenças que não 

necessitariam de justificação, de forma a garantir uma base sólida para o conhecimento 

se desenvolver. Como os fundacionalistas defendem, não teríamos segurança e nossas 

ideias não teriam sustentação a não ser pela existência de uma base sólida a qual 

poderiam  se apoiar (essa é justamente a ânsia cartesiana). Ou seja, precisaríamos 

recorrer à filosofia para garantirmos um conhecimento correto e rigoroso. 

Rorty critica essa forma de entendimento da própria filosofia enquanto 

disciplina e aponta como outros autores já expressaram esse mesmo entendimento, 

como deixa claro na seguinte passagem: “protestos ocasionais contra esta concepção da 

cultura como necessitando de ‘fundamento’ e contra as pretensões de uma teoria do 

conhecimento de realizar esta tarefa (presentes, por exemplo, em Nietzsche e William 

James) passaram largamente despercebidos” (1980, p. 4). Ainda segundo Rorty (1980): 

 

Wittgenstein, Heidegger e Dewey concordam que a noção de conhecimento como uma 

representação precisa, tornada possível por processos mentais especiais e inteligível por 

meio de uma teoria geral da representação, precisa ser abandonada. Para os três autores, 

as noções de “fundamentos do conhecimento” e da filosofia como centralizada na 

tentativa cartesiana de responder o cético epistemológico são postas de lado. (p. 6) 

 

 Rorty classifica os autores referidos por ele na citação acima como os três 

filósofos mais importantes do século XX. Percebe-se uma crítica ao absolutismo e, 

mais especificamente, ao fundacionalismo cartesiano em todos esses autores. Dessa 

forma, poderíamos inferir que a busca pela superação dessa forma de justificação do 

conhecimento foi crucial para o desenvolvimento da filosofia do século XX (e o mesmo 

parece estar acontecendo no século XXI). Uma das principais preocupações da filosofia 
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dos últimos tempos foi combater o fundacionalismo cartesiano tal como se percebe na 

filosofia pós-moderna. 

A concepção de as próprias ideias filosóficas servirem como fundamento é 

delicada, pois ela explicitamente estabelece uma hierarquia no que se refere aos 

diversos saberes. Se uma ideia filosófica figura como crença básica ela 

automaticamente adquire um privilégio perante as demais ideias, uma vez que não 

precisaria de justificação para sua existência. Se a filosofia de forma geral é colocada 

neste lugar de fundação, a própria disciplina obtém um grande privilégio e autoridade, 

ainda que se considere o aspecto dinâmico das crenças (mas contanto que continuem 

sendo provenientes da filosofia). Ou seja, trata-se de uma concepção idêntica ao 

estabelecimento da matemática, da biologia e de Deus como fundamentos.  

As consequências desta noção não se limitam apenas ao domínio do 

conhecimento pura e simplesmente, mas também a um âmbito político. Se a filosofia é 

a fundação sólida do conhecimento, então precisaríamos sempre recorrer aos filósofos 

para conhecer a realidade. Para entender Freud precisaríamos compreender Kant 

profundamente, para entender Lacan precisaríamos conhecer todas as ideias de Hegel e 

assim por diante. Isso é altamente questionável. De acordo com Bernstein (1996):  

 

Nós precisamos abandonar a própria ideia de a filosofia ser uma forma de investigação 

que sabe algo sobre o conhecimento, linguagem ou pensamento que mais ninguém sabe 

e francamente admitir que, na melhor das hipóteses, a filosofia é apenas mais uma voz 

na conversação da humanidade [itálico do autor] (p. 6). 
 

 Entender a filosofia de uma forma ou de outra (como fundação ou como um 

saber como os demais em termos de relevância) influencia diretamente a teorização e a 

prática científica. No caso da psicopatologia que, como argumentamos anteriormente, é 

uma disciplina híbrida, atribuir à filosofia o privilégio epistêmico de fundação implica 

uma dependência da mesma em detrimento de outros saberes igualmente importantes. 

Como afirma Fulford (2015): 

 

Num modelo anterior de filosofia assumir-se-ia que o papel dos filósofos na psiquiatria 

é resolver problemas deste exato tipo [por exemplo a relação entre cérebro e mente] e, 

assim, fornecer fundamentos sob os quais a pesquisa empírica e a prática poderiam 

seguramente se basear. A busca por fundamentos é natural o suficiente . . . Mas, se há 

uma lição da filosofia do século XX para a psiquiatria hoje, é que fundamentos não 

devem existir. [itálicos nossos] (p. 2) 
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 Fundamentos não devem nem precisam existir e o mundo não desabará em 

razão disso. A busca por um punctum archimedis, seja ele representado pela estatística, 

pela matemática, pela biologia, pela filosofia ou por qualquer outra disciplina, aparece 

como uma forma antiquada de procedimento em ciência, ao menos se levarmos em 

consideração o desenvolvimento da filosofia do século XX. O exemplo da psicanálise 

do início desta seção exemplifica como muitos psicopatologistas buscam estabelecer o 

corpo teórico de uma disciplina como uma fundação inquestionável. Essa forma de 

procedimento pode ser altamente prejudicial para o estudo do sofrimento psíquico. De 

acordo com Fulford (2015), “esta é uma lição importante para a ciência psiquiátrica . . . 

foi a convicção equivocada na psiquiatria de que este ou aquele modelo fornecia 

‘fundamentos’ que foi a base para alguns dos piores abusos na assistência psiquiátrica” 

(p. 2/3). Esperamos que a argumentação até aqui e essa última citação contribuam para 

o leitor perceber mais nitidamente os malefícios da utilização do fundacionalismo na 

psicopatologia. 

 A utilização do fundacionalismo cartesiano prejudica o diálogo entre os saberes, 

pois as tentativas de estabelecimento de um  punctum archimedis inviabilizam a crítica 

e a reflexão dos pontos mais importantes das teorias utilizadas. Associado às duas 

outras formas de absolutismo, o fundacionalismo cartesiano de fato pode favorecer uma 

segurança intelectual para membros de um grupo desenvolverem suas concepções. 

Contudo, considerando a psicopatologia de forma ampla, se torna explícito como esse 

procedimento absolutista compromete o necessário e decisivo diálogo entre 

profissionais de modelos explicativos distintos. De todo modo, quem disse que o 

desenvolvimento de ideias deveria ser uma atividade segura? 

 Frequentemente são utilizadas ideias filosóficas sem haver clareza delas e, por 

assim ser, até mesmo as consequências desse uso não são entendidas como 

provenientes de ideias filosóficas pouco questionadas. Portanto, considerar a filosofia 

no campo da psicopatologia é muitas vezes decisivo para não cairmos em armadilhas 

da argumentação de senso comum. Como afirma Fulford (2015): “o fato de a saúde 

mental ser uma área na qual o que os filósofos dizem pode fazer uma diferença na 

prática tem a inevitável consequência de que o aprofundamento é tanto uma 

responsabilidade clínica quanto acadêmica” (p. 4). 

Dificilmente alguém – mesmo o cientista mais absolutista – negaria a 

importância da filosofia. O desafio é pensarmos qual é exatamente a sua importância, 
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mas sem com isso propor a filosofia (e nem a ciência ou a religião) como fundamento 

para todo o conhecimento. A reflexão a respeito do fundacionalismo permite-nos 

entender como podemos, por uma lado, entender e questionar ou, por outro lado, 

sermos controlados por concepções que nem sequer sabíamos que possuíamos. Parece 

haver uma dificuldade por parte de muitos psicopatologistas em compreender o papel 

da filosofia e de outros saberes vinculados ao domínio do estudo do sofrimento 

psíquico. Muito se fala a respeito da pluralidade, mas normalmente sem o devido rigor. 

Diversos problemas e experiências inquietantes15 aparecem quando nos 

empenhamos em criticar as ideias fundamentais da psicopatologia, pois são justamente 

essas que parecem garantir uma segurança para a prática clínica. Porém, em nome de 

uma segurança intelectual, pode-se fomentar sectarismos, dogmatismos e ortodoxias 

que prejudicam o diálogo entre profissionais e, dessa forma, prejudicam-se os próprios 

pacientes/clientes. Uma das maneiras de manter os dogmas intocáveis, por parte de 

defensores de perspectivas sectárias e ortodoxas, é afirmando, sob o pretexto de 

diversos argumentos, a impossibilidade de diálogo com o diferente. Essa questão será 

aprofundada na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 A noção de “experiências inquietantes”, proposta e desenvolvida por Lívia Mathias Simão 

(2003), será abordada mais adiante. 
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6. INCOMENSURABILIDADE E MULTICULTURALISMO 

 

Nada curou a espécie humana e nada está a ponto de fazê-lo. As doenças mentais não 

funcionam dessa maneira. Elas não são universais, mas sim locais. Cada época tem 

uma configuração específica do self, da doença, do curador e da tecnologia. Elas são 

um tipo de pacote cultural. São interrelacionadas, interligadas e interpenetrantes. 

Assim, quando estudamos uma doença em particular também estamos estudando as 

condições que moldam e definem essa doença e o impacto sociopolítico daqueles 

responsáveis por curá-la. (Cushman, 1995, p. 7) 

 

 Entender a psicopatologia como estando situada na intersecção entre as ciências 

naturais e as ciências humanas amplia significativamente as possibilidades de 

entendimento referentes a como o conhecimento é construído nesse campo de estudo. 

Isso é muito diferente de simplesmente reduzi-la às ciências naturais, por exemplo. 

Dentre essas possibilidades de entendimento poderíamos situar num pólo uma 

concepção chamada de realista, ou objetivista ou até mesmo de indutivista ingênua 

(Chalmers, 1993) que defende a existência de uma realidade exterior à mente humana, 

como vimos na seção anterior. De acordo com essa concepção, caso o ser humano 

aplicasse o método científico, que seria neutro e objetivo, ou seja, intocado pela 

subjetividade humana, poderíamos então atingir um conhecimento universal e 

atemporal. Além disso, por meio desse método - e apenas por meio dele - chegaríamos 

à Verdade. Já num outro pólo encontraríamos a posição niilista radical, que nega 

qualquer possibilidade de o ser humano ter conhecimento e, assim, com toda a certeza 

nunca chegaríamos à Verdade (objetiva, universal e atemporal). Assim, de acordo com 

o niilismo (e não apenas ele), não existiria algo que pudéssemos nomear de “realidade 

objetiva”, não existiram fundamentos e tampouco critérios absolutos para nos guiar 

tanto na busca por conhecimento como em nossa existência de uma forma geral.  

 Se a psicopatologia fosse compreendida meramente como uma ciência natural, 

como muitos o fazem atualmente, provavelmente não precisaríamos nos preocupar com 

tantas questões epistemológicas. A tendência nesse caso seria adotarmos uma posição 

realista cuja preocupação maior é considerar se o método utilizado é de fato científico 

e, portanto, se ele nos conduzirá ao conhecimento verdadeiro. Não é ocasional o fato de 

as questões filosóficas/epistemológicas escaparem às preocupações de muitos cientistas 
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e pesquisadores: frequentemente eles tomam essa posição realista como dada, sem 

haver maiores questionamentos a esse respeito16. 

 Como já foi adiantado na seção de perspectivas teórico-metodológicas do 

presente trabalho, a hermenêutica filosófica é uma das principais referências teóricas 

dessa pesquisa. Isso, é claro, não se deu por acaso. Segundo acreditamos, essa 

abordagem, especialmente tal como pensada por Hans-Georg Gadamer, possui a 

vantagem de se situar entre os pólos realistas e niilistas, possibilitanto assim diversas 

formas de compreensão ainda pouco exploradas na psicopatologia. Segundo 

acreditamos, a valorização do aspecto sociocultural do ser humano em termos de 

construção de conhecimento é uma das maiores contribuições dessa abordagem (ela 

não é a única que valoriza isso evidentemente). A citação do início desta seção aponta 

justamente para essa dimensão e condiz com a citação de Fowers et al. (1999), vista 

anteriormente, de que cada teoria sobre saúde mental é uma espécie de “cultura de 

tratamento”. Essa dimensão sociocultural será fundamental para nossas argumentações 

daqui em diante, mas antes vejamos uma possibilidade de entendimento do conceito de 

cultura proposto por Cushman (1990): 

 

A cultura “completa” os seres humanos ao explicar e interpretar o mundo, ajudando-os 

a focalizar ou ignorar certos aspectos do ambiente e instruindo-os e proibindo-os de 

pensar e de agir de determinadas maneiras (Heidegger). A cultura não é uma 

vestimenta indígena cobrindo um humano universal. Ela permeia os indivíduos, 

fundamentalmente moldando-os e formando-os e como eles concebem a si mesmos e o 

mundo, como veem os outros, como se engajam em estruturas de obrigações mútuas e 

como fazem escolhas no mundo cotidiano. (p. 601) 

 

A citação acima nos parece bastante adequada para o argumento de as teorias 

existentes na psicopatologia serem culturas, pois fornece uma definição ampla do 

termo. Essa definição está muito próxima à de Geertz (2008) a qual entende o conceito 

de cultura como “teias de significado”. Se cultura for entendida apenas como 

vestimentas, músicas, culinária, mitos de origem, etc., então pode parecer simples, à 

primeira vista, a possibilidade de escaparmos a uma determinada cultura. Para isso 

                                                 
16 Segue uma citação que sintetiza a concepção objetivista ou indutivista ingênua: “as teorias 

científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos 

por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar etc. 

Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A 

ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento 

provado objetivamente.” (Chalmers, 1993, p. 24)  
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bastaria adquirir novos hábitos, mas a questão não é tão simples. Na verdade, a cultura 

está tão “impregnada” em nós, que sequer nos damos conta de que nossa visão (e 

audição, tato, cognição, emoção, etc.) é sempre mediada por ela. Comportamentos, 

pensamentos e atitudes vistos como os mais “normais” e “naturais” na verdade foram 

construídos em algum momento histórico e num determinado contexto. Se a forma pela 

qual interpretamos o mundo e o ser humano é mediada por aspectos socioculturais, 

então também as dimensões metodológica, epistemológica e até ontológica da 

psicopatologia serão influenciadas por tais aspectos. A ciência não está fora da cultura. 

Porém, em grande parte devido a um exagerado apego a uma auto-identidade 

definida pela neutralidade enquanto cientistas e pesquisadores - que enxergariam o 

mundo de forma realista, utilizariam os métodos corretos e chegariam a conhecimentos 

confiáveis - muitos rejeitam a dimensão sociocultural do conhecimento produzido. Essa 

última é normalmente entendida como uma espécie de contaminação na busca por 

conhecimento confiável e, portanto, idealmente deveria ser evitada (como se isso fosse 

possível). Assim, ao confundir a teoria utilizada com a própria realidade, muitos 

acabam por perder o interesse em entendimentos alternativos. Trata-se de um 

mecanismo análogo ao contato entre culturas etnocêntricas distintas: se os membros 

delas acreditarem serem o povo escolhido por alguma entidade divina ou serem 

detentores do grau máximo de evolução da humanidade, então costuma restar apenas o 

desprezo pelas demais culturas. A consequência desse pensamento, no que se refere à 

psicopatologia e às suas culturas de tratamento, é descrita por Kecmanović (2011): 

 

Muitos psiquiatras em grande parte não têm consciência de como o modelo particular 

que eles defendem influencia sua maneira de pensar a doença mental e sua prática 

clínica. Eles geralmente tomam como certo seu modelo escolhido. Não questionam 

suas pressuposições, nem discutem seus pontos fracos. Além disso, em geral não estão 

muito interessados em outros modelos, no que está ocorrendo para além do modelo 

considerado o melhor entre todos os modelos possíveis. Estão tão envolvidos com o seu 

modelo que nunca pensam em explicitá-lo, exceto quando opõem esse modelo aos 

demais. (p. 214) 

 

Afirmar o fato de a psicopatologia funcionar como uma cultura implica afirmar 

que os modelos em seu interior não são necessariamente descrições objetivas da 

realidade e, desse modo, nunca chegarão a uma Verdade final. Assim sendo, torna-se 

óbvia a ideia de não estarmos de acordo com a posição realista/objetivista/indutivista 
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ingênua. Isso, entretanto, não significa a defesa de uma impossibilidade de haver 

conhecimentos válidos, como quereriam os niilistas.  

Defendemos a ideia de os aspectos socioculturais estarem intimamente 

relacionados às diversas teorias, métodos e práticas pertencentes à psicopatologia e à 

ciência em geral. Isso, a nosso ver, não é um aspecto negativo ou uma “contaminação”, 

mas apenas uma característica de todo e qualquer conhecimento produzido por seres 

humanos. Há conhecimento, mas não dissociado da cultura. Sempre deveríamos nos 

perguntar, assim como o fazem Kirschner & Martin (2010): “como podemos ter acesso 

indubitável às realidades por meio de nossas representações mentais que são ao mesmo 

tempo independentes destas realidades?” [itálicos dos autores] (p. 22). 

Desprezar a cultura e suas implicações não é necessariamente algo inocente, 

fruto de uma ignorância em ciências humanas e filosofia. Por mais desalentadora que 

essa concepção possa soar, parecem existir diversas vantagens quando nos fechamos ao 

que nos é diferente. Podemos sofrer menos ataques – internos e externos – à nossa 

identidade, por exemplo. Como argumentamos anteriormente, entrar em contato com a 

diversidade é transformador, mas é também uma experiência inquietante (Simão, 2003 

e 2015b), e essa última é frequentemente compreendida como algo exclusivamente 

negativo, ao contrário do que estamos defendendo. 

Apenas a lembrança da diversidade existente na psicopatologia já parece ser 

algo intimidador para muitos, pois ela poderia nos levar a considerar a possibilidade de 

narrativas alternativas de explicação e tratamento da saúde mental. O contato autêntico 

com a diversidade sempre provoca reflexão e auto-crítica. Se o trabalho com 

transtornos mentais já é desgastante por si só, unir esse desgaste a um questionamento 

constante do conhecimento provoca dificuldades enormes. Na medida em que a 

psicopatologia não é um saber contemplativo, mas sim modificatório (Banzato [2016], 

Berrios, [1999]), os contínuos questionamentos da teoria e do método utilizados podem 

trazer consequências significativas para o trabalho do psicopatologista. Mas, é claro, o 

não questionamento também tem consequências. 

A pergunta que retorna aqui é: por que o diálogo é tão difícil na psicopatologia? 

Ainda precisamos de mais argumentos para respondermos melhor a essa pergunta, mas 

o fato de o diálogo ser algo verdadeiramente difícil parece evidente, seja num nível 

interpessoal como intrapessoal. Considerando o aspecto sociocultural da 

psicopatologia, poderíamos reformular a pergunta anterior da seguinte forma: por que o 
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diálogo entre “culturas de tratamento” psicopatológicas é tão difícil de acontecer? E 

também: por que o multiculturalismo, ou seja, a possibilidade de uma convivência e 

troca entre culturas, é tão difícil de acontecer? De acordo com Bernstein (2010): 

 

As pessoas imersas numa determinada cultura frequentemente sentem que obtém seu 

sentido mais profundo de identidade enquanto membros dessa cultura. Assim, o 

problema do multiculturalismo se torna como devemos pensar sobre ele e como lidar na 

prática com as culturas diferentes quando ocorrem conflitos sérios. Esses conflitos 

tornam-se especialmente agudos quando os membros das culturas acham que seus 

valores e crenças são incomensuráveis entre si. O espectro que assombra essas 

controvérsias é a incomensurabilidade. [itálico do autor] (p. 381/382) 

 

 A questão da identidade referida acima é central para a atual reflexão e para a 

presente tese de forma geral, mas ela terá que esperar até a seção 9 para ser 

desenvolvida. Para ficar mais evidente a razão de nos aprofundarmos na questão da 

identidade, procuraremos apresentar questões fundamentais que colaboram para a 

explicação sobre a dificuldade de diálogo. De todo modo, precisaremos desenvolver 

outras questões antes disso. Assim sendo, pela citação acima já é um pouco previsível a 

intenção da próxima subseção: iniciar uma reflexão sobre o que é e quais são as 

implicações desse espectro que assombra as controvérsias entre as diferentes culturas, 

inclusive as “culturas de tratamento”. 

 

6.1 A incomensurabilidade segundo Thomas S. Kuhn 

 

Se por um lado os vários ramos da medicina são todos subentendidos por uma ciência 

básica comum, fundamentada numa visão específica e compartilhada do funcionamento 

do corpo humano, por outro lado as várias disciplinas que estudam os fenômenos 

mentais estão baseadas em princípios teóricos diferentes, veem o seu campo de estudo 

a partir de pontos de vista diferentes, usam técnicas diferentes de investigação e 

pressupõem interpretações e soluções amplamente heterogêneas. (Aragona, 2011, p.34) 

 

Uma série de livros e artigos publicados nos últimos anos a respeito de 

psicopatologia, especialmente quando neles existe um interesse filosófico, apresentam a 

noção de paradigma e de incomensurabilidade de Thomas S. Kuhn17. Uma 

argumentação comum em tais textos é a de que a psicopatologia é uma ciência pré-

paradigmática, sendo esse último um vocabulário próprio do livro A estrutura das 

revoluções científicas (Kuhn, 1962/1996). A afirmação anterior significa afirmar que 

                                                 
17 Não se faz necessário citar essas referências aqui uma vez que muitas delas serão utilizadas 

ao longo da tese. 
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esse campo do conhecimento não possui um único paradigma dominante, ou seja, 

“realizações científicas universalmente reconhecidas, as quais por algum tempo 

oferecem modelos de problemas e soluções a uma comunidade de praticantes” 

(1962/1996, p. x)18.  

As ciências naturais, por sua vez, seriam, para Kuhn, paradigmáticas e, portanto, 

“ciências maduras”. Aqui temos uma questão problemática na afirmação de a 

psicopatologia ser híbrida, tal como argumentamos anteriormente, pois muitos, ao 

almejarem certa “maturidade”, buscam reduzir a psicopatologia às ciências naturais, 

pois isso conferiria um estatuto de ciência paradigmática. É claro que, para Kuhn, supor 

algo como sendo ou não maduro supõe um juízo de valor, no sentido de as ciências 

paradigmáticas serem consideradas mais desenvolvidas e mais sofisticadas do que as 

ciências pré-paradigmáticas. Depreende-se disso, portanto, o fato de que para o autor, 

idealmente todas as ciências deverem almejar o estabelecimento de um paradigma 

dominante. 

 O referido livro de Kuhn foi revolucionário. Ao propor um novo entendimento a 

respeito da história e da filosofia da ciência, o autor abriu novas possibilidades de 

entendimento a respeito da própria epistemologia (propondo uma abordagem 

extralógica e, de certa forma, sociológica). Apesar de não negar a evolução do 

conhecimento científico, ao contrário do que afirmam algumas leituras mais radicais de 

sua obra as quais ele contesta nas edições posteriores, Kuhn (1962/1996) supunha que 

as revoluções científicas aconteciam justamente por meio da mudança de paradigmas. 

 Indo direto ao ponto importante para nossa argumentação: por que é difícil para 

os proponentes de diferentes paradigmas entrarem em contato com os pontos de vista 

de outros paradigmas? O ponto central para responder essa questão, em termos de 

Kuhn, é a noção de os paradigmas serem incomensuráveis entre si. De uma forma 

geral, poderíamos entender o fato de os paradigmas serem incomensuráveis, pois, de 

acordo com Cooper (2007), “não há um padrão externo objetivo a ser usado para 

decidir entre paradigmas” (p. 87). Mas o que realmente significa essa 

incomensurabilidade? 

                                                 
18 Cooper (2007) defende a ideia de as ciências do psiquismo não serem pré-paradigmáticas, 

pois, segundo a autora, as ciências “pré” precisariam sempre iniciar o argumento retomando os 

fundamentos de suas posições, e isso não seria o caso das ciências do psiquismo. Porém, a 

nosso ver, o conceito de paradigma em Kuhn supõe uma aceitação quase universal e esse 

definitivamente não é o caso da psicopatologia. 
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Há três maneiras mais específicas de entendimento da incomensurabilidade, de 

acordo com o próprio Kuhn (1962/1996): “em primeiro lugar os proponentes dos 

paradigmas alternativos frequentemente discordam sobre a lista de problemas que 

qualquer candidato a paradigma deve resolver. Seus padrões ou a suas definições de 

ciência não são as mesmas” (p. 148). Em se tratando de psicopatologia é evidente a 

existência variada de padrões e definições de ciência, pois se algumas vertentes se 

aproximam mais das ciências naturais e utilizam métodos positivistas de ciência, outras 

vertentes se aproximam mais das ciências humanas e podem utilizar uma compreensão 

hermenêutica ou fenomenológica, por exemplo. Essas últimas ciências, diferentemente 

de buscarem leis gerais como o fazem as primeiras, estão interessadas na questão do 

sentido (como, por exemplo, o sentido do sintoma em cada paciente ou o sentido 

atribuído por cada cultura quanto ao normal e o patológico). Como se percebe, não há 

um critério universal para caracterizar a ciência tanto enquanto um conceito como 

também como um procedimento. 

Vimos numa citação acima que os psiquiatras e psicopatologistas em geral 

compreendem o modelo explicativo utilizado como algo dado e natural. Assim, 

normalmente não é dada a devida consideração a respeito de possibilidades alternativas 

de modelos explicativos, mas, quando isso acontece, é comum justificar a falta de 

comunicação em razão da incomensurabilidade. Como há várias definições distintas de 

o que é ciência, a credibilidade de métodos e teorias utilizados na construção do 

conhecimento sempre pode ser questionada (por exemplo ao dizer que certa pesquisa 

não é científica “de verdade” ou que uma teoria é reducionista).  

A questão abordada quanto ao realismo e o niilismo também se refere a essa 

dimensão da incomensurabilidade, no sentido de haver crenças distintas quanto aos 

modos pelos quais o conhecimento é visto e construído. Num contexto permeado por 

tantas culturas de tratamento frequentemente “cada qual considera bárbaro o que não se 

pratica em sua terra” (Montaigne, 2000, p. 195). Existem critérios científicos variados, 

mas o caráter etnocêntrico pode impactar o entendimento e a aceitação da diversidade.  

É curioso notar como paradigmas do passado respondiam a várias questões e 

possuíam alguma utilizade na época em que eram hegemônicos, caso contrário não se 

estabeleceriam como paradigmas. Esse dado histórico nos ajuda a lembrar o fato de o 

conhecimento ser impermanente, ainda que as perspectivas absolutistas busquem 

sempre critérios definitivos. Aqui podemos abordar o segundo aspecto da 
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incomensurabilidade entre os paradigmas, exposto na seguinte citação de Kuhn 

(1962/1996): 

 

No entanto, há mais coisas envolvidas do que a incomensurabilidade dos padrões. Uma 

vez que os novos paradigmas nascem dos antigos, eles em geral incorporam muito 

vocabulário e aparato, tanto conceituais como práticos, empregados previamente pelo 

paradigma tradicional. Mas eles raramente fazem uso desses elementos emprestados da 

maneira exatamente tradicional. No novo paradigma os termos, os conceitos e os 

experimentos antigos estabelecem novas relações uns com os outros. O resultado 

inevitável deve ser chamado, embora o termo não seja exato, de um mal-entendido 

entre as duas escolas em competição. (p. 149) 

 

 Essa forma de incomensurabilidade, que poderíamos nomear de “linguística”, 

enfatiza o aspecto de as palavras utilizadas mudarem o sentido quando um novo 

paradigma se torna dominante. Apesar de utilizarem o mesmo termo, o universo de 

Newton é significativamente diferente do universo de Einstein, o inconsciente de Freud 

é diferente do de Jung (e de Klein, Janet, Lacan, Bion, etc.) e o conceito de 

comportamento é bastante diferente em Watson e Skinner. Assim, ao utilizarmos 

palavras, especialmente quando são conceitos fundamentais de alguma disciplina, 

precisamos atentar para o fato de elas poderem referir sentidos distintos. Como afirma 

Pirandello (2009), apesar de utilizarmos as mesmas palavras, elas em si são vazias e 

“vocês as preenchem com o seu sentido, ao dizê-las a mim; e eu, ao recebê-las, 

inevitavelmente as preencho com o meu sentido. Pensamos que nos entendemos, mas 

não nos entendemos de modo nenhum” (p. 36). 

 Apesar de a citação de Pirandello ser um pouco extrema, no sentido de o 

personagem do texto defender a inexistência de uma real possibilidade de 

entendimento, ela traz à luz uma dimensão da filosofia da linguagem referente à relação 

entre o mundo e a forma segundo a qual o nomeamos (ou a relação entre as palavras e 

as coisas, como diria Michel Foucault). Ao contrário de uma posição filosófica 

defensora da ideia de as palavras serem as corretas representações das coisas as quais se 

referem, a posição de Pirandello e de Kuhn enfatiza o caráter contextual e subjetivo da 

relação entre as palavras e as coisas. Como dito acima, um mesmo conceito pode 

significar ideias muito distintas dependendo do paradigma ou esquema conceitual no 

qual estamos inseridos. Por mais óbvio que isso possa parecer na presente reflexão, em 

nosso cotidiano é difícil não se deixar levar por essa armadilha conceitual, de forma a 

serem propagados muitos mal-entendidos conceituais. 
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Nesse segundo sentido de incomensurabilidade Kuhn parece estar interessado 

justamente nas dificuldades de comunicação entre diferentes. Pergunta-se: será possível 

existir uma comunicação possível entre os proponentes de paradigmas distintos se 

considerarmos tal dimensão linguística?19 Essa é uma questão para mantermos em vista 

à medida em que prosseguimos no texto. No terceiro e último aspecto referente à 

incomensurabilidade, Kuhn deixa ainda mais claro seu interesse na comunicação (ou 

em sua impossibilidade) entre paradigmas distintos. De acordo com ele: 

 

Os proponentes dos paradigmas em competição trabalham em mundos diferentes . . . 

Praticando em mundos diferentes os dois grupos de cientistas veem coisas diferentes 

quando olham do mesmo ponto de vista na mesma direção . . . Antes que possam ter a 

esperança de se comunicarem plenamente, um dos dois grupos deve ter a esperiência de 

conversão que temos chamado de mudança de paradigma. Precisamente porque trata-se 

de uma transição entre incomensuráveis, a transição entre paradigmas em competição 

não pode ser feita etapa por etapa, forçada pela lógica e pela experiência neutra. 

(1962/1996, p. 150) 

 

 Os pesquisadores dos diversos paradigmas e modelos explicativos percebem a 

realidade de formas muito diferentes, a ponto de podermos afirmar que eles 

literalmente habitam mundos diferentes. Esse ponto do argumento é fundamental para 

entendermos os motivos de ocorrerem as dificuldades de diálogo. Viver em mundos 

diferentes implica enxergar fenômenos que outros não enxergam. Implica poder utilizar 

a observação e a experiência de uma forma rigorosa e ainda assim chegar a resultados e 

conclusões muito diferentes daquelas de outras teorias.  

Ao contrário da suposição das perspectivas absolutistas de conhecimento, a 

existência dessas discrepâncias não significa uma falha teórica, metodológica e/ou 

epistemológica de alguma das partes envolvidas. Trata-se apenas de formas diferentes 

de enxergar a realidade, nada mais que isso. Como afirma Cooper (2007), “os cientistas 

têm a tendência a ver o que antecipam” (p. 86). Desse ponto de vista não existiriam 

critérios alheios às mentes dos cientistas que deveriam ser utilizados para a pesquisa. 

Não existe o ponto de vista de lugar nenhum, como diria o filósofo Thomas Nagel 

(1986), segundo o qual poderíamos lidar com o mundo de forma neutra, ou seja, sem 

pré-conceitos. 

 Psicopatologistas muitas vezes podem considerar que estão trabalhando com um 

mesmo fenômeno como, por exemplo, a “saúde mental”. Porém, como Kuhn afirma 

                                                 
19 Vigotski também tematiza essa questão em sua obra, enfatizando a dinamicidade do 

significado e do sentido das palavras. 
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(1962/1996), diferentes escolas de pensamento enxergam fenômenos diferentes no 

mundo. A concepção de doença mental para a psiquiatria biológica é diferente da 

concepção de doença mental para a psicanálise, por exemplo. O próprio conceito de 

saúde varia de acordo com os critérios que queremos utilizar e vários conceitos 

diferentes são aceitos na “cosmologia científica”. A questão problemática se dá pelo 

fato de profissionais que utilizam paradigmas distintos tratarem um mesmo paciente, 

pois com frequência as controvérsias surgem nesse cenário. A incomensurabilidade 

afeta a comunicação de forma inegável. 

 De acordo com a concepção de Kuhn (1962/1996) numa citação acima, apenas 

é possível haver uma comunicação plena se os envolvidos compartilharem o mesmo 

paradigma. Todos aqueles que não compartilhassem o paradigma hegemônico teriam, 

portanto, que fazer uma mudança radical de paradigma, ou seja, mudar a maneira de 

enxergar o mundo, mudar os conceitos utilizados e, por fim, mudar os critérios de 

ciência. Ou seja, para haver um diálogo realmente eficiente, de acordo com Kuhn 

(1962/1996), seria necessário o compartilhamento de um mesmo paradigma, e, 

portanto, seria necessário o consenso entre todos. Isso está muito longe de acontecer na 

psicopatologia. A situação nesse campo do conhecimento se assemelha mais ao que o 

autor desenvolve na seguinte citação: 

 

Há escolas nas ciências, verdadeiras comunidades, as quais abordam o mesmo tema a 

partir de pontos de vista incompatíveis. Mas elas são muito mais raras do que em outros 

campos. Estão sempre em competição e sua competição, em geral, termina rapidamente 

. . . Devido ao fato da atenção das diferentes comunidades científicas estar, por outro 

lado, focalizada em questões diferentes, a comunicação professional entre os grupos é, 

algumas vezes, difícil, com frequência resulta em mal-entendidos e pode, se for 

enfatizada, provocar desacordos significativos e inesperados. (1962/1996, p. 177) 

 

 Ao dizer que essa competição entre diferentes escolas de pensamento costuma 

terminar logo o autor não se aprofunda nos pormenores desse tipo de interação. Sua 

breve descrição sobre as dificuldades de comunicação é pertinente para pensarmos a 

psicopatologia, pois quem trabalha e faz pesquisas na área costuma se identificar com 

tais dificuldades. Porém, ao contrário do que o autor afirma acima, é fato que a 

competição dos modelos parece não apenas diminuir, como na verdade se multiplicar 

no campo da saúde mental. Se considerarmos que Kuhn está correto na citação acima, 

então precisaremos estabelecer a psicopatologia como uma exceção à regra de a 

competição terminar em pouco tempo. Por todas as razões apontadas concordamos com 
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a afirmação de Cooper (2007) quando diz que “a psiquiatria, portanto, oferece o teste 

ideal para se trabalhar com as afirmações de Kuhn a respeito da incomensurabilidade” 

(p. 101). 

 

6.2 A selva psicopatológica 

 

 Como afirma Biagioli (1990), de acordo com Kuhn, dois paradigmas que 

competem pela explicação de um mesmo conjunto de fenômenos frequentemente não 

possuem um denominador comum de linguagem. Como vimos, há um atravessamento 

da incomensurabilidade no contato entre esses paradigmas e, assim sendo, a dificuldade 

de comunicação costuma ser um resultado previsível da eventual interação entre 

proponentes de cada paradigma. Kuhn (1962/1996) deixa bastante explícita sua posição 

a respeito do contato entre diferentes, como podemos observar nessa passagem: “a 

superioridade de uma teoria em relação a outra é algo que não pode ser provado no 

debate. Em vez disso, como tenho insistido, cada lado deve tentar por meio da 

persuasão converter o outro lado” (p. 198/199). 

 Kuhn não afirma existir uma impossibilidade de comunicação entre teorias 

distintas apesar da existência da incomensurabilidade, mas sua proposta a respeito de 

como essa comunicação deveria acontecer nos interessa aqui. Se não é pelo debate ou 

pelo diálogo que os defensores de teorias diferentes atingiriam bons resultados, de 

acordo com o autor, então parece restar apenas o proselitismo e o convencimento como 

alternativas. Nesse cenário imaginado por Kuhn, no qual cada parte envolvida tenta 

persuadir a outra, torna-se evidente o fato de a interação se dar por meio de frequentes 

exercícios de poder e dominação.  

 No que tange à essa dificuldade de interação, Biagioli (1990) propõe o que 

nomeia de “metáfora darwinista” para refletir sobre uma homologia entre o conceito de 

paradigma, de Thomas S. Kuhn, e o conceito de espécies, de Charles R. Darwin. De 

acordo com Biagioli (1990), tanto a noção de paradigma como a noção de espécie se 

referem a populações de indivíduos que interagem. Evidentemente enfatiza-se o 

aspecto sexual da interação no caso de Darwin e o aspecto intelectual no caso de Kuhn. 

Seguindo a metáfora, poder-se-ia comparar a esterilidade entre as diferentes espécies à 

incomensurabilidade entre os diferentes paradigmas, como o faz Biagioli (1990):  
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De acordo com essa metáfora darwinista a incomensurabilidade estaria 

necessariamente vinculada à especiação conceitual de um novo paradigma. Então, 

como entre as espécies naturais, a competição entre paradigmas científicos seria 

mediada por algo equivalente à seleção natural: o sistema de recompensa da ciência. 

Portanto, os paradigmas em competição não precisam se engajar num diálogo 

plenamente construtivo durante o processo de escolha teórica.  Para ser descartada, 

uma teoria não necessita ser apontada como falsa nem um programa de pesquisa ser 

suplantado. Assim como as espécies que desaparecem não porque são extintas pelas 

outras, mas porque não mais se adequam ao ambiente, os paradigmas podem deixar de 

existir não porque são refutados, mas porque não são mais valorizados no seu sistema 

de recompensas. [itálicos nossos] (p. 184/185)    

 

 Há aqui um argumento que sustentaria uma evitação do contato entre os 

diferentes paradigmas, pois o próprio contexto (hábitat) se encarregaria de selecionar a 

“espécie” mais apta. A metáfora darwinista é interessante para pensarmos o resultado 

da interação. Em muitos casos de fato parece não haver uma transa possível entre 

diferentes, por mais interessado nisso que alguém esteja. Segundo Biagioli (1990), em 

se tratando de paradigmas e de modelos de explicação teríamos algo mais semelhante à 

metáfora de espécies que conseguem estabelecer uma relação, mas dessa interação só 

resultarem descendentes inférteis. Como se sabe, do ponto de vista biológico/evolutivo, 

a relação que produz descendentes inférteis é considerada absolutamente inútil, uma 

vez que não leva adiante a informação (genética). Pensar paradigmas sob esse ponto de 

vista darwinista, portanto, significa pensarmos que o diálogo entre diferentes pode ser 

inútil, ineficiente ou mesmo contraproducente. Insistir na interação com o diferente, 

desse ponto de vista, não faria muito sentido. 

De acordo com Kuhn (1962/1996), o desenvolvimento da ciência se daria 

majoritariamente por meio dos cientistas trabalhando no interior de um paradigma (ou 

da chamada “ciência normal”, segundo ele) e, eventualmente, tendo que se adaptar a 

um novo paradigma. Segundo essa concepção, quando se tem dois paradigmas distintos 

fazendo parte de um mesmo hábitat a melhor e talvez a única opção possível reside em 

converter ou ser convertido (ou, em termos mais selvagens, mas nada exagerados, 

matar ou morrer). A transa seria até possível em alguns casos, mas não haveria grandes 

vantagens nisso. 

Se quisermos forçar a metáfora darwinista um pouco mais, podemos lembrar 

que o descendente infértil é em geral considerado um híbrido (como no exótico caso 

dos ligres, referidos anteriormente, ou das mulas, para um exemplo mais conhecido). 

Considerar a psicopatologia como híbrida, portanto, implica afirmar sua infertilidade? 

Ou, em outras palavras, sustentar o caráter híbrido da psicopatologia - ao contrário de 
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simplesmente reduzi-la às ciências naturais, por exemplo - significa dificultar, ou 

mesmo limitar o seu desenvolvimento? Aragona (2011) desenvolve essa questão: 

 

A ideia implícita é que a psiquiatria deveria se adequar a esse modelo e que a sua 

posição atual é a de uma ciência imatura, a qual no futuro estará baseada num 

paradigma científico específico . . . então nós estamos novamente reintroduzindo uma 

pressuposição reducionista encoberta: há muitas perspectivas e muitos modelos porque 

a psiquiatria ainda não é verdadeiramente científica; quando ela se tornar científica 

apenas um modelo irá sobreviver, os outros serão eliminados do debate científico e não 

mais considerados pertinentes. Será esse um quadro correto da psiquiatria ou, 

contrariamente, o objeto peculiar de estudo da nossa disciplina (o sofrimento mental do 

ser humano) não pode, em princípio, ser inteiramente reduzido ao estudo materialista 

do cérebro? (p. 223/224) 

 

Um dos problemas práticos de se limitar a psicopatologia a um único paradigma 

é o fato de os pacientes frequentemente serem atendidos por profissionais adeptos (ou, 

em alguns casos, prosélitos) de diferentes modelos explicativos e escolas de 

pensamento. Se, portanto, a proposta for a de uma competição natural - algo que 

resultaria na ausência de um verdadeiro diálogo entre áreas diferentes - então faria mais 

sentido cada área tratar dos pacientes de forma independente, isolada. Porém, se um 

mesmo paciente está sendo tratado a partir de modelos explicativos distintos, é de se 

esperar que uma intervenção feita a partir de um desses modelos afete o tratamento 

como um todo. 

Os diferentes esquemas conceituais que compõe a psicopatologia não 

necessariamente se excluem em termos práticos, apesar de possuírem visões de mundo 

e de natureza humana distintas (um paciente pode perfeitamente, como acontece com 

muita frequência, tomar uma medicação psicotrópica e fazer psicoterapia ao mesmo 

tempo, por exemplo). Em muitos casos a pessoa interessada em se tratar não só poderia 

como muitas vezes deveria fazê-lo a partir de tratamentos distintos, pois a eficácia pode 

ser maior havendo tratamentos simultâneos, ainda que a partir de escolas de 

pensamento diferentes. Se as intervenções de modelos distintos fossem incompatíveis 

entre si, então provavelmente a seleção natural já teria providenciado uma delimitação 

excludente delas, separando-as em hábitats distintos. Ainda que alguns profissionais 

excluam a possibilidade de trabalhar em conjunto com outros, muitas vezes isso 

acontece. Porém, não é tão comum isso acontecer por meio de um diálogo eficiente.  

Existe também a crença de a comunicação entre seguidores de diferentes 

abordagens não precisar ser tão profunda a ponto de exigir um complexo debate 
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filosófico, por exemplo. Isso pode ser verdadeiro, mas na prática a diferença de 

posições está sempre colocada. Um psicoterapeuta pode considerar inoportuno que um 

determinado paciente tome muita medicação antidepressiva, por exemplo, pois haverá 

uma tendência de o paciente ficar sedado e não entrar em contato com questões 

subjetivas mais profundas a serem trabalhadas na psicoterapia. O psiquiatra do caso, 

por outro lado, poderia não concordar com uma redução na medicação, pois poderia 

não fazer sentido tratar a depressão se não fosse com no mínimo um determinada dose. 

O fato de a dosagem da medicação ser considerada boa ou não depende, na verdade, 

dos objetivos de cada prossional envolvido, e esses objetivos normalmente dependem 

de concepções próprias a cada esquema conceitual (a respeito de saúde, doença, 

normal, patológico, sintoma, eficácia, etc.). Esse exemplo é apenas uma das diversas 

possibilidades de divergências que aparecem nessa área e, como sabemos, as posições 

teóricas e até mesmo as dimensões éticas e morais20 sempre estão implícitas nas 

escolhas terapêuticas dos profissionais.  

 Um aspecto que não pode ser ignorado nessa reflexão acerca de disputas entre 

paradigmas é a busca de poder e das vantagens provenientes do acesso a ele. Ser 

membro do paradigma dominante num determinado contexto normalmente traz 

vantagens aos clínicos e pesquisadores. Claramente não são sempre ocasionais e 

desinteressadas tanto a competição existente como também a troca de críticas entre os 

adeptos das diversas abordagens. Tais críticas normalmente possuem uma retórica 

altruísta, é claro: estaria sendo considerado apenas o bem-estar dos pacientes na tomada 

de decisões. De acordo com Kecmanović (2011), 

 

Aqueles que fazem parte da psiquiatria mainstream obtém empregos com relativa 

facilidade, são mais requisitados do que aqueles que não fazem parte e há mais 

conferências tratando dos vários aspectos do modelo dominante. A informação 

relacionada a esse modelo é com maior frequência apresentada na mídia e nas revistas 

gerais de psiquiatria. Dessa forma, a popularidade de um modelo específico motiva 

muitos psiquiatras a adotá-lo. (p. 212) 

 

 Nos pareceria superficial fazermos uma análise meramente epistemológica 

quanto à questão de paradigmas. O próprio Kuhn (1962/1996) introduz na filosofia da 

                                                 
20 “Moral” entendida aqui de forma ampla, no sentido de “valores gerais” como, por exemplo, o 

que é o bem viver. Para a hermenêutica filosófica, todas as teorias e práticas psicológicas 

possuiriam uma dimensão moral, como vemos claramente em Fowers et al. (1999). Isso é 

radicalmente diferente de crenças positivistas a respeito de a ciência e seu método serem 

neutros, objetivos e universais. 
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ciência, tal como já afirmamos, uma dimensão sociológica que é inseparável da forma 

como o conhecimento é construído. Citamos na introdução dessa tese a afirmação de 

Horwitz (2002), quando aponta para o fato de os proponentes da psiquiatria diagnóstica 

terem derrotado os proponentes da psicanálise, na década de 1970, em uma série de 

batalhas políticas. A partir desse momento o “paradigma” hegemônico na época, o 

psicanalítico, passou a ser substituído. Prova disso é a mudança radical do DSM 

(Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais) III, publicado em 1980, 

que substituiu a herança psicanalítica de suas edições anteriores para uma influência 

mais biológica, multiplicando o número de diagnósticos (Russo e Venâncio, 2006). A 

edição mais recente desse manual, o DSM V, mantém uma base que normalmente se 

afirma a-teórica, mas que possui como base as concepções da psiquiatria 

biológica/diagnóstica. 

 Segundo Bourdieu (2003), “os pesquisadores ou as pesquisas dominantes 

definem o que é, num dado momento do tempo, o conjunto de objetos importantes, isto 

é, o conjunto das questões que importam para os pesquisadores, sobre as quais eles vão 

concentrar seus esforços” (p. 25). Em termos hermenêuticos, os pesquisadores e as 

pesquisas dominantes definem a tradição. Isso se aplica não apenas à psicopatologia, 

mas ao conhecimento científico como um todo. Ainda segundo Bourdieu (2003): 

 

O mundo da ciência, como o mundo econômico, conhece relações de força, fenômenos 

de concentração de capital e do poder ou mesmo de monopólio, relações sociais de 

dominação que implicam uma apropriação dos meios de produção e de reprodução, 

conhece também lutas que, em parte, têm por móvel o controle dos meios de produção 

e reprodução específicos, próprios do subuniverso considerado. (p. 34) 

 

 Existem diversos textos21 tratando das relações de poder no domínio da 

psicopatologia. Veremos alguns aspectos disso, de forma mais aprofundada, na seção 9 

da tese. Na verdade, acreditamos haver até mesmo um excesso de reflexões a respeito 

desse tema, pois com frequência tem-se a impressão de os autores o considerarem o 

único realmente digno de importância no que tange à psicopatologia. O componente 

político deve ser considerado seriamente no entendimento a respeito da dificuldade de 

diálogo entre os diferentes paradigmas e esquemas conceituais, mas nem tudo se reduz 

                                                 
21 A exemplo de Foucault, M. (2003). O poder psiquiátrico. São Paulo, SP: Editora Martins 

Fontes. Healy, D. (2012). Pharmageddon. Berkeley, CA: University of California Press. 

Horwitz, A. V. (2002). Creating mental illness. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 
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a isso. A dimensão política/social não resolve todas as questões clínicas a respeito do 

sofrimento psíquico. 

É fato, contudo, que a ciência como um todo não funciona de forma puramente 

racional/objetiva, no sentido de ser desprendida de valores socioculturais. A criação de 

diagnósticos no DSM e CID, por exemplo, está frequentemente relacionada às 

vantagens econômicas para as indústrias farmacológica e de neuroimagem (Berrios, 

1999). Também vemos a escolha entre paradigmas ou esquemas conceituais ser 

influenciada pelas perspectivas socioeconômicas de um profissional. 

 Realmente parece haver uma verdadeira luta por propriedade quando 

paradigmas diferentes interagem. Essa propriedade pode se dar em termos concretos 

(como possuir o controle de instituições importantes tais como universidades, 

associações, ministérios e revistas científicas), mas também pode haver a propriedade 

em termos mais abstratos (como estar credenciado socialmente como autoridade sobre 

um determinado assunto). Ocupar mais terras no campo da psicopatologia (e da ciência 

em geral) significa lucrar mais, seja em que sentido for. Muitos, como seria de se 

esperar, buscam esse lucro, e não são apenas as indústrias farmacêuticas que o fazem. 

Desse modo, a relação entre conhecimento e interesse não tem como ser desprezada, 

uma vez que ela permeia as reflexões políticas e epistemológicas e incide diretamente 

no próprio tratamento psicopatológico. 

Voltando ao tema central desta seção, a incomensurabilidade, Biagioli (1990) 

afirma que a relação desta última com a falta de comunicação entre abordagens 

distintas se relaciona à distribuição de poder num determinado contexto. Como vimos, 

na opinião de Kuhn (1962/1996) a busca por superioridade seria fundamental na 

relação entre paradigmas e, principalmente em razão da incomensurabilidade, restaria 

apenas, na melhor das hipóteses, a persuasão como alternativa. Tal solução seria, a 

nosso ver, tipicamente imperialista e totalitária, pois reduziria a possibilidade de 

contato com a alteridade a uma relação selvagem de dominação. No caso da 

psicopatologia, se entendermos as teorias como “culturas de tratamento”, então a 

proposta do autor ocasionaria um etnocídio como resultado, ou seja, o aniquilamento 

das culturas diferentes da cultura mainstream. No que se refere à psicopatologia, se 

considerarmos seu caráter híbrido não teríamos o etnocídio como uma opção válida. 

Segundo Bernstein (2010): 
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A incomensurabilidade não é uma barreira teórica, epistemológica ou semântica que 

bloqueia a compreensão. Ao contrário, ela nos apresenta um desafio e uma tarefa 

práticos (na verdade um conjunto complexo de tarefas). Com muita frequência a 

‘conversa’ sobre a incomensurabilidade é uma desculpa – um sinal da falência prática 

de nos engajarmos no difícil trabalho de compreensão mútua. É muito mais fácil 

retrocedermos às oposições e dicotomias binárias simplistas – ‘nós versus ‘eles’ . . . Se 

estivermos seriamente dispostos a encorajar uma compreensão mútua, não deveríamos 

nos enganar e pensar que isso pode ser alcançado simplesmente pela vontade ou 

falando sobre isso. Exige, como já indicamos, todo um conjunto de hábitos, disposições 

e práticas entrelaçados. E isso exige um trabalho árduo. [itálicos do autor] (p. 391) 

 

 A concepção de haver um “nós” versus “eles” remete a uma dimensão 

ideológica, tal como desenvolve Geertz (2008). A ideia básica daqueles que sustentam 

essa forma de ideologia é a de que “quem não está conosco está contra nós”. 

Obviamente nem precisamos refletir muito sobre como ficaria a possibilidade ou não de 

diálogo e de multiculturalismo quando existe essa forma de pensamento. A questão da 

incomensurabilidade, tal como aponta Bernstein (2010) acima, pode servir de álibi para 

aqueles que sustentam uma ideologia e pretendem manter ou tornar hegemônico o 

paradigma utilizado. Obviamente, nesse caso da ideologia, as vantagens pessoais, 

sobretudo as de natureza política e econômica (mas também narcísica), parecem estar 

no centro da preocupação, em detrimento do diálogo e da busca pela eficácia do 

tratamento.  

Dificilmente um psicopatologista iria afirmar que não se importa com o 

tratamento de seus pacientes, mas frequentemente isso parece ser um efeito da 

preocupação em tornar hegemônico o paradigma utilizado. O interesse pessoal pode ser 

maior do que o interesse no desenvolvimento da abordagem e, portanto, no 

desenvolvimento do tratamento. O leitor poderia nos questionar quanto à veracidade 

dessa afirmação, exigindo pesquisas empíricas de nossa parte. Não as faremos, até 

porque não saberíamos como coletar tais tipos de dados a partir de experimentos ou 

pesquisas confiáveis. As pessoas não costumam admitir facilmente aspectos tão pouco 

altruístas (no entando tão animalescamente humanos) como esses. Contudo, 

dificilmente alguém que trabalhe no interior da psicopatologia negará um mínimo de 

pertinência dessa afirmação. O contato com o diferente é evitado de diversas formas, 

sendo que uma delas é a crença na incomensurabilidade tal como a define Kuhn 

(1962/1996). 

 

6.3 Bilinguismo como solução? 
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Uma possibilidade quando tratamos da viabilidade de haver diálogo entre 

diferentes é a do bilinguismo, ou seja, a possibilidade do uso concomitante de duas 

línguas por parte de um falante. Podemos considerar aqui o bilinguismo em termos de 

modelos explicativos de psicopatologia. Assim, alguém poderia afirmar que se 

entendermos a linguagem do diferente então poderíamos superar a 

incomensurabilidade, pois, em tese, poderíamos conhecer outros critérios de ciência, 

desenvolver outro vocabulário e aprender uma nova visão de mundo. Porém, segundo 

Biagioli (1990): 

 

Resumindo a posição de Kuhn, a incomensurabilidade é o resultado de uma ausência de 

homologia entre grades linguísticas, as quais, por sua vez, refletem as diferenças entre 

duas culturas e seus contextos, tal como as culturas os conhecem. Embora a 

incomensurabilidade impeça a tradução completa de uma linguagem para a outra, o 

acesso às duas grades linguísticas incomensuráveis ainda é possível aprendendo-se a 

outra língua juntamente com a taxonomia de mundo a ela associada. No entanto, 

embora o bilinguismo ofereça uma via ao redor da incomensurabilidade, ele não a 

resolve. Ser bilíngue não significa ser “metalíngue”. O bilinguismo nos torna cônscios 

da incomensurabilidade, mas não resolve esta última. [itálicos do autor] (p. 202) 

 

 O conhecido adágio italiano, traduttore traditore, ou seja, o tradutor é um 

traidor, remonta as ideias da citação acima. Conhecer bem duas línguas não 

necessariamente significa superar a incomensurabilidade existente entre elas. De fato, 

provavelmente o bom tradutor entenderá as dificuldades da tradução, talvez até mesmo 

escrevendo notas de rodapé ao longo do texto compartilhando suas dificuldades, mas, 

na prática, o problema da impossibilidade de uma tradução completamente fiel 

permanece. Talvez o leigo tenderá a minimizar esses problemas de tradução e, na 

prática, lidará com os textos traduzidos como se fossem os originais do autor, porém, 

sabemos que é por essa razão que inúmeros mal-entendidos se proliferam. 

 Cooper (2007) discute as ideias do livro Image and Logic (1997), de Peter 

Galison, no qual o autor busca entender a possibilidade de comunicação entre 

paradigmas diferentes na área da física de alta energia. Nesse livro, “ele descreve como 

grupos de cientistas podem coordenar suas ações e crenças de modo a atingir uma meta 

comum, embora não possam compreender plenamente uns aos outros” (Cooper, 2007, 

p. 93). Ainda segundo a autora, o livro de Galison foi bastante utilizado por 

antropólogos que buscavam entender as trocas comerciais entre culturas. Assim, apesar 

de existirem visões de mundo diferentes e entendimentos distintos sobre os próprios 
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produtos negociados, em diversas ocasiões o comércio é possível entre as culturas. Isso 

muitas vezes acontece por meio da criação de “línguas de contato”, as chamadas 

pidgins. Segundo Cooper (2007): 

 

As pidgins são línguas de contato simples com uma gama limitada de aplicações. Uma 

pidgin pode permitir a troca de botões e búfalos, mas ela não é complicada o suficiente 

para permitir as necessidades linguísticas de um ser humano. Ocasionalmente uma 

pidgin pode se desenvolver numa língua crioula: uma língua plenamente desenvolvida. 

(p. 93) 

 

 As língua de contato poderiam ser uma solução para a dificuldade de diálogo no 

interior da psicopatologia? Em grande medida isso dependerá do grau de nossa 

exigência quanto a esse diálogo ou, melhor dizendo, dessa comunicação22. 

Pragmaticamente falando parece ser bastante eficiente a existência de uma linguagem 

comum, pois ela funciona como um meio para se alcançar determinados objetivos. De 

acordo com o próprio Galison (1997): 

 

Como duas culturas distintas, mas próximas o suficiente para ocorrer trocas comerciais, 

[os modelos] podem compartilhar algumas atividades e divergir quanto a muitas outras. 

O crucial é que no contexto local da zona de comércio, apesar das diferenças de 

classificação, significados e padrões de demonstração, os dois grupos possam 

colaborar.  [itálico do autor] (1997, p. 803) 

 

 Cooper (2007) discute em seu texto a ideia de o DSM ter surgido como uma 

tentativa de funcionar como uma linguagem comum entre os psicopatologistas. Muitos 

são os problemas dessa tentativa, pois, como a autora aponta, uma grande parte dos 

profissionais de saúde mental não utiliza o DSM necessariamente por gostarem dele ou 

por o considerarem um instrumento eficiente em suas práticas, mas simplesmente 

porque os convênios de saúde exigem a utilização dos códigos de doenças desse 

manual (isso na verdade se aplica melhor aos EUA, no Brasil e Europa, por exemplo, se 

utiliza mais o CID, o Código Internacional de Doenças, para essa finalidade). 

 O DSM possui diversas outras questões problemáticas - que não serão muito 

desenvolvidas aqui para não perdermos o foco e também pelo fato de já existirem 

dezenas de artigos que já trataram exaustivamente disso - mas a questão de os criadores 

desse manual o considerarem a-teórico é um ponto importante para nossa reflexão. Não 

                                                 
22 Na seção seguinte discutiremos as diferenças entre os termos “comunicação” e “diálogo” no 

sentido dado por Hans-Georg Gadamer. 
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há como ser a-teórico, pois, se assim o fosse, o manual não seria útil de forma alguma. 

Ao invés de ser um mero instrumento descritivo, as últimas versões do DSM têm 

trazido uma visão de mundo condizente à psiquiatria biológica, como dito 

anteriormente. Segundo Russo e Venâncio (2006), o DSM III alterou o conceito de 

“neurose”, extremamente importante para os psicanalistas, transformando-o em 

diversas outras classificações. Para tanto, foi utilizado o argumento de assim haver uma 

maior objetividade descritiva como critério classificatório. A razão dessa mudança de 

“paradigmas” acontecer já foi comentada anteriormente e se refere às vitórias políticas 

da psiquiatria biológica sobre a psicanálise, especialmente nos EUA. Dessa maneira, o 

DSM não apenas não é a-teórico, como na verdade é carregado de uma determinada 

visão de mundo e de ser humano, assim como o são todas as abordagens de 

psicopatologia. Assim como precisamos de ciências baseadas em evidências, também 

precisamos de ciências que explicitem seus valores. 

O DSM enquanto pidgin é problemático, portanto, assim como o é o CID, que 

compartilha as mesmas perspectivas que o DSM. Se as trocas comerciais podem 

funcionar com a utilização das língua de contato, isso não parece tão garantido no 

trabalho psicopatológico, até porque os objetivos desse último são muito mais 

complexos do que trocas comerciais simplificadas. O bilinguismo na psicopatologia, 

portanto, não parece ser uma opção viável. Além da complexidade maior se 

comparadas à outras formas de comunicação, há outros pontos importantes quando se 

trata da comunicação de paradigmas e esquemas conceituais que competem. Segundo 

Biagioli (1990): 

 

O acesso ao bilinguismo também é influenciado pela estrutura de poder. Por exemplo, o 

grupo “no poder” não precisa (ou não pode) aprender a língua de seu “invasor” 

incomensurável. Da mesma forma, o bilinguismo dos invasores é também resultado de 

uma ausência de poder, pois se não forem bilíngues os invasores nunca teriam a chance 

de tentar legitimar sua invasão. Além disso . . . há casos nos quais pessoas com 

estruturas léxicas diferentes conseguem se engajar num diálogo através de posições 

incomensuráveis porque elas imaginam compartilhar uma identidade socioprofissional 

comensurável. Ao contrário, encontramos casos nos quais os comportamentos não 

comunicativos podem também ser estratégias conscientes adotadas antes de haver 

qualquer incomensurabilidade linguística real. (p. 208) 

 

 Haver ou não uma comunicação possível, de acordo com a citação acima, 

depende em grande parte da posição política que cada paradigma ocupa. A disposição 

ao diálogo ou a sua ausência podem ser estratégias retóricas voltadas a questões de 
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poder (e aos benefícios inerentes a deter esse poder). Muitas vezes trata-se de uma 

verdadeira luta de classes ou mesmo de uma luta pela sobrevivência do mais apto, se 

quisermos lembrar do aspecto selvagem da psicopatologia e da ciência em geral.  

A questão da identidade, que, como já foi dito, será mais bem desenvolvida na 

seção 9, está intimamente ligada à questão da incomensurabilidade, pois querer superar 

ou não essa última depende também do interesse em querer ou não alterar o próprio 

paradigma e a própria identidade. Isso pode ser bastante custoso, é verdade, mas se 

percebe que a incomensurabilidade por si só não impõe a incomunicabilidade e a 

impossibilidade de diálogo. Nesse panorama, Biagioli (1990) aponta para algo difícil de 

aceitarmos, mas que ainda assim é bastante lúcido: “não consigo imaginar como 

poderíamos esperar que um grupo aprendesse a língua de seus competidores 

socioprofissionais” (p. 202). Essa passagem do autor desafia bastante a reflexão que 

pretendemos para a próxima seção e por essa razão ela é tão importante. Colocado em 

forma de questão: por que o diálogo é importante? 
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7. HERMÉTICO VERSUS HERMENÊUTICO: O DIÁLOGO SEGUNDO HANS-

GEORG GADAMER 

 

O grande desafio do próximo século, tanto para a política, como para as ciências 

sociais, é entender o outro. Há muito já se foram os dias nos quais os europeus e outros 

“ocidentais” consideravam sua experiência e sua cultura como a norma em direção a 

qual toda a humanidade se dirigia, de modo que o outro podia ser entendido como um 

estágio anterior da mesma via que havíamos percorrido. (Taylor, 2002, p. 126) 

 

 A proposta dessa seção é desenvolver os conceitos da hermenêutica filosófica 

de Hans-Georg Gadamer que nos parecem importantes para a reflexão sobre a 

dificuldade de diálogo na psicopatologia. Nossa tarefa é desafiadora em razão de esses 

conceitos, a saber, tradição, preconceito, diálogo e fusão de horizontes – apenas para 

citar os principais – estão intimamente relacionados na obra de Gadamer. Isso significa 

que existe uma dificuldade em nos referirmos a cada um desses conceitos de forma 

isolada ao longo do texto, ou seja, sem que os demais sejam convocados para contribuir 

na definição e no entendimento de cada um. Tentaremos, portanto, ir definindo cada um 

dos conceitos e, caso o leitor sinta falta de uma definição mais precisa, provavelmente 

essa definição aparecerá mais adiante no texto.  

Sugerimos a leitura da presente seção utilizando o “círculo hermenêutico” no 

sentido do autor que primeiro nomeou o termo, Friedrich Schleiermacher, ou seja, 

entender as partes em sua relação com o todo e o todo em sua relação com as partes. 

Nossa proposta é entender cada conceito específico como parte de uma teoria mais 

ampla e essa teoria a partir de cada conceito. Porém, complementando esse sentido, não 

devemos pensar aqui num círculo vicioso, mas sim numa espécie de espiral, pois uma 

vez que o entendimento aumenta, não se retornaria mais ao ponto de origem, ou seja, à 

compreensão inicial (como aconteceria num círculo vicioso). Consideramos o círculo 

também do ponto de vista de Gadamer. Isso significa considerar principalmente a 

relação de coerência existente entre o todo e as partes e, além disso, envolve a 

suposição de a compreensão sempre envolver preconceitos, ainda que esses últimos 

possam ser alterados (Grondin, [2002], Lawn & Keane [2011]).   

  Na seção anterior abordamos as dificuldades de comunicação entre paradigmas 

diferentes em razão da incomensurabilidade existente entre eles. Se acreditarmos que 

de fato não há comunicação possível em razão deste aspecto, então a presente tese 

estaria finalizada e a conclusão seria a de que não há diálogo possível entre diferentes. 
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Evidentemente não é essa a nossa conclusão (como o leitor deve imaginar considerando 

o número de páginas restantes). O ponto central a ser trabalhado a partir daqui refere-se 

ao fato de se as partes envolvidas estiverem interessadas e implicadas então o diálogo é 

sempre possível, mesmo havendo a existência da incomensurabilidade em algum nível.  

 De acordo com Bernstein (2010) - e mesmo de acordo com o próprio Kuhn, 

segundo ele - paradigmas e vocabulários sempre podem ser comensuráveis em algum 

aspecto. Se isso não fosse verdadeiro, então nem poderíamos comparar esses 

paradigmas e vocabulários, assim como fazem tantos autores. Portanto, segundo 

Bernstein (2010): 

 

Quando falamos sobre incomensurabilidade ou comensurabilidade em qualquer área 

devemos sempre especificar a respeito do que (e em que sentido) os candidatos que 

estamos considerando são incomensuráveis ou comensuráveis. Essa questão não é 

trivial, pois reconhecer que há sempre uma sobreposição oferece a base necessária para 

a comparação e discussão mútua. Mas há um ponto ainda mais importante. O panorama 

de culturas, vocabulários, línguas, paradigmas, etc., sugerido por uma 

incomensurabilidade totalizante é profundamente equivocado. Ele é estático e reificado. 

Esse panorama ignora a medida na qual qualquer língua viva, qualquer vocabulário é 

intrinsecamente aberto. [itálico do autor] (p. 387) 

 

 O aspecto aberto e dinâmico de culturas, vocabulários, linguagens e paradigmas, 

faz com que qualquer tentativa, tanto prática como teórica, de engessamento temporal 

de conceitos e pessoas seja descartado23. Esse dinamismo é frequentemente 

desconsiderado em epistemologias fundacionalistas, uma vez que elas supõem a 

concepção de os conceitos e as teorias serem atemporais e independentes do contexto 

sociocultural nos quais estão inseridos. É justamente essa epistemologia que estamos 

criticando ao longo de toda a tese e, a nosso ver, a suposição de uma estaticidade é um 

dos aspectos mais problemáticos, a nosso ver, desse tipo de epistemologia. Porém, 

como até o momento já foram feitas suficientes críticas ao fundacionalismo, trata-se 

agora de nos aprofundarmos na hermenêutica filosófica, que propõe possibilidades de 

entendimento significativamente diferentes das epistemologias absolutistas. 

 

7.1 Incomensurabilidade, comensurabilidade e alteridade 

 

                                                 
23 Esse aspecto é inclusive uma das pressuposições centrais do construtivismo semiótico-

cultural em psicologia (Simão, 2010). 
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Em contraste com aqueles que ignoram a questão do outro ou do estrangeiro e aqueles 

que exteriorizam a alteridade ou o outro a tal ponto que não pode haver comunicação 

entre mundos, a tarefa central da hermenêutica, para Gadamer, é a construção de 

caminhos entre os mundos. (Hammes, 2012, p. 79) 

 

Na hermenêutica filosófica de Gadamer o conceito de “horizonte” é central e 

está diretamente relacionado ao enfoque dinâmico que estamos propondo. De acordo 

com Lawn e Keane (2011), esse conceito já podia ser observado nas obras de Nietzsche 

e de Husserl e, no caso específico de Gadamer, são enfatizadas ideias semelhantes às de 

Wilhelm von Humboldt ao tratar de horizonte. Segundo esse último, a linguagem nos 

propiciaria não apenas um meio para comunicação, mas também uma visão de mundo, 

de forma que essas duas dimensões reunidas formariam o horizonte próprio de um 

falante. O termo “horizonte” pode ser melhor entendido se imaginarmos uma espécie 

de vista panorâmica que possui uma determinada perspectiva, ou seja, o próprio 

horizonte geográfico pode servir como uma boa metáfora para entendermos o papel da 

linguagem e da cultura em nós. Sempre possuímos um horizonte, mas também é correto 

afirmar que os horizontes são sempre limitados, no sentido de não conseguirmos 

enxergar tudo ao mesmo tempo. Segundo Gadamer (2006b): 

 

O movimento histórico da vida humana consiste no fato de ela nunca ser absolutamente 

vinculada a qualquer ponto de vista único e, assim, nunca pode ter um horizonte 

realmente fechado. O horizonte, em vez disso, é algo para o qual nos movemos e o qual 

se move dentro de nós. Os horizontes mudam para o sujeito que está se movendo. (p. 

303)  

 

 A hipótese de ser possível haver uma incomensurabilidade absoluta que, a nosso 

ver, é um argumento utilizado por muitos psicopatologistas para justificarem seu 

distanciamento da alteridade, é problemática justamente por ignorar o aspecto da 

constante mudança. Colocado em forma de questão: como podemos garantir a hipótese 

de uma incomensurabilidade absoluta se as diferentes linguagens e visões de mundo 

estão sempre se transformando? Essa problematização é importante, mas, por outro 

lado, há de se ter prudência para não cairmos numa crítica previsível desde já. Gadamer 

não nega os aspectos centrais da incomensurabilidade tal como entendida por Kuhn, 

mas, por outro lado, também não reifica ou absolutiza esse conceito. Para Gadamer 

nosso entendimento24, assim como nosso horizonte, é sempre limitado. Além disso, ele 

                                                 
24 “Entendimento” ou “compreensão”, a depender da tradução. Tomaremos esses termos como 

sinônimos ao longo da tese. 
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não é totalmente fechado. Esses são aspectos cruciais para compreendermos a 

hermenêutica filosófica.  

De acordo com Bernstein (1996), Gadamer, assim como Karl Popper, é um 

crítico do chamado “mito do arcabouço” (myth of the framework), ou seja, da ideia 

segundo a qual estaríamos sempre enclausurados em nossos próprios horizontes, 

paradigmas ou culturas, sem qualquer possibilidade de transcendê-los. Seríamos, de 

acordo com esse “mito”, meras determinações do arcabouço no qual estaríamos 

inseridos. Pessoas dogmáticas e avessas ao diálogo propagam com frequência esse mito 

em vistas de interesses em manter a alteridade afastada ou mesmo aniquilada. Se não 

podemos transcender nossos horizontes, então não apenas não faria muito sentido nos 

esforçarmos para tentarmos desenvolvê-los, como faria menos sentido ainda nos 

desgastarmos para buscarmos compreender o diferente. Segundo acreditamos, o mito 

do arcabouço se configura como uma abstração pouco condizente com a realidade e 

desprovida de quaisquer vantagens reais, ainda que heurísticas. 

 Afirma Bernstein (2010): “o problema hermenêutico da compreensão surge 

precisamente porque outros horizontes históricos e culturais são incomensuráveis com 

o nosso” (p. 388). Lidar com a alteridade implica nos darmos conta do fato de não 

possuirmos critérios comensuráveis dados de antemão para compreender, interpretar 

e/ou traduzir aquilo que à primeira vista nos aparece como radicalmente diferente. 

Considerar a incomensurabilidade, portanto, significa assumirmos a inexistência de um 

protocolo (guideline) dado de antemão utilizado para tornarmos o entendimento 

possível e previsível. Dialogar não é algo simples. 

 Segundo Vessey (2016), para Gadamer, “não existe nada que possa ser 

entendido e que não possa ser comunicado e, portanto, entendido pelos outros” (p. 

419). Essa citação é bastante precisa e reflete o espírito do posicionamento do autor 

quanto ao diálogo. Na hermenêutica filosófica o entendimento é sempre uma 

articulação que se dá dentro de um horizonte. Esse último, como vimos, se manifesta 

fundamentalmente pela linguagem. Visto que todas as linguagens são abertas e podem 

ser aprendidas, não apenas no sentido de comunicação, mas também no sentido de 

expressão de uma visão de mundo, então não poderia haver algo como uma 

incomensurabilidade absoluta. Além disso, nunca poderemos dizer que não podemos 

construir caminhos entre mundos, ou seja, meios de comunicação entre linguagens, 
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paradigmas ou culturas diferentes, dado esse caráter inerentemente aberto da 

linguagem. Para Vessey (2016): 

 

Assim, tudo que pode haver no reconhecimento da alteridade do outro para a 

conversação é o reconhecimento que o outro tem algo a nos ensinar sobre o assunto, 

nada mais e nada menos. A rejeição da diferença radical nos mostra que uma 

comunidade de diálogo é sempre possível. O reconhecimento da finitude mostra que a 

comunidade de diálogo é sempre necessária. (p. 419/420) 

 

A dimensão da finitude de nosso entendimento possui muita relação com o 

conceito de tradição, a ser desenvolvido na próxima subseção. Nesse ponto da 

argumentação podemos ficar com a ideia simples de todo conhecimento ser sempre 

finite. Esse é um dos argumentos que justificam a importância do diálogo. Já a negação 

da existência de um suposto “radicalmente diferente” na citação acima remete ao 

famoso aforismo de Terêncio, filosófo romano do século II, quando disse que “nada do 

que é humano me é estranho”. Em outras palavras: se nossos horizontes são sempre 

abertos então não existe um radicalmente outro.  

Como vimos, de acordo com Hammes (2012), a tarefa central da filosofia de 

Gadamer é justamentente a criação de caminhos (ou pontes, se preferirmos essa 

metáfora) entre mundos. É por essa razão que a hermenêutica possui um lugar de 

destaque no cenário atual, considerando o desafio global de busca de comunicação e de 

entendimento do outro, tal como aponta Taylor (2002) na citação inicial dessa seção. 

Absolutismos e imperialismos de todos os tipos parecem sofrer críticas cada vez mais 

constantes e a consideração da alteridade é uma pauta que parece estar 

progressivamente mais presente nas reflexões a respeito dos mais variados temas. Isso, 

porém, não significa negarmos movimentos intensos acontecendo na exata contramão 

disso, como também se vê frequentemente. Ainda segundo Hammes (2012): 

 

O trabalho da hermenêutica é sempre essa transferência desde um mundo ao outro, 

desde o mundo dos deuses ao dos humanos, desde o mundo de uma língua estranha ao 

mundo da própria língua. O ponto médio (Zwischen) entre familiaridade e estranheza é, 

como afirma Gadamer, o verdadeiro lugar da hermenêutica. (p. 79) 

 

O requisito mínimo para o relacionamento com a alteridade é o de sustentação 

de um autêntico interesse naquilo que é diferente. Contudo, aqui exige-se mais. É 

necessária, para que haja diálogo, a crença de verdadeiramente podermos aprender algo 

com o outro que seja enriquecedor para o desenvolvimento de nossa linguagem e de 
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nossa visão de mundo, ou seja, para o nosso horizonte. Entretanto, comumente essa 

possibilidade é rejeitada em nosso cotidiano, sejamos cidadãos comuns ou 

psicopatologistas, pois o outro pode ser visto como ingênuo e superficial. Para 

Bernstein (2010), “o diálogo para Gadamer exige aprender a difícil arte de escutar – 

realmente escutar – e aprender a ouvir o que é diferente e diferente de nós” (p. 389). 

Isso não é uma tarefa fácil. 

 Porém, como afirma Hammes (2012), a pretensão da hermenêutica em construir 

caminhos entre os mundos é frequentemente criticada por sua incapacidade de 

contemplar a alteridade. Isso porque, segundo essa crítica, a proposta de Gadamer na 

prática erradicaria a alteridade, pois não poderíamos continuar a ser “nós mesmos” ao 

mesmo tempo em que compreendêssemos o diferente. A única conclusão possível seria 

a de que todos nós precisaríamos ser iguais para haver um diálogo possível. “Pergunta-

se, porém, quem é esse eu mesmo desprovido de qualquer mudança possível, qualquer 

contato genuíno com o outro? Quem é esse você mesmo que, por definição, nunca pode 

me compreender?” [itálicos nossos] (Hammes, 2012, p. 79). Nessa citação fica evidente 

o atravessamento da questão da identidade a qual, o leitor nos desculpe, continuará 

sendo adiada mais um pouco por questões de ordem. De todo modo, mais uma vez a 

dimensão dinâmica aparece como decisiva para compreendermos a proposta da 

hermenêutica, pois essa última sempre supõe essa dimensão para entendermos eu, outro 

e mundo. 

 A busca hermenêutica por inteligibilidade não aceita a ideia de uma 

incomensurabilidade absoluta, mas também não supõe uma comensurabilidade 

absoluta. A possibilidade de haver um ponto médio entre o estranho e o familiar sugere 

uma tensão constante e é isso o que permite a existência do diálogo entre diferentes, 

bem como a sustentação da alteridade. Isso é verdadeiro também para o entendimento 

da identidade. O conceito a ser discutido a seguir, o de tradição, reafirma essa 

característica do pensamento de Gadamer e adiciona novas possibilidades de 

entendimento a respeito do diálogo. 

 

7.2 Tradição, cultura e preconceito 

 

A tradição não deve ser considerada um conjunto fixo de práticas anteriores e maneiras 

de pensar que são transmitidas e continuamente se reproduzem com um tipo de 

autocontinuidade. A tradição é histórica e dinâmica. Ela muda. (Dostal, 2016, p. 275) 
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De acordo com Wachterhauser (2002), “o jeito mais simples e rápido de dizer o 

que a hermenêutica de Gadamer espera nos ensinar é que todo o entendimento humano 

é ‘finito’” (p. 56). As condições que fariam o entendimento sempre ser finito seriam o 

fato de tanto a história como a linguagem sempre mediarem todas as formas de 

conhecimento. Wachterhauser (2002) afirma que, segundo Gadamer:  

 

Todas as reivindicações de verdade são históricas no sentido de que são todas 

enquadradas em alguma “tradição” de investigação . . . a tradição coloca o contexto 

normativo da investigação para uma comunidade de aprendizes. Nesse sentido, 

“tradições” determinam coisas tais como quais questões são mais importantes, quais 

têm prioridade para uma comunidade de pesquisa em particular em um momento 

específico e coloca, ao menos prima facie, fronteiras para quais ferramentas conceituais 

são aceitáveis na tentativa de responder a essas questões. [itálico do autor] (p. 58) 

 

 Uma grande parte dos cientistas e pesquisadores parece ter dificuldade em 

compreender e/ou concordar com as concepções da citação acima. O argumento de 

Gadamer não nos parece demasiado complexo, mas, devido a uma série de 

pressuposições de uma tradição científica iluminista, entender o mundo por meio de 

uma perspectiva segundo a qual nunca é possível nos colocarmos num ponto neutro 

(algo como a “visão a partir de lugar nenhum” discutida por Nagel [1986]) parece 

difícil de entender e até considerado algo errôneo para muitos. A referida tradição 

define um caráter normativo e absolutista quanto à busca por neutralidade e, assim, 

afasta-se da alteridade. Só existiria um procedimento correto para se chegar à Verdade 

e essa pressuposição, portanto, dificulta a possibilidade de diálogo entre diferentes.  

Dessa maneira, uma possível alternativa às concepções da tradição iluminista é 

a concepção de sempre experienciarmos os fenômenos por meio de um arcabouço 

interpretativo, ou horizonte, ao qual pertencemos. Segundo essa última concepção, não 

existiria a possibilidade de haver um conhecimento independente e isolado de algum 

horizonte a partir do qual se interpreta e compreende o mundo. 

Segundo Bernstein (1996), para Gadamer, nós já pertencemos a uma tradição 

antes mesmo de a tradição pertencer a nós. Dito de outra forma, “sempre já estamos 

‘lançados’ em uma tradição” [itálico do autor] (Bernstein, 1996, p. 142), quer nos 

damos conta disso ou não. Essa concepção contribui para entender a tradição, bem 

como a cultura, não como variáveis independentes, mas como algo que permeia nosso 

horizonte. De acordo com Polkinghorne (2000), “A intenção de Gadamer ao interpretar 

ou elucidar o conhecimento prévio é aprimorar nossa compreensão das pessoas e coisas 
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encontradas de modo a podermos interagir melhor com elas no mundo” (p. 470). O que 

define esse “bom funcionamento” no interior da tradição é principalmente a capacidade 

das pessoas que dela participam em manejar perspectivas conflitantes sobre um 

determinado assunto. Um dos aspectos centrais desse manejo é a busca de 

inteligibilidade nos diálogos entre eu e outro, tal como afirma Simão (2015a, p. 12). 

 O horizonte dado por uma tradição faz parte de uma herança cultural transmitida 

a seus membros e, portanto, promove um conhecimento compartilhado sobre o mundo. 

O funcionamento cotidiano de cada um tem sempre como referência esse entendimento 

oferecido pela cultura. Diz Polkinghorne (2000): “Heidegger propôs que os organismos 

da espécie Homo sapiens se transformam em seres humanos quando começam o 

processo de internalizar o conhecimento prático de sua cultura” (p. 463). Gadamer, que 

foi um dos principais discípulos de Heidegger (juntamente com Hannah Arendt), foi 

bastante influenciado por essa importância atribuída à cultura e desenvolveu ainda mais 

esse aspecto. Porém, Gadamer, ao contrário de Heidegger e de diversos teóricos de 

teorias sobre a personalidade e sobre o desenvolvimento, atribui grande ênfase ao outro 

quando consideramos a dinâmica de nossos próprios horizontes - inclusive quanto à 

definição a respeito de nós mesmos - ao invés de se fixar num desenvolvimento 

individual de forma mais isolada. 

 Num nível mais epistemológico, o valor da cultura atribuído pela hermenêutica 

incide na própria concepção de objetividade científica. Perguntamos: se sempre existe 

uma mediação cultural, então existe alguma objetividade possível?25 A formação 

científica tradicional, ainda fortemente influenciada por concepções iluministas e até 

mesmo positivistas, sugere acreditarmos e buscarmos um método neutro e objetivo 

utilizado por um pesquisador que, se de fato fosse competente, seria totalmente 

imparcial. Do ponto de vista hermenêutico isso tudo seria impossível, pois sempre 

estamos falando a partir de um determinado horizonte repleto de valores, crenças e 

classificações culturais. Ao contrário de entender esses aspectos culturais como um tipo 

de “contaminação” de uma pesquisa científica objetiva, como faríamos se tivéssemos 

um horizonte positivista, para a concepção hermenêutica tais aspectos são justamente o 

que possibilita uma inteligibilidade sobre o mundo e sobre os seres humanos. Nesse 

                                                 
25 Especialmente se entendermos “objetividade” em uma de suas acepções mais comuns, ou 

seja, que um julgamento objetivo das coisas seria um julgamento livre de preconceitos e vieses, 

sendo que esses últimos termos teriam necessariamente uma conotação de distorção do 

conhecimento (Gaukroger, 2012). 
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sentido o diálogo com outras culturas permitiria transformar e enriquecer os nossos 

próprios horizontes. É possível compreender melhor essa concepção tendo em vista a 

seguinte passagem de Winch (1972): 

 

O que podemos aprender estudando outras culturas não são apenas possibilidades de 

maneiras diferentes de fazer as coisas, outras técnicas. Mais importante, podemos 

aprender diferentes possibilidade de dar sentido à vida humana, diferentes ideias sobre 

a possível importância que a realização de certas atividades pode assumir para um 

homem, tentando contemplar o sentido de sua vida como um todo. (p. 41) 

 

A passagem acima traz concepções para pensarmos qual seria a motivação para 

nos darmos ao trabalho de dialogar com o diferente. A racionalidade hermenêutica não 

se reduz a meros aspectos técnicos de se lidar com o mundo, mas enfatiza a questão do 

sentido e do significado. Uma cultura não pode ser entendida, medida ou reduzida 

apenas pelo grau do seu desenvolvimento tecnológico, como faria uma perspectiva 

etnocêntrica ocidental. A cultura pode ser entendida por sua interpretação sobre 

aspectos morais tal como a concepção do bem viver, por exemplo. A sociedade 

ocidental tende a utilizar o critério tecnológico possivelmente por ter isso muito 

desenvolvido, de forma que o outro sempre parece inferior. Porém, se esse for o único 

critério válido para termos interesse no diálogo, de fato as demais culturas e tradições 

seriam “primitivas” e nós deveríamos carregar o “fardo do homem branco” e levar a 

civilização até elas26. É importante notar, portanto, que o próprio critério escolhido na 

comparação com outra cultura ou outro paradigma é sempre dado pelo horizonte no 

qual se está inserido e, assim, o critério tende a ser etnocêntrico. Buscamos fazer 

comparações das quais o resultado seja favorável para nós. Como afirmar Hammes 

(2012): 

 

A compreensão da cultura que a hermenêutica tem remonta a uma autocompreensão da 

cultura como valores, crenças e juízos compartilhados por uma comunidade, 

geralmente mais próxima das artes do que da ciência e das emergentes tecnologias . . . 

Uma cultura é porosa, fluida, dinâmica e passível de mutuações ou transvalorações 

radicais, enfim, toda cultura pode ser combinada com uma outra ou mais culturas 

diferentes, num complexo processo conhecido como hibridismo cultural. (p. 15) 

 

                                                 
26 O “fardo do homem branco” (The white man´s burden) é o nome de um poema de Rudyard 

Kipling, de 1898. O título do poema foi utilizado posteriormente para justificar ações 

imperialistas e colonialistas por parte de culturas ocidentais, como se tais ações fossem 

unicamente altruístas, no sentido de haver uma obrigação dos brancos em “civilizar” os povos 

“selvagens”. 
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 Se tomarmos a citação acima e trocarmos o termo “cultura” por “esquemas 

conceituais da psicopatologia” teremos uma concepção extremamente semelhante à 

qual estamos desenvolvendo ao longo da tese. A psicopatologia, sendo uma ciência 

híbrida, tal como argumentamos anteriormente, pode se beneficiar muito da concepção 

hermenêutica que enfatiza a mudança, a abertura e o diálogo com o diferente. Estando 

na fronteira entre as ciências humanas e as ciências naturais, a psicopatologia apresenta 

dificuldades profundas de diálogo e apenas uma flexibilidade do pesquisador quanto à 

própria visão de mundo pode permitirá o contato entre diferentes. A propósito disso é 

crucial não buscarmos estabelecer essências imutáveis da disciplina, pois mesmo o 

aspecto híbrido está sujeito a ser criticado e a ser tema de diálogos, podendo, assim, 

haver novas e diferentes compreensões. No momento, entretanto, o horizonte da 

psicopatologia se configura como híbrido. 

 Como dissemos anteriormente, estamos sempre imersos em determinadas 

tradições e culturas que supõem um determinado horizonte. O aspecto principal aqui, 

contudo, não é apenas sustentar essa afirmação, mas ressaltar a possibilidade de 

desenvolvimento do horizonte. Para tanto, o conceito gadameriano de preconceito, que 

é central em sua argumentação, pode nos ser de grande auxílio. De acordo com uma 

visão iluminista e de senso comum, o preconceito refere-se a distorções da realidade e 

da objetividade, tendo, portanto, um caráter unicamente pejorativo. Porém, segundo 

Lawn e Keane (2011):  

 

O sujeito gadameriano é constituído por preconceitos. Os preconceitos são, em última 

instância, as práticas linguísticas herdadas da tradição da pessoa que fala. Falar de 

preconceito é sugerir que habitamos uma perspectiva distorcida do mundo. Em certo 

sentido isso é verdadeiro, mas a ideia de Gadamer realmente é que habitar uma 

linguagem é assumir uma perspectiva, uma visão de mundo específica da própria 

linguagem. A linguagem nos dá uma visão de mundo, a qual é sempre parcial, 

tendenciosa e imersa numa cultura e num lugar específicos na história. Os preconceitos 

que herdamos, assim como a tradição (e o veículo pelo qual ela viaja, a linguagem), 

não são estáticos e fixos. 

Nesse ponto Gadamer se diferencia da ideia iluminista de tradição como algo opressivo 

e restritivo . . . A tradição diz respeito aos preconceitos do sujeito no presente e é então 

modificada no processo. A tradição, para Gadamer, é uma força dinâmica, mutável, 

criativa e que constantemente determina e é determinada. Os sujeitos e os objetos são 

parte de uma formação mais ampla, a tradição. (p. 141/142) 

 

 Ao romper com as concepções iluministas, Gadamer está justamente 

questionando o preconceito contra o preconceito. História, linguagem e cultura nos 

colocam necessariamente numa posição repleta de preconceitos e não há como 
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escaparmos disso. Aliás, é justamente em razão disso que a tradição e os preconceitos 

estão sempre relacionados. Desse ponto de vista não apenas não faria sentido pensar a 

possibilidade de não haver preconceitos, como na verdade a existência deles é o que 

torna possível a própria compreensão. Nesse sentido, segundo Dostal (2016), “para 

Gadamer não é o caso apenas de os preconceitos serem inevitáveis. Eles são, ao 

contrário, um aspecto positivo da experiência humana. Eles são possibilitadores. Nossa 

linguagem e nossas tradições nos possibilitam, em maior ou menor grau, lidar com o 

que nos confrontamos” (p. 275). Bernstein (1996) enfatiza essa ideia afirmando não 

serem exatamente os nossos julgamentos, mas sim os nossos preconceitos que nos 

constituem. Isso não implica, entretanto, estarmos aprisionados nesses preconceitos e 

sermos impermeáveis à novidade. É justamente o contrário: preconceitos são as 

condições existentes para nos relacionarmos com aquilo que é novo (mas, é verdade, 

querer ou não alterar os preconceitos é sempre uma escolha - difícil, muitas vezes - e 

não uma consequência automática do contato com o diferente).  

Todo conhecimento (sobre “eu”, “outro” e “mundo”) é sempre finito, pois está 

inserido numa tradição preenchida com preconceitos que constantemente se alteram. 

Não há como escapar dessa dimensão inerente à busca por conhecimento. Nesse 

sentido, a importância da dimensão temporal é fundamental para ser pensada na relação 

entre tradição e preconceito, pois, de acordo com Simão (2015a), a tradição é uma das 

vias pelas quais a temporalidade se manifesta na vida simbólica humana e permite 

novas organizações a respeito do sentido das experiências atuais, das expectativas e 

desejos futuros e das memórias do passado. 

Num diálogo no momento presente estamos sempre sendo influenciados por 

preconceitos do passado, porém, podemos alterá-los, criando, assim, outros 

preconceitos que se tornarão a referência da compreensão em diálogos futuros. A 

proposta de Gadamer não é a de que devemos impor preconceitos ilegítimos aos outros, 

como se o fato de sempre termos preconceitos legitimasse as variadas formas de 

violência e dominação. Na verdade, a proposta é a de sempre confrontarmos e 

alterarmos os preconceitos existentes em nós mesmos e na tradição a qual pertencemos, 

buscando uma inteligibilidade cada vez maior (Simão, 2010). Para a hermenêutica 

filosófica a melhor forma de alterar os preconceitos e desenvolver a inteligibilidade é 

por meio do diálogo, conceito este que será melhor desenvolvido na próxima subseção.  
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7.3 Diálogo de um ponto de vista hermenêutico 

 

Em oposição à noção monológica de Descartes da autorreflexão puramente racional por 

meio da qual podemos alcançar autoconhecimento transparente, Gadamer nos diz que é 

apenas por meio do encontro dialógico com aquilo que é ao mesmo tempo estranho a 

nós, faz uma reivindicação sobre nós e tem afinidade com o que nós somos que 

podemos nos abrir ao risco e teste de nossos preconceitos. [itálicos do autor] 

(Bernstein, 1996, p. 128/129) 

 

 Segundo Gadamer, uma reflexão verdadeiramente emancipadora não se dá 

numa espécie de ato autossuficiente da razão consigo mesma, mas sim como algo que 

se torna unicamente possível no encontro com o outro (Hammes, 2012). Dessa maneira, 

como indica a citação acima, não faria sentido algum estabelecer um diálogo com 

alguém idêntico a nós, pois já conheceríamos tudo de antemão e, portanto, o diálogo 

não teria qualquer utilidade. Por outro lado, também não seria possível estabelecer um 

diálogo com o radicalmente incomensurável, pois não haveriam quaisquer pontos 

comuns a partir dos quais o diálogo poderia se iniciar. Porém, sabemos que ambas as 

situações existem apenas imaginariamente, pois normalmente as interações humanas 

mais profundas se dão neste ponto médio, indicado acima, entre estranheza e 

familiaridade. 

 Todo participante de um diálogo está inserido numa determinada tradição e toda 

tradição fornece diversos preconceitos para aqueles que dela participam. A conclusão 

lógica, portanto, é a de que em todo diálogo existem preconceitos. Diferentemente da 

concepção iluminista, portanto, vemos na concepção da hermenêutica filosófica uma 

impossibilidade de, de alguma forma misteriosa e nunca revelada com precisão por 

filósofos e cientistas dessa tradição, nos tornarmos neutros e imparciais para podermos 

alcançar a objetividade do conhecimento. Ao contrário, para Gadamer “é somente 

através do encontro dialógico com o que é transmitido a nós que podemos testar o risco 

de nossos preconceitos” (Hammes, 2012, p. 53). 

 O que é exatamente e como se atinge o encontro diálógico, portanto? 

Começando pelo segundo ponto, sabemos da necessidade de, antes de mais nada, a 

pessoa disposta no diálogo possuir um interesse em querer desenvolver a própria visão 

de mundo. Ou, dito de outra forma, é necessário estarmos abertos para rever nossos 

preconceitos se de fato queremos dialogar. Porém, será de fato comum as pessoas 

sempre almejarem desenvolver suas próprias visões de mundo e buscarem revisar seus 

preconceitos? Provavelmente não.  
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Mesmo tomando esse questionamento em consideração, ou seja, o fato de as 

pessoas de forma geral não estarem sempre dispostas a rever seus próprios 

preconceitos, devemos lembrar que o objetivo da tese é remeter essas questões ao 

âmbito da psicopatologia. Assim, não nos parece demasiadamente exagerado esperar 

que todo cientista, pesquisador e/ou clínico dessa área busque o desenvolvimento de 

suas visões de mundo. Caso alguém negue essa ideia, afirmando a falta de necessidade 

disso, então nosso argumento seria o de que a pessoa em questão não estaria praticando 

os requisitos mínimos da ciência e, assim, estaria distante das atitudes mais básicas 

esperadas por parte de um pesquisador. Como muitos cientistas afirmam, um dos 

principais aspectos que diferenciariam a ciência de outros saberes é justamente sua 

capacidade em revisar suas teorias e de poder afirmar o desconhecimento sobre algo. 

Em ciência podemos e devemos falar “não sei” quando assim for o caso, até em razão 

de esse desconhecimento ser a base para o início de pesquisas. Sabemos do fato de não 

necessariamente encontrarmos essa atitude nos cientistas e pesquisadores, mas é 

justamente isso que está sendo criticado nesta tese.  

 De acordo com Polkinghorne (2000), “para estar aberto a interpretações 

melhores é necessário estar consciente de que nossa compreensão pré-reflexiva do 

mundo não é apenas uma reflexão especular do mundo, mas sim uma interpretação” (p. 

472). Uma das armadilhas mais comuns da busca iluminista por objetividade se refere à 

falta de percepção, por parte de muitos pesquisadores, de as concepções defendidas 

serem sempre interpretações possíveis do mundo. Isso é muito diferente de elas serem 

interpretações definitivas e acabadas, como tijolos de um edifício da ciência no qual 

cada pesquisa apenas soma novos conhecimentos tornando o edifício maior e mais 

estruturado. Assim, de acordo com nossa argumentação, supor termos alcançado um 

conhecimento definitivo sobre o mundo ou sobre nossos pacientes é na verdade uma 

atitude anticientífica, pois não leva em consideração a possibilidade de mudança e, 

além disso, constrange a atitude crítica. 

 Se considerarmos a teoria utilizada por nós como uma espécie de espelho da 

realidade, ou seja, como uma articulação sobre como o mundo é e como funciona de 

fato numa suposta realidade objetiva, então a probabilidade de a alteridade existir 

torna-se bastante remota. Colocado em forma de questão poderíamos nos perguntar: “se 

minhas visões de mundo e de ser humano são corretas e definitivas, por que eu perderia 

meus preciosos tempo e disposição para conhecer visões alternativas?” Porém, se numa 



119 

 

outra concepção considerarmos nossa interpretação apenas como o reflexo de um 

determinado horizonte dentre outros horizontes possíveis (horizonte esse dado por uma 

tradição possível dentre outras tradições possíveis), então o interesse em dialogar com o 

diferente se justifica de forma mais convincente.  

Segundo Vessey (2016), o conceito de diálogo é uma característica única da 

hermenêutica filosófica de Gadamer, sendo raro encontrar a importância atribuída ao 

diálogo na filosofia do século XIX, mesmo em Martin Heidegger, um dos autores mais 

famosos do século XX e muitas vezes classificado como hermenêutico. É importante, 

contudo, fazer uma ressalva quanto à definição do conceito: nem toda conversa é um 

diálogo, pois esse último possui aspectos únicos, como aponta Vessey (2016): 

 

Para Gadamer o diálogo é a atividade colaborativa de se chegar a uma compreensão 

compartilhada e articulada de um assunto. É colaborativa no sentido de que sempre 

envolve pelo menos duas partes, em geral duas pessoas, mas pode ser uma pessoa e um 

texto, ou uma pessoa e uma obra de arte. Em especial, para Gadamer o diálogo é 

sempre uma relação tríplice. Há dois interlocutores e há um assunto sobre o qual eles 

estão se aproximando em colaboração a uma compreensão compartilhada. A 

compreensão obtida é articulada de modo que mesmo no caso de um diálogo com uma 

obra de arte a linguagem é um meio essencial. O assunto, die Sache, é o que os dois, de 

modo colaborativo, procuram articular. Alguns acham que a meta do diálogo é chegar a 

uma compreensão mútua, mas somente quando algo sobre os interlocutores é o assunto 

do diálogo é este o caso, e essas situações constituem a exceção e não a regra. (p. 415) 

 

 Assim, para Gadamer o diálogo é justamente o processo de buscar uma 

compreensão sobre um tema presente na conversação. Se podemos nomear essa 

compreensão comum de “consenso”, isso se deve em razão do tema do diálogo e não 

necessariamente em razão de os interlocutores precisarem concordar com tudo. Por 

exemplo, ao final de um diálogo autêntico os interlocutores podem concordar a respeito 

das diferenças existentes entre eles a respeito de um tema. Há um consenso e um 

compartilhamento de sentido, o de que há diferenças de concepções, por exemplo, mas 

isso não significa que ambos pensem exatamente do mesmo jeito.  

A ideia central do diálogo, como procuramos argumentar anteriormente, não é a 

tentativa de imposição de uma homogeneidade entre os participantes, mas é permitir o 

desenvolvimento de um compartilhamento de sentido. Trata-se de um processo de 

busca por inteligibilidade e entendimento. Assim, num diálogo verdadeiro todos saem 

diferentes, tanto diferentes de si mesmos antes desse diálogo, como diferentes entre si. 

Risser (2015) ressalta a dinâmica inerente a essa forma de diálogo e, segundo ele, 

quanto mais genuíno é um diálogo menos cada participante tem o poder de conduzi-lo. 
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Dito de outra forma, “uma conversação genuína tem os seus próprios altos e baixos, de 

modo que não sabemos antecipadamente o que irá emergir da conversação. Ela tem um 

espírito próprio, é como um evento que acontece aos parceiros da conversa” (Risser, 

2015, p. 338). Uma conversa na qual almeja-se chegar a um determinado lugar como, 

por exemplo, convencer nosso interlocutor sobre algo, nunca é um diálogo genuíno. 

Iniciar uma comunicação tendo como motivação única o convencimento do outro para 

que esse concorde com nossos preconceitos é na verdade um aniquilamento da 

alteridade e um exercício de dominação. Segundo Gadamer (2006b): 

 

Toda conversação pressupõe uma linguagem comum, ou melhor, cria uma linguagem 

comum . . . Chegar a uma compreensão no diálogo não é apenas se colocar e afirmar 

com sucesso nosso próprio ponto de vista, mas sim, ser transformado em uma 

comunhão, na qual não permanecemos o que éramos. (p. 371)  

 

 A dificuldade inicial de um diálogo, provocada pelas diferenças de horizontes, é 

superada num diálogo verdadeiro, pois um mundo compartilhado (Mitwelt) emerge 

como possibilidade. Essa é a característica principal que faz a hermenêutica filosófica 

resistir à concepção de uma incomensurabilidade absoluta. Para a hermenêutica, a 

criação de um mundo compartilhado é o resultado do que ocorre numa fusão de 

horizontes, conceito esse que será desenvolvido mais adiante. Mundos compartilhados 

podem ser criados se entrarmos na dinâmica de um diálogo, mas, para isso, há de se 

cumprir alguns pré-requisitos. Gadamer sempre enfatiza uma abertura ao outro, no 

sentido de haver uma disposição em trabalhar com esse outro para repensarmos algum 

tema ou mesmo para pensá-lo numa primeira vez. Discutimos isso anteriormente. Além 

disso, porém, para haver diálogo possível há de se ter certa forma de humildade, ou 

mesmo de sensibilidade, como afirma Vessey (2016): 

 

O exigido no diálogo é a humildade de aceitar não sabermos no que acreditamos, pois 

talvez seja o caso de, ao falarmos sobre isto com alguém, encontrarmos uma expressão 

melhor a respeito do que tínhamos pensado antes do diálogo. Reconhecer a alteridade 

do outro, portanto, é reconhecer termos algo a aprender uns dos outros, não apenas no 

sentido de aprendermos novas informações ou de confirmarmos posições anteriores, 

mas no sentido de adquirirmos uma compreensão de nossas posições, até mesmo, ou 

especialmente, aquelas que pensamos que entendemos. Como nossas crenças não são 

formadas independentemente da maneira como as expressamos, estar disposto a 

reconhecer o fato de não estarmos articulados com relação a nossas crenças é 

reconhecer que ainda não sabemos o que pensar sobre algo. Essa humildade é exigida 

para se reconhecer o poder do diálogo. (p. 418) 
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 Considerando nosso acesso ao conhecimento dessa forma, fica claro como a 

figura do outro é decisiva para a hermenêutica filosófica. Supor a possibilidade de o 

outro, por meio do diálogo, contribuir para um melhor entendimento sobre nossa 

própria perspectiva é muito diferente da concepção cartesiana de a reflexão individual 

ser a garantia fundacional para o conhecimento. Numa visão cartesiana deve-se sempre 

ter cautela no contato com o outro, pois esse sempre pode ser um demônio que está 

querendo nos confundir em nossa busca por conhecimento. Já para Gadamer, o diálogo 

com o outro desenvolve o nosso conhecimento. 

O compartilhamento e a colaboração que acontecem num diálogo genuíno 

permitem a criação daquilo que Gadamer nomeia de “comunidade de amizade” 

(Vessey, 2016). Segundo Gadamer (1990, p. 217, citado por Hammes, 2012), “o 

diálogo verdadeiro (que nada tem a ver com o simulacro político a que se dá esse 

nome) é o único que permite o reconhecimento do outro. Ele nos ensina também que 

nenhum dos dois parceiros pode ter razão sozinho” (p. 25). Se considerarmos a falta de 

diálogo entre profissionais da psicopatologia como uma situação problemática repleta 

de consequências negativas, então a importância e a possibilidade de dialogar com o 

outro à luz da perspectiva hermenêutica emerge como uma alternativa a essa situação. 

 

7.4 Três formas de relacionamento com o outro 

 

 Tratamos anteriormente de dois “pré-requisitos” para haver um diálogo 

autêntico: a disponibilidade para revermos os próprios preconceitos e a humildade para 

constatarmos que sempre temos algo a aprender com o outro. Como exatamente 

entendemos esse outro é o que será abordado a partir daqui, pois isso nos ajudará a 

entender melhor o próprio conceito de diálogo para Gadamer. Indo direto ao ponto, há 

diversas formas de nos relacionarmos com os outros, tratando-os como Tu27. Gadamer 

sugere três possibilidades de entendimento (Vessey, 2016; Schmidt, 2006) do Tu e essa 

proposta de discussão se relaciona aos aspectos éticos inerentes ao diálogo. Desse 

modo, se referindo ao Tu, Vessey (2016) afirma o seguinte: 

 

Em primeiro lugar nós podemos tomá-los seriamente como dados, como evidência, 

como uma fonte de informação a respeito sobre o que alguém pensa a respeito de um 

                                                 
27 Essa é uma referência ao texto Eu e Tu, de Martin Buber (1974/2009), citado por Gadamer 

em sua obra. 
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assunto. Nós os reconhecemos como tendo uma visão em particular sobre o assunto em 

discussão, mas não tentamos entender o seu ponto de vista para além disso. O seu ponto 

de vista não precisa nos engajar. (p. 419) 

 

Schmidt (2006), referindo-se às ideias de Martin Buber (1974/2009), considera 

que nesse primeiro entendimento o Tu é visto como um objeto de interesse para servir 

ou não como argumento para testar hipóteses estabelecidas de antemão. Nesse tipo de 

relação normalmente acredita-se num método que contribua para se obter conhecimento 

e numa consequente objetividade proveniente do correto uso desse método. É por meio 

dessa forma de relacionamento com o outro que muitas pesquisas são feitas, 

principalmente, mas não apenas, quando se fazem pesquisas quantitativas. A proposta 

mais comum é enquadrar o outro (Tu) dentro de categorias pré-moldadas, tornando-o 

um objeto previsível.  

Outra característica dessa forma de entendimento é a de o observador 

considerar-se neutro e tender a reduzir o Tu aos aspectos gerais de sua teoria. Essa 

forma de entendimento pode ser vista em diversos procedimentos no campo da 

psicopatologia. Um determinado psiquiatra pode tender a enxergar seu paciente apenas 

como uma forma de manifestação de certo diagnóstico encontrado nos manuais de 

classificação. O outro que se apresenta é visto como um dado para assim poder ser 

enquadrado em uma categoria previamente dada. Assim, o psiquiatra estabelece um 

diagnóstico que, para ele, é importante para dar sequência ao tratamento. Porém, como 

sabemos, nesse processo há uma relação de poder estabelecida, e a perspectiva do outro 

é deliberadamente reduzida a sinais, sintomas e história pregressa da moléstia atual, ou 

seja, aos objetos de estudo da psiquiatria. Como afirma Saurí (2001), “a tarefa 

diagnóstica é o exercício de um poder por parte de quem detém o saber, que aumentará 

recorrendo a métodos e procedimentos ‘complementares’ . . . Quem diagnostica, 

discerne e decide e, em função disso, oferece segurança” (p. 14). De acordo com 

Vessey (2016): 

 

A segunda maneira de se encarar seriamente o que alguém diz é compreender seu ponto 

de vista como exemplo de um ponto de vista mais amplo. Em vez de simplesmente 

tomar conhecimento de sua posição nós tentamos entendê-la, mas não necessariamente 

de uma forma a ter que considerá-la como possivelmente verdadeira. É simplesmente 

um exemplo daquilo que um grupo específico pensa. (p. 419) 
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Segundo Schmidt (2006), nessa segunda forma de entendimento se reconhece o 

Tu enquanto pessoa (e não um objeto), mas busca-se conhecê-lo a partir de nosso 

próprio ponto de vista. Além disso, supõe-se a possibilidade de compreender o outro 

melhor do que ele mesmo se compreende. A questão problemática desse entendimento 

é o fato de tender a retirar a legitimidade das ideias de alguém a respeito de si mesmo. 

Poderíamos pensar como exemplo desse entendimento na psicopatologia um 

psicanalista que utilize como primeiro recurso as estruturas clínicas delimitadas por 

Jacques Lacan, considerando a fala do paciente apenas como uma representação da 

histeria, por exemplo. Ainda que a tarefa diagnóstica do psicanalista envolva mais 

elementos da subjetividade da pessoa, normalmente um aparato conceitual é colocado 

de antemão no contato com este outro. Num contato assim não é buscada a 

transformação de si mesmo. É verdade que sempre partimos de um horizonte dado por 

uma tradição, mas estarmos ou não dispostos a rever e desenvolver esse horizonte é a 

sutileza que faz a diferença para acontecer ou não o diálogo. 

De certa forma também utilizamos essa forma de entendimento nessa pesquisa 

quando distinguimos entre “psicanalistas”, “psiquiatras organicistas”, “analistas do 

comportamento”, etc. Supõe-se evidentemente que cada pessoa enquadrada nessas 

categorias possui uma subjetividade muito mais rica e complexa do que tais 

classificações sugerem num primeiro momento. De todo modo, evidenciamos e 

enfatizamos os aspectos interessantes para a nossa argumentação e que justificam essa 

forma de classificação. Isso realmente pode ser útil e válido, mas também possui 

diversas limitações quanto à compreensão do outro. 

 É claro que a maneira de trabalhar na clínica psicopatológica tal como 

apontamos acima, nos exemplos sobre a psicanálise e a psiquiatria, possui muitas 

vantagens, caso contrário dificilmente se manteria por tanto tempo. Nossa questão não 

é exatamente criticar essas posições considerando que precisariam ser eliminadas, mas 

apenas ter em vista os limites de cada prática considerando a possibilidade de haver um 

diálogo autêntico. Além disso, certamente não temos como ideal a concepção de 

absolutamente toda interação humana precisar necessariamente ser um diálogo. Uma 

das principais vantagens da classificação em psicopatologia é justamente tentar tornar o 

outro mais previsível, até para sabermos como proceder no tratamento. Porém, é fato 

que nessas duas primeiras formas de nos relacionarmos com os outros nós expressamos 
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mais nossos próprios horizontes e preconceitos, ao invés de buscarmos a abertura 

necessária para haver um autêntico contato com a alteridade.  

 É importante lembrar também que o diálogo é algo raro e de forma alguma se 

confunde com uma forma de comunicação qualquer. Considerar o outro de um modo 

que permita com que nossa propria visão de mundo seja modificada é bastante 

trabalhoso e pode até ser contraproducente, dependendo do objetivo que tivermos numa 

determinada situação. Mas, afinal de contas, o que extamente acontece nesse encontro 

dialógico que o torna tão especial para a hermenêutica filosófica de Gadamer? Segundo 

Vessey (2016): 

 

A terceira maneira e a única, acredita Gadamer, a efetivamente respeitar os outros 

como Tus – a única maneira a refletir adequadamente a consciência de nossas 

limitações – é tomá-los seriamente tentando compreender como o que estão dizendo é 

verdadeiro. Nós os reconhecemos não apenas por terem uma opinião sobre o assunto, 

como no primeiro caso, nem por terem uma visão que reflete uma perspectiva mais 

ampla, como no segundo caso, mas por terem uma visão com a qual podemos aprender, 

a qual deveria nos levar a repensar nossas próprias posições. Com base nisso, Gadamer 

afirma que encarar outras posições com seriedade como sendo potencialmente 

verdadeiras significa não tomarmos como final suas razões apresentadas para suas 

posições. (p. 419) 

 

 Essa terceira forma de relacionamento entre Eu e Tu é a que permite o diálogo 

autêntico. Ao contrário de uma oportunidade para tentar convencer o outro de nossas 

próprias ideias ou de reduzir esse outro a categorias pré-moldadas, numa interação 

como essa busca-se contribuir com os argumentos do outro, tornando-os cada vez mais 

robustos. Faríamos isso, pois o que estaria em questão não seria alguma relação de 

poder, mas sim a verdadeira busca pelo diálogo. Nesse tipo de interação se buscam de 

forma ininterrupta as razões para entendermos em que sentido aquilo dito pelo outro é 

correto. Dessa maneira, deixamos o outro contribuir no processo de compreensão e 

acesso à verdade sobre o tema em questão.  

Como afirma Schmidt (2006), essa terceira forma de interação não exige 

concordarmos cegamente com o outro, mas implica eventualmente aceitarmos ideias 

diferentes e mesmo contrárias daquelas que tínhamos antes do diálogo, ainda que 

ninguém nos force a fazer isso. Ou seja, trata-se aqui de buscar a inteligibilidade de um 

diálogo com outros horizontes e outras tradições. Nesse sentido, é importante ressaltar, 

não se trata apenas do conteúdo do diálogo que deve ser tema de reflexão, mas também 

a forma pelo qual acontece. Até como e o que se pergunta é dado pela tradição. 
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7.5 Os conceitos de verdade e de fusão de horizontes 

 

A verdade tem sido localizada na intersecção, como uma ponte cobrindo o abismo entre 

dois “mundos” ou penetrando um “véu” encobridor. Mas a verdade tem sido 

considerada uma representação pura dos fatos como eles existem do outro lado do 

abismo, como eles existem em um mundo imaginariamente drenado de toda influência 

humana . . . Quando se imagina o conhecimento humano e o mundo separados dessa 

forma, qualquer vestígio de uma interpretação ou preocupação humana deve ser 

removido do lado do mundo para podermos obter a verdade. (Alcoff, 2001, p. 162) 

 

O critério de verdade, de acordo com essa concepção descrita, seria a de haver 

uma correta correspondência entre mundo e representação (a chamada “verdade por 

correspondência”, como afirma Garrett [2011]). Segundo essa visão 

representacionalista, teríamos como meta procurar ideias, pensamentos ou descrições, a 

nível subjetivo, sobre aquilo, a nível objetivo, a que essas ideias pensamentos e 

descrições se referem. O chamado naturalismo definiria, por assim dizer, a natureza 

desse domínio objetivo. Assim, apenas seria real aquilo acessível à cognição por meio 

do método científico, de forma que esse método (trans-histórico e trans-cultural) 

garantiria que as representações delineadas na consciência fossem imagens verdadeiras 

e atemporais de uma realidade independente. 

Como é possível supor pelas afirmações feitas até aqui, a hermenêutica rejeita o 

privilegiamento de uma visão segundo a qual nossas representações do mundo 

poderiam ser separadas da realidade e subsequentemente comparadas a ela por meio de 

algum procedimento objetivo e descomprometido com qualquer pressuposto teórico (ou 

tradição). Assim, entende-se todo conhecimento da realidade como sendo sempre 

interpretativo, de modo que necessariamente trazemos para o evento cognitivo nosso 

conjunto de pressuposições e preconceitos. Além disso, desse ponto de vista também 

não haveria um método objetivo para se chegar à verdade. 

  Se não por meio de um método científico que nos levaria a uma correta 

representação da realidade, então como alcançaríamos à verdade? O diálogo com o 

outro é um tema tão importante na hermenêutica filosófica de Gadamer que até mesmo 

a concepção de verdade está relacionada a ele. Como afirmam Lawn e Keane (2011), 

para Gadamer, “a verdade, seja o que for, só pode emergir do diálogo (essencialmente 

uma conversação com e dentro da tradição)” (p. 32). Segundo esses autores, é por essa 

razão que a obra de Platão – uma de nossas três fontes primárias das ideias de Sócrates, 



126 

 

juntamente com Xenofonte e Aristófanes – é construída em forma de diálogo. Esse 

aspecto não seria devido a uma mera questão de estilo do autor, mas porque, para ele, a 

verdade seria produzida por meio do diálogo.  

De acordo com Gadamer (2006b), “o que emerge . . . [no diálogo] não é nem 

meu, nem teu, e, portanto, transcende tanto as opiniões subjetivas dos interlocutores de 

forma que mesmo a pessoa que conduz a conversa sabe que ele não sabe” (p. 361). 

Além disso, “dizemos que ‘conduzimos’ a conversação, mas, quanto mais genuína ela 

for menos a sua condução dependerá do desejo de cada um dos interlocutores. Assim, 

uma conversação genuína nunca é aquela que pretendíamos conduzir” (Gadamer, 

2006b, p. 385).  

 Dadas essas características do diálogo, podemos afirmar que ele se encaminha 

para direções inesperadas por cada um dos participantes. Se sabemos onde queremos 

chegar dificilmente conseguiremos estabelecer um diálogo genuíno, como afirmamos 

anteriormente. Esse resultado inesperado é justamente o que devemos nomear de 

“verdade” e, lembremos, essa é sempre temporária e instável, como propõe o 

coerentismo. De acordo com Hammes (2012), “verdade, para Gadamer, é uma espécie 

de processo de autocompreensão e transformação, bem como a descoberta contínua do 

mundo, que acontece no diálogo com os outros ou uma fusão de horizontes” (p. 31). 

 O conceito de fusão de horizontes é central na hermenêutica filosófica, até 

mesmo em razão de sintetizar muitos dos demais conceitos desenvolvidos 

anteriormente nessa seção. Desde já devemos fazer uma ressalva com relação à 

tradução do termo (no original, em alemão: Horizontverschmelzung.): “fusão” pode 

transmitir uma ideia de os envolvidos no diálogo deverem se fundir, precisando ter 

horizontes idênticos ao fim do processo. Porém, já sabemos que não é esse o objetivo 

do diálogo hermenêutico, como demonstra Vessey (2016): 

 

Os horizontes “fundem-se” quando reconhecemos as precondições conceituais mútuas 

e chegamos a uma compreensão que contempla essas precondições frequentemente 

conflitantes. A fusão de horizontes, portanto, não é um acordo sobre o tema, mas um 

tipo de acordo a respeito das formas como o tema é concebido e articulado pelos 

participantes em um diálogo. Como todo diálogo esclarece nossos próprios horizontes 

no processo de se chegar a uma compreensão compartilhada, Gadamer argumenta que 

toda compreensão estabelecida através do diálogo sobre um tema incluirá uma nova 

autocompreensão. Além disso, como toda pessoa é uma nova ocasião em potencial para 

o diálogo e como devemos esperar que sempre haverá novas formas de articular um 

tema, o diálogo nunca termina. (p. 415 - 416) 
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 A fusão de horizontes não deve ser encarada como uma apropriação do outro, 

mas sim como uma abertura ao outro (que é justamente a proposta principal da 

hermenêutica filosófica). Além disso, o fato de o diálogo nunca estar terminado 

remonta nossa reflexão acerca de sua dinamicidade. No processo de fusão de horizontes 

nossos preconceitos são colocados à prova e modificados, e essa compreensão 

modificada se refere não apenas ao tema em si do diálogo, mas também aos outros e a 

nós mesmos. 

 É possível notar, ao tomarmos em consideração o conceito de fusão de 

horizontes, a constatação de não haver nunca horizontes herméticos. Assim, temos 

aqui, segundo nos parece, um forte argumento contra a ideia de uma 

incomensurabilidade absoluta. Se supusermos a fusão de horizontes, consideraremos 

então a ausência de impedimentos ao diálogo dados a priori, pois o próprio diálogo, a 

princípio, não possui limitações. Além disso, lembremos que tanto os horizontes como 

o diálogo são expressados por meio da linguagem e essa última nunca é absolutamente 

hermética. 

 Dessa maneira, se nosso problema de pesquisa é referente aos problemas 

inerentes às dificuldade de diálogo no interior da psicopatologia, então aparece aqui 

uma possibilidade de comunicação entre adeptos de abordagens diferentes. A 

possibilidade de fusão de horizontes propõe uma perspectiva de superação da 

dificuldade de diálogo entre diferentes. Como vimos, é justamente no contato com o 

outro (enquanto verdadeiramente um Tu), seja ele um paradigma, uma cosmologia ou 

um esquema concitual, que os próprios horizontes de todos os envolvidos se 

modificam. Segundo Simão (2010), “na compreensão hermenêutica, deixar-se 

interpelar pelo outro possibilita não só a compreensão reconstrutiva desse outro, mas 

também, e talvez principalmente, transformação na compreensão de nós mesmos” (p. 

185). Num diálogo hermenêutico, nunca saímos os mesmos que entramos. 

 Deixar-se interpelar pelo outro para desenvolver nosso horizonte parece ser 

frequentemente rejeitado nos dias atuais. Como vimos na citação inicial dessa seção, 

proveniente do filósofo Charles Taylor, torna-se cada vez mais complicado tentarmos 

manter a todo custo certos etnocentrismo, até porque esses custos são cada vez mais 

altos. O mundo se afigura cada vez mais multicultural (e a ciência, incluso aí a 

psicopatologia, cada dia possui mais modelos de explicação), e lutar contra essa 

diversidade apenas inviabiliza o avanço do diálogo e, portanto, inviabiliza o avanço do 



128 

 

horizonte de todas as culturas, inclusive o das “culturas de tratamento”. Assim, como 

afirma Hammes (2012), “em contraposição à cultura de massa organizada pela 

racionalidade tecnológica, mais monológica e indiferente ao sentido da pluralidade e 

alteridade do outro a hermenêutica insiste na recuperação dialógica de nossa 

existência” (p. 117).  

Um dos pontos principais referentes à rejeição do diálogo é a tentativa de 

engessarmos – temporal e espacialmente – tanto a imagem que temos dos outros como 

a imagem que temos de nós mesmos. Pensado dessa forma, vê-se que a preocupação 

aqui não é apenas epistemológica, mas, e talvez principalmente, trata-se de uma 

preocupação ética a respeito da alteridade. As classificações utilizadas por nós e, mais 

precisamente, o modo pelo qual entendemos essas classificações é um elemento central 

para identificarmos a possibilidade ou não de abertura ao diferente. Esse é um tema 

muito presente nos diálogos da psicopatologia e, portanto, ele será desenvolvido na 

próxima seção.    
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8. CLASSIFICAÇÃO, CULTURA E IDENTIDADE 

 

O olho que vê é órgão da tradição. (Atribuído a Franz Boas28, citado por Sahlins, 

1997a, p. 181) 

    

 A Bíblia, nome cristão atribuído ao livro que é muito provavelmente o mais 

lido, mais vendido e, portanto, o livro mais influente na sociedade ocidental, começa 

com o Gênesis, uma narrativa a respeito da criação do mundo e do ser humano. 

Segundo o relato, Deus teria levado seis dias para criar tudo o que conhecemos e, nesse 

processo, ele percebeu algumas entidades como sendo boas em si mesmas, nomeando-

as posteriormente. No primeiro dia da criação, por exemplo, é descrito que “Deus 

chamou à luz ‘dia’ e às trevas ‘noite’” (Gênesis 1:5) e também “Deus chamou ao 

firmamento ‘céu’” (Gênesis 1:8).  

 Já no segundo dia da criação “Deus chamou ao continente ‘terra’ e à massa das 

águas ‘mares’” (Gênesis 1:10). Num outro momento do livro é também descrito que 

“homem e mulher ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de ‘Homem’, no dia em 

que foram criados” (Gênesis 5:2). Do que podemos constatar na Bíblia, portanto, Deus 

nomeou o dia, a noite, o céu, a terra, os mares e o Homem. Contudo, ainda faltavam 

diversas entidades para serem nomeadas. Por isso, 

 

Iahweh Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as 

conduziu ao homem para ver como ele as chamaria: cada qual devia levar o nome que o 

homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as 

feras selvagens. (Gênesis 2:19) 
 

 Em seguida, Deus teria feito o homem dormir, arrancando-lhe em seguida uma 

parte do lado29 do seu corpo, criando algo a partir disso e levando-a posteriormente 

para o homem. “Então o homem exclamou: ‘Esta sim, é osso de meus ossos e carne de 

minha carne!’ Ela será chamada ‘mulher’ porque foi tirada do homem30!” (Gênesis 

2:23). Como podemos perceber, o homem (com “h” minúsculo) teria nomeado todos os 

animais e também a mulher. De acordo com o texto, portanto, Deus criou o mundo e o 

                                                 
28 (1858 - 1942). Considerado o criador da antropologia cultural.  
29 A palavra em hebraico tselá significa “lado”, e não “costela”, como muitas vezes é traduzido. 

“Costela” seria alâ, que é um cognato de tselá. 
30 A referência faz mais sentido em hebraico, no qual homem e mulher são nomeados de ish e 

ishsha, respectivamente. 
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Homem, mas tanto Deus quanto o homem classificaram esse mundo. Porém, segundo 

Eco (2002): 

 

A Bíblia afirma que Deus conduzira diante de Adão todos os animais da terra e todas as 

aves do céu, mas não fala dos peixes (e a rigor de lógica e de biologia não teria sido 

fácil arrastá-los todos da profundeza dos abismos para o jardim do Éden). Será que 

Adão deu um nome também aos peixes? (p. 35) 

 

 A questão, por mais provocativa que pareça, de fato foi objeto de indagações de 

alguns estudiosos ao longo da história, como afirma Eco (2002). Na verdade, 

poderíamos pensar, por qual razão répteis, anfíbios, vírus e bactérias não entraram na 

classificação? Os próprios vegetais parecem ter sido ignorados tanto por Deus como 

por Adão, bem como os bósons de Higgs, a matéria escura e os quarks. Seriam eles 

menos importantes aos olhos de Deus do que os mares, por exemplo? 

 Talvez um leitor impaciente se pergunte a razão de uma pesquisa em 

psicopatologia, hermenêutica filosófica e psicologia sociocultural estar se debatendo 

em questões teológicas. De fato, não é esse o nosso propósito. Nossa preocupação 

central refere-se à forma pela qual o mundo e a natureza humana são classificados, mas 

esses exemplos podem ajudar num entendimento a respeito da linguagem e da 

representação. Ainda no que se refere à narrativa mítica da Bíblia, há uma determinada 

concepção filosófica subjacente, como afirma Zachar (2014): 

 

De acordo com Umberto Eco, os estudiosos medievais acreditavam que Deus deu a 

Adão uma linguagem perfeita que o permitia nomear corretamente os animais. A 

relação entre o nome e a natureza era tão próxima que a natureza de uma coisa, 

considerava-se, ditava seu verdadeiro nome. (p. 73) 

 

 A relação entre nome e natureza, ou entre as palavras e as coisas, como 

preferiria Michel Foucault, vem sendo tema de intensos debates filosóficos desde ao 

menos a Grécia Antiga. Considerar a relação entre linguagem e realidade é decisivo 

quando precisamos nos deter na questão da construção de conhecimento, pois interfere 

em como este último é concebido. Como o leitor pode perceber, a questão “como 

podemos saber alguma coisa?” persiste no presente trabalho, mas de uma forma 

diferente agora. De acordo com Marková (2006): 

 

O interesse principal das epistemologias fundacionais é o de desenvolver uma teoria 

geral de representação mental. A principal suposição epistemológica por trás deste 
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objetivo é a de que para saber alguma coisa, você precisa representar o que está fora da 

mente, entender a maneira na qual a mente pode construir representações e expressá-las 

em linguagem. (p. 32/33) 

 

 Como vimos anteriormente, a perspectiva fundacionalista radical pode ser 

pensada como uma forma de absolutismo. Aqui podemos perceber como esse 

absolutismo é considerado em termos da concepção de linguagem. Afirmam Fowers et 

al. (1999): “de acordo com Descartes, conhecimento e entendimento são derivados não 

da autoridade, dos costumes ou da tradição, mas consistem em representações internas 

corretas de uma realidade externa ou de um reino independente de objetos” (p. 176). 

Descartes, que, como sabemos, fundamentava seu fundacionalismo na própria 

existência de Deus, possuía uma concepção acerca do mundo e de sua representação 

muito semelhante à narrativa do Gênesis. 

 O tema da autoridade é central nessa seção e iremos nos deter nisso mais 

adiante. Por ora é importante destacarmos a ideia de que Descartes não considera o 

conhecimento como sendo proveniente de autoridade. Essa concepção foi 

historicamente decisiva para a sociedade ocidental de forma geral, pois contribuiu na 

separação entre ciência e religião. Por outro lado, como vimos anteriormente, cientistas 

do Iluminismo e muitos cientistas até hoje consideram a ciência e o método científico 

como sendo as únicas possibilidades de se atingir um conhecimento confiável. Ou seja, 

substituiu-se um fundamento por outro.  

Desenvolvemos anteriormente a ideia de a crença em Deus ser inseparável da 

filosofia de Descartes de forma que, em última instância, existiria sim, para este autor, a 

crença em uma autoridade garantidora do conhecimento e da própria realidade. Mas 

Descartes não foi o único filósofo que influenciou profundamente o pensamento 

ocidental. De acordo com Marková (2006): 

 

A ideia de Locke sobre as representações mentais como sinais da realidade ficou 

restrita à questão da verdade e da falsidade das representações. Isso significa que 

existem maneiras corretas e incorretas as quais podemos representar a realidade, e 

qualquer imperfeição das representações aconteceria por causa do uso de palavras sem 

ideias claras e distintas a respeito delas. Em outras palavras, para fazer representações 

corretas, temos que usar as palavras corretamente. (p. 33/34) 

 

 A concepção bíblica de criação do mundo aponta justamente para a concepção 

acima, como no exemplo da justificativa de o nome “mulher” ser proveniente de 

“homem”. De fato, a concepção de haver representações corretas da realidade 
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fundamentou diversos estudos no campo da filosofia e da linguística. A busca pela 

língua perfeita - que também é o título do livro de Eco (2002), citado há pouco - foi 

realizada de forma intensa em diversos momentos históricos. Porém, longe de se limitar 

a um contexto religioso ou a concepções filosóficas consideradas antiquadas po alguns, 

“é muito provável, tal como com o pensamento essencialista, que a tendência de tomar 

o nome como a coisa (e a coisa como o nome) não foi (e provavelmente não pode ser) 

completamente exorcizada” (Zachar, 2014, p. 75). De acordo com Alcoff (2001): 

 

O conhecimento foi na maioria das vezes definido como uma relação de 

correspondência entre duas entidades essencialmente diferentes: um item linguístico e 

uma parte da natureza, ou uma experiência fenomenológica, uma entidade mental e 

uma corpórea, um conjunto sistematizado de proposições e uma Ding-an-sich. A 

verdade tem sido localizada na intersecção, como uma ponte cobrindo o abismo entre 

dois “mundos” ou como perfurando um “véu” obstrutivo. Mas a verdade tem sido 

tomada como significando uma representação pura dos fatos como eles existem do 

outro lado do abismo, como eles existem em um mundo que foi imaginariamente 

drenado de todo input humano . . . Quando se imagina que o conhecimento humano e o 

mundo são separados desta maneira, então qualquer rastro de interpretação ou 

preocupação humana deve ser removido do lado do mundo se se quiser obter a verdade. 

(p. 162) 

 

 A concepção acima é, nos parece óbvio, completamente diferente das 

perspectivas da psicologia sociocultural e da hermenêutica filosófica. Para essas, somos 

animais de linguagem que se autointerpretam, estamos inseridos em uma tradição e 

possuímos um determinado horizonte de entendimento. Tudo isso implica rejeitarmos a 

possibilidade de podermos separar tão distintamente as palavras, o mundo e o ser 

humano. Mas, como se sabe, a maior parte dos cientistas continua sustentando a ideia 

de ser possível remover aspectos humanos do conhecimento, de modo que apenas esse 

último poderia ser considerado objetivo (essa é a concepção do objetivismo, como o 

leitor deve lembrar).  

Zachar (2014) toma como exemplo a chamada revolução cladística para 

exemplificar a concepção objetivista no que se refere às classificações. Esta é uma 

forma de classificar o mundo, originalmente nomeada de “sistemática filogenética”, 

que defende a concepção de existirem classificações reais e objetivas do mundo natural. 

Desse modo, assim como Locke, acreditar-se-ia na existência de classificações certas e 

classificações erradas (ou seja, representações certas e representações erradas). Os 

desafortunados répteis, por exemplo, não seriam uma categoria válida de uma 

classificação correta e real, segundo esse modo de classificação dos animais. Além da 
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revolução cladística, outro exemplo dessa concepção representacionalista é quando se 

procura a etimologia das palavras e supõe-se que determinada palavra na verdade quer 

dizer aquilo definido em sua origem. Ou seja, a origem do termo seria sua 

representação correta, mas historicamente a mesma teria sido deturpada, de forma que 

se incorreu em usos incorretos dela. Haveria nas palavras, desse ponto de vista, uma 

verdadeira essência intrínseca relacionada às coisas que elas verdadeiramente 

nomeariam. 

 A concepção de haverem representações corretas e, portanto, definitivas e 

universais, é uma das muitas concepções que coexistem na prática psicopatológica sem 

serem avaliadas criticamente. São de fato visões filosóficas, mas de senso comum. 

Ainda que se admitam alguns problemas nas classificações de doenças mentais, 

frequentemente nos deparamos com a crença de cada novo sistema classificatório ser 

uma etapa de um progresso linear em direção à “descoberta” da realidade. 

Normalmente tal concepção é proveniente daqueles que enxergam as doenças mentais 

como tipos naturais e possuidoras de uma essência que as definem. No caso do DSM, 

por exemplo, Horwitz (2002) afirma o seguinte: 

 

A profissão psiquiátrica não entende as categorias de doença do DSM como apenas 

uma maneira possível de ver as doenças mentais. Ao contrário, os profissionais da 

saúde mental consideram as doenças definidas no DSM como entidades naturais, e não 

construções arbitrárias . . . O fato de que diferentes grupos sociais podem definir estas 

condições de variadas maneiras é irrelevante: independentemente de tempo e lugar, a 

natureza essencial de uma doença é a mesma sempre que surge . . . As categorias de 

doença do DSM não são apenas uma maneira particular de ver as doenças mentais entre 

outras possíveis; elas são, ao contrário, lentes que refletem a realidade objetiva. (p. 5) 

 

Em geral, profissionais adeptos da concepção acima costumam crer na ideia de 

o protótipo mais recente de sistema de tratamento e de classificação ser o mais evoluído 

e o mais bem desenvolvido. O DSM V, por exemplo, seria indubitavelmente mais 

correto que sua edição anterior, o DSM IV, pois mais pesquisas empíricas teriam sido 

realizadas, o que garantiria uma maior adequação classificatória e de entendimento de 

forma geral. Segundo essa concepção, ainda haveria, é claro, doenças a serem 

descobertas, mas nossos vocabulários estariam indubitavelmente se aproximando da 

correta representação dessas doenças. Porém, de acordo com Berrios (2008): 

 

[É] altamente provável que, por meio de mutações genéticas, medicações, pressões 

sociais sobre a linguagem descritiva, modismos na expressão e formulação de 
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sentimentos subjetivos etc., os objetos colocados estejam mudando o tempo todo. 

Noutras palavras, as invariantes biológicas (e sua expressão comportamental) não são 

mais estáveis ou confiáveis do que as invariantes sociais. Portanto, não pode ser dito 

que o último protótipo seja necessariamente o melhor em uma série temporal. (p. 118) 

 

 A característica de a psicopatologia ser híbrida, ou seja, pertencente tanto às 

ciências naturais como às ciências humanas, se apresenta nessa reflexão de forma 

evidente e aponta para diversas dificuldades de pesquisa e classificação na área. A 

concepção de a natureza ser objetiva e universal e, por outro lado, a convenção ser 

social, cultural e local continua presente em nossos entendimentos de mundo e de 

natureza humana, mas isso é questionável. Na verdade, a própria distinção entre 

ciências humanas e ciências naturais, por mais benéfica que possa ser do ponto de vista 

didático, frequentemente contribui na manutenção desse tipo de concepção. As doenças 

e as classificações não mudam apenas porque as culturas são diferentes, mas porque a 

própria natureza também muda. Segundo Berrios (2008): 

 

Na medida em que a medicina não é uma atividade contemplativa . . . o almejado são 

classificações que possam produzir informações novas sobre os objetos classificados. O 

modelo preconcebido do mental (uma variante da velha hipótese anatomo-clínica) 

ainda nos faz ancorar todos os critérios classificatórios ‘essenciais’ na neurobiologia. 

Procurar por uma ‘invariante biológica’ responsável por eventos de superfície 

(sintoma) parece uma tarefa digna de ser buscada. Mas também parece que, com o 

objetivo de realmente entender o papel da invariante biológica, algumas crenças 

ingênuas, tais como estabilidade, duração e confiabilidade do substrato biológico, terão 

que ser revistas. A história parece sugerir que o substrato biológico é ‘invariante’ 

apenas dentro de um determinado intervalo de tempo. (p. 123) 

 

 A citação acima é de extrema relevância para nossa reflexão, justamente por 

considerar a possibilidade de mesmo as questões biológicas poderem ser temporárias e 

instáveis (tal como o coerentismo acredita acontecer com toda forma de conhecimento 

humano). Existe um empenho grande, como afirma Berrios (2008), em chegar-se a 

questões moleculares e genéticas para desenvolver-se uma classificação “natural” para 

as doenças mentais. Segunda tal concepção, as ciências naturais nos possibilitariam 

encontrar uma gramática natural da psicopatologia para essa última poder finalmente 

ser reconhecida como uma verdadeira ciência. Assim, ainda que não estejamos de 

acordo com essa concepção filosófica, concordamos com Berrios (2008) quanto à 

importância em haver pesquisas na área mais biológica (afinal a psicopatologia se 

constitui como uma ciência híbrida). Porém, se essa forma de pesquisa merece ser 
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financiada, também o merecem as pesquisas que enfatizam os demais aspectos 

constituintes da psicopatologia além do biológico. 

Algumas questões precisam ser levadas em consideração nesse ponto da 

argumentação. Segundo Bernstein (1996), “o sonho ou esperança que muitos filósofos 

tiveram – alcançar o mundo sub species aeternitatus – é, nos é dito, uma ilusão 

enganadora que leva ao dogmatismo e mesmo ao terror” (p. 4). Buscar questões 

biológicas, moleculares e genéticas é um objetivo digno de ser perseguido, mas a 

decorrência de os resultados poderem e deverem ser extrapolados para toda a 

humanidade e em todo contexto histórico é um salto epistemológico arriscado. Isso 

porque, subjacente a essa concepção existe a crença e a pretensão de as teorias 

utilizadas e as “descobertas” encontradas serem as únicas corretas (e, portanto, as 

demais seriam erradas). A busca pela língua perfeita é, de certa forma, uma tentativa 

imperialista de imposição de um vocabulário definitivo e infelizmente isso não está 

distante dos debates atuais em psicopatologia. Se em determinado contexto era um 

Deus onipotente, onipresente e onisciente quem estabeleceria tal vocabulário, 

atualmente seriam aqueles que utilizam o verdadeiro método científico (objetivo, 

neutro e universal). Uma estrutura fundacional continua existindo, mas com uma 

roupagem diferente. Nesse sentido devemos lembrar o fato de que uma das principais 

características da ortodoxia e do dogmatismo, seja religioso, científico ou outros, é a 

existência de um caráter a-histórico com relação ao entendimento do mundo e ao ser 

humano. 

 Dada a existência da ortodoxia e do dogmatismo na psicopatologia, podemos 

considerar uma concepção nomeada de uma forma bastante inusitada, mas que serve 

como argumento contra esses aspectos negativos da área. Trata-se da “meta-indução 

pessimista da história da ciência”. A ideia básica é a seguinte: “devido ao fato de que 

muitas teorias científicas de eras passadas mostraram-se erradas, devemos considerar 

que a maioria das teorias de hoje irão eventualmente provarem-se incorretas também. E 

o que vale para a ciência vale de forma geral” (Schulz, 2012, p. 30). Considerar esse 

aspecto parece-nos um bom antídoto contra a ideia de os modelos atuais de 

psicopatologia serem necessariamente os mais bem desenvolvidos que se tem notícia e, 

portanto, estaríamos nos aproximando progressivamente de descrições e representações 

corretas da realidade. Ainda de acordo com Schulz (2012): 
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A ideia por trás da meta-indução é que todas as nossas teorias são fundamentalmente 

provisórias e, muito possivelmente, erradas. Se pudermos adicionar essa ideia à nossa 

caixa de ferramentas cognitiva, seremos mais capazes de ouvir com curiosidade e 

empatia aqueles cujas teorias contradizem a nossa. Seremos mais capazes de prestar 

atenção para a contraevidência – aqueles pedacinhos anômalos de informação que 

tornam nossa imagem do mundo um pouco mais estranha, mais misteriosa, menos 

limpa, menos terminada. (p. 31) 

 

 Como se pode perceber, a meta-indução pessimista da história da ciência 

enfatiza o falibilismo, ou seja, a ideia de as nossas crenças, expectativas e 

compreensões do mundo e do ser humano poderem estar erradas. Nossas classificações 

são limitadas e localizadas num determinado contexto e, portanto, não são 

necessariamente a expressão mais sofisticada da cognição humana. Como é possível 

perceber, sustentar uma atitude falibilista tende a contribuir para uma abertura às 

crenças, expectativas e compreensões diferentes das nossas. O outro e seu 

entendimento podem se tornar mais atraentes quando percebemos nossas limitações. 

Essa concepção contribui para a evitação do dogmatismo e, portanto, pode favorecer o 

diálogo entre adeptos dos diferentes modelos explicativos de psicopatologia. 

 

8.1 Babel31: cultura e conhecimento 

 

A impossibilidade de penetrar o esquema divino do universo não pode, contudo, 

dissuadir-nos de planejar esquemas humanos, mesmo sabendo que eles são provisórios. 

(Borges, 1999, p. 95) 

 

 Considerar determinadas classificações e vocabulários como sendo os únicos 

corretos e verdadeiros no que se refere à compreensão do mundo e do ser humano, tal 

como acontece com certa frequência entre as culturas de tratamento, evidencia um 

etnocentrismo. Isso normalmente dificulta ou mesmo impossibilita o diálogo com o 

diferente. Assim, em contraposição às concepções realistas, objetivistas e 

representacionalistas desenvolvidas na subseção anterior, vejamos algumas 

perspectivas que enfatizam aspectos bastante diferentes no que se refere à linguagem e 

às classificações: 

 

Classificação é a atividade pela qual os objetos, conceitos e relações são enquadrados 

em categorias; “classificar” se refere aos mecanismos cognitivos e culturais pelos quais 

                                                 
31 Da raíz “balal”, “confundir”, em hebraico. 
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isso é alcançado; e “classificações” são as representações culturais (por exemplo, 

linguísticas e mentais) que resultam disso. (Barnard & Spencer, 2003, p. 103) 

 

Classificações como coisas, portanto, não são invenções de indivíduos, mas surgem 

através do caráter historicamente contingente da transmissão cultural, dos limites 

linguísticos, das extensões metafóricas e da experiência social compartilhada na relação 

com a prática cognitiva individual. (Barnard & Spencer, 2003, p. 106) 

 

A maneira como classificamos dependerá do ‘arcabouço’ que nós herdamos e – já que 

diferentes sistemas de classificação são herdados em diferentes culturas – a maneira 

pela qual os membros dessas culturas classificam serão diferentes: convenções 

diferentes de classificação existirão em diferentes culturas. (Barnes, Bloor & Henry, 

1996, p. 48) 

 

Na medida em que a classificação é convencional, são as nossas maneiras escolhidas de 

aplicar nossos termos que determinarão que formas as convenções assumem e 

assumirão, não as convenções que determinarão as nossas maneiras de aplicar os 

termos. (Barnes, Bloor & Henry, 1996, p. 55) 

 

 As (várias) citações acima nos permitem elaborar alguns questionamentos 

quanto à narrativa de criação do mundo presente no Gênesis. Se, de fato, as 

classificações estão intimamente relacionadas ao contexto sociocultural, então em qual 

cultura Deus estava inserido? O Homem, por sua vez, já nasceu dotado de linguagem, 

de forma que a cultura também foi uma criação espontânea (e não histórica)? A nosso 

ver, a classificação bíblica evidencia um antropocentrismo característico de Homo 

sapiens que viviam séculos atrás (e talvez por isso não haja referências ao bóson de 

Higgs na Bíblia). Assim, se rejeitarmos as concepções de as classificações e as 

categorias terem surgido nos seis dias da criação e, portanto, que possuem origem 

divina ou, de outro modo, que elas são apenas o reflexo linguístico da própria realidade, 

então precisaremos considerar outros elementos para nossa compreensão.  

Dentre todos os animais existentes tais como as “feras selvagens” e as “aves do 

céu”, o ser humano é o único possuidor da capacidade de classificar e dar sentido ao 

mundo. É o animal que se autointerpreta, como vimos anteriormente com Taylor 

(1999). Afirma o antropólogo Marshall Sahlins (1997a): “A referência ao mundo é um 

ato de classificação, no curso do qual as realidades são indexadas a conceitos em uma 

relação de emblemas empíricos com tipos culturais . . . A classificação formal é uma 

condição intrínseca da ação simbólica” (p. 182). 

 Do ponto de vista da citação acima, o simbolismo e a capacidade de nomear o 

mundo estão inter-relacionados. Entretanto, questões metodológicas e epistemológicas 

surgem no momento de pensar o estatuto das classificações no que se refere à relação 
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entre o mundo e sua nomeação. Seriam as classificações simplesmente um processo de 

etiquetação de um mundo empírico (como vimos anteriormente) ou elas são o resultado 

de uma interação eu-outro-mundo que constrói, cognitiva, emocional e culturalmente, o 

modo pelo qual o mundo e o próprio ser humano são percebidos e nomeados? 

Nosso entendimento, evidentemente, se refere à segunda alternativa. De acordo 

com perspectivas que enfatizam aspectos socioculturais, as classificações não nos são 

dadas diretamente pela natureza ou por Deus. Elas são o resultado de interações 

situadas em contextos culturais específicos e tanto determinam como são determinadas 

por esses contextos. Possuem ainda uma relação dialética com a tradição na qual estão 

inseridas, se quisermos pensar em termos mais hermenêuticos. Afirma Sahlins (1997b): 

 

As pessoas, relações e coisas que povoam a existência humana manifestam-se 

essencialmente como valores e significados – significados que não podem ser 

determinados a partir de propriedades biológicas ou físicas. Como costumava dizer 

meu professor Leslie White, um macaco não é capaz de apreciar a diferença entre água 

benta e água destilada – pois não há diferença, quimicamente falando. 

Essa ordenação (e desordenação) do mundo em termos simbólicos, essa cultura é a 

capacidade singular da espécie humana (p. 41). 

 

Segundo a definição acima, contrária a concepções comuns no campo científico, 

nossa apreensão do mundo está sempre permeada por valores e significados culturais. 

Está sempre carregada por expectativas, valores e preconceitos, moldando assim a 

nossa observação e a nossa compreensão, poderíamos acrescentar. Segundo Valsiner e 

Rosa (2007), o termo “cultura”, apesar de muito utilizado no senso comum, é difícil de 

ser definido cientificamente. Ainda segundo esses autores, “Kroeber and Kluckhohn 

(1952) listaram 164 definições [do termo “cultura”], e desde então o número de 

definições continuou aumentando” (p. 2). Apenas no interior da psicologia há ao menos 

três grandes concepções distintas quanto ao uso desse conceito (Valsiner, 2003). Por 

uma questão de foco não nos deteremos nessas concepções no presente texto, mas o 

sentido de “cultura” que estamos utilizando merece ser mais bem explorado por ser 

central na argumentação. Afirma Clifford Geertz (2008), o criador da chamada 

antropologia interpretativa/hermenêutica: 

 

O conceito de cultura que eu defendo . . . é essencialmente semiótico. Acreditando, 

como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 

à procura de significado (p. 4). 
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 A citação acima, já mencionada nessa tese, não apenas define o termo “cultura” 

como também estipula questões metodológicas para o seu estudo. Nesse entendimento, 

assim como na concepção da classificação como uma atividade simbólica, o ser 

humano é visto como um agente ativo na criação do mundo e não apenas alguém que 

nomeia entidades puramente naturais. Ou seja, sempre há algo de humano nos nomes 

atribuídos ao mundo (inclusive nos nomes “humano”, “nome” e “mundo”), sempre há 

uma mediação humana, como propõe o coerentismo (Alcoff, 2001). O que distinguiria 

o ser humano dos demais animais, portanto, é sua capacidade de atribuir sentidos e 

buscar significados e não de chegar às coisas em si por meio de algum método. 

Segundo Valsiner e Rosa (2007): 

 

A cultura é tanto natural como artificial – ela resulta da ação social humana e, enquanto 

invenção age como guia para se saber o que é ser humano, o que os humanos podem 

fazer e como refletir a respeito do que eles estão fazendo, de maneiras particulares a 

cada grupo social. O ser humano está emaranhado numa rede de relações sociais, 

ferramentas, sinais comunicativos e discursos que regulam suas atuações. Ele é 

regulado por discursos que fornecem um sentido para o que está sendo feito naquele 

momento, uma vez que eles estão agindo em vistas a um objetivo sociocultural 

predeterminado, do qual o ator está se apropriando e, assim, incorporando-o em sua 

estrutura motivacional pessoal. (p. 695) 

 

 Assim como a cultura, nossas classificações também podem ser consideradas 

tanto naturais como artificiais. Mas, de todo modo, por qual motivo aquilo criado por 

seres humanos deixaria de ser natural e passaria a ser artificial? E, por outro lado, o que 

existiria de intocado pelo ser humano - sendo algo meramente natural - considerando 

que o próprio fato de nomearmos esse algo já implica uma apreensão humana? Como 

costuma acontecer quando entramos em questões metafísicas, apenas adquirimos outras 

ainda mais complicadas. 

 

8.2 Classificação em psicopatologia 

 

Sugerir que talvez não existam fundamentos “sólidos” para os juízos cognitivos, 

estéticos ou morais, ou, pelo menos, que são duvidosos aqueles que nos são oferecidos, 

é ver-se acusado de descrer da existência do mundo físico, de achar que as trivialidades 

são tão boas quanto a poesia, de ver Hitler apenas como um sujeito de gostos pouco 

convencionais, ou até, como me aconteceu recentemente, de ser acusado – com o 

perdão da palavra – de não ter “nenhuma posição política”. (Geertz, 2001, p. 48) 
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 Uma das maneiras pelas quais as controvérsias em psicopatologia são geradas e 

mantidas é a utilização diversificada de classificações e diagnósticos. A psicopatologia 

produz uma quantidade muito maior de novas categorias do que a maioria das demais 

áreas da ciência. Como afirma Berrios (2008): “durante o século XIX fazia parte do 

crescimento profissional e sucesso que os alienistas desenvolvessem uma classificação 

pessoal” (p. 115). Portanto, se cada profissional criava sua própria classificação, seria 

de se esperar encontrar um número grande de sistemas classificatórios naquela época e, 

na verdade, ainda hoje as classificações se proliferam.  

Devemos lembrar que ao contrário do que acontece entre ciências 

paradigmáticas, a psicopatologia não necessariamente substitui seu vocabulário a cada 

novo modelo criado. De fato, uma parte dos profissionais acredita numa evolução linear 

das classificações diagnósticas (do CID e do DSM, por exemplo), mas se 

considerarmos a psicopatologia de forma ampla perceberemos diversos sistemas 

classificatórios coexistindo. Como cada um desses sistemas não consegue conquistar 

uma hegemonia absoluta no interior da psicopatologia, as rivalidades permanecem. 

Nesse cenário, por mais que alguns tentem isso, na verdade não há um critério 

universalmente aceito o qual poderíamos apelar para determinar qual modelo seria o 

mais “correto”.  

Há uma concepção bastante ingênua, segundo nos parece, no interior da 

psicopatologia. Essa afirma que as classificações deveriam ser evitadas, pois seriam 

apenas rótulos, no mau sentido do termo. Em geral, quando tal afirmação é feita está-se 

referindo às classificações diagnósticas. Porém, na verdade não é possível evitarmos as 

classificações, pois não há como evitarmos a linguagem. Quando, por exemplo, 

classificamos um ser humano como “indivíduo”, “sujeito” ou “pessoa”, já há um 

modelo conceitual sendo utilizado nessa apreensão do objeto, mesmo que o pesquisador 

ou clínico não se dê conta disso. De uma forma mais ou menos estruturada, as 

classificações sempre estão presentes em nossa apreensão do mundo e a questão central 

é estarmos ou não atentos ao fato de o vocabulário utilizado ser apenas uma forma 

possível de entendimento dentre muitos outros vocabulários igualmente válidos. 

Como afirma Woodward (2014), referindo-se às concepções da antropóloga 

Mary Douglas, “a marcação da diferença é a base da cultura porque as coisas – e as 

pessoas – ganham sentido por meio da atribuição de diferentes posições em um sistema 

classificatório” (p. 40). Além disso, segundo a própria Douglas (1986):  
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Os cientistas nunca estão inteiramente livres das pressões de sua própria sociedade 

contemporânea, necessárias para o esforço criativo. A teoria científica é resultado de 

um conflito entre as classificações desenvolvidas para propósitos profissionais por um 

grupo de cientistas e as classificações operantes num ambiente social mais amplo. 

Ambas estão emocionalmente carregadas. Ambos os tipos de classificação dependem 

de uma interação social. (p. 56) 

 

 Dadas as razões acima percebe-se o fato de as classificações serem constitutivas 

não apenas da ciência, como de todo o mundo social. E, é importante ressaltar, a 

ciência não está - de alguma forma misteriosa - isolada do mundo social, como alguns 

defenderiam. Menos isolada ainda está a psicopatologia. Não apenas não é possível 

como também não nos parece producente querer se livrar de classificações, mesmo as 

diagnósticas. Isso porque, de acordo com Berrios (2008), “de todos os potenciais 

benefícios de uma classificação, o mais importante é o seu poder preditivo (ou seja, sua 

capacidade de produzir conhecimento adicional sobre a entidade no momento de sua 

classificação)” (p. 118). Profissionais que trabalham com saúde mental normalmente 

utilizam diversas categorias buscando atingir esse poder preditivo das classificações. 

Na realidade, em casos extremos, conseguir classificar uma doença mental pode se 

configurar até mesmo como uma questão de vida ou morte para o paciente, tal como 

acontece na medicina. Saber diagnosticar e tratar de uma pessoa com depressão, 

desesperança e ideação suicida pode evitar um suicídio, por exemplo. Excluir uma 

etiologia orgânica de um quadro psicótico é outro exemplo da importância das 

classificações e diagnósticos na psicopatologia. 

 Um dos problemas centrais com relação às classificações em psicopatologia se 

refere às tentativas de imposição de apenas um modelo explicativo que seria 

considerado por alguns como a melhor descrição da realidade dentre as existentes. 

Subjacente a essas tentativas imperialistas está presente de forma frequente uma 

concepção essencialista que enxerga as doenças mentais exclusivamente como tipos 

naturais. As tentativas de imposição, desse ponto de vista, são sempre reducionistas. 

Como afirma Fulford (2015): 

 

A Organização Mundial de Saúde, em seu trabalho inicial após a Segunda Guerra 

Mundial, necessitava de estatísticas comparativas confiáveis sobre as taxas de doenças 

em diferentes partes do mundo; isso por sua vez dependia de um sistema acordado de 

classificação; mas, ao contrário da maioria das outras áreas da medicina, provou-se 

impossível alcançar um acordo internacional sobre a classificação das desordens 

mentais. (p. 6) 
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 As doenças mentais não são apenas tipos naturais, mas são também tipos 

históricos (Zachar, 2014). Isso significa que a história, a cultura e a linguagem também 

moldam o objeto de estudo desse campo do saber. Os modelos (ou protótipos) de 

psicopatologia não conseguem se manter estáveis e permanentes, assim como nenhuma 

outra área da ciência consegue. Se alguns psicanalistas realmente continuassem a ver a 

homossexualidade como um distúrbio (o que Freud não necessariamente fazia), a 

psicanálise correria sérios riscos de desaparecer rapidamente. Se os médicos 

continuassem considerando a masturbação como um problema grave, eles 

provavelmente cairiam no ridículo e, se defendessem a existência da drapetomania, 

provavelmente seriam processados e talvez até presos. Como afirma Berrios (2008): 

 

O problema com os protótipos, portanto, é que eles não necessariamente avançam 

nosso conhecimento sobre a doença. Eles representam recalibrações periódicas que 

permanecem válidas dentro de um certo período e não há nenhum modelo platônico 

para o qual eles necessariamente nos levem. Eles simplesmente capturam, como 

sugeriu Hampton, a extensão de nossas ‘crenças atuais’ sobre o objeto (doença) em 

questão. Nesse sentido, a esperança de que a genética ajudará a psiquiatria a estabelecer 

definitivamente os limites das doenças mentais parece equivocada. (p. 118) 

 

 A concepção de as crenças atuais serem o real “fundamento” de nosso 

conhecimento é justamente o cerne do coerentismo enquanto forma de justificação. Na 

verdade, o coerentismo muitas vezes é criticado, pois também seria uma forma de 

fundacionalismo se fosse pensado nesse sentido. Poderíamos afirmar, no entanto, que 

se há algum tipo de fundação no coerentismo, essa é vista como sempre fluida e 

inconstante. O fundacionalismo cartesiano, ao contrário, considera suas crenças básicas 

como inquestionáveis. De acordo com o coerentismo, portanto, é obviamente em razão 

de mudarem conforme o contexto que faz as verdades construídas serem sempre 

temporárias e instáveis (Alcoff, 2004). Afirma Berrios (2008):  

 

Durkheim acreditava que a mente humana não era de fato muito boa em gerar 

classificações e que ela tomava emprestados modelos do simbolismo disponíveis na 

sociedade e na cultura. Portanto, as ditas ‘categorias lógicas’ seriam, na verdade, 

categorias sociais. Nesse sentido, classificar doenças mentais seria mais como 

classificar símbolos do que coisas naturais. (p. 118/119) 

 

 As ciências sociais podem contribuir bastante para a psicopatologia no sentido 

de fornecerem argumentos bastante úteis para considerarmos a natureza das 
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classificações. Esses argumentos são decisivos para escaparmos de uma visão de senso 

comum que não se debruça em questões de verdade, realidade e conhecimento, ou seja, 

que não se ocupa com questões metafísicas de forma mais profunda. Durkheim, ao 

contrário de ser apenas um sociólogo positivista (e, portanto, “obsoleto”) como muitos 

consideram, desenvolveu concepções que levam em consideração os aspectos sociais a 

respeito de como enxergamos e classificamos o mundo. Isso se dá especialmente em As 

formas elementares da vida religiosa32 e, de acordo com o próprio Durkheim 

(1912/2003): 

 

Os conceitos, mesmo quando construídos de acordo com todas as regras da ciência, 

estão longe de derivar sua autoridade unicamente de seu valor objetivo. Não basta que 

sejam verdadeiros para que se creia neles. Se não estiverem em harmonia com as outras 

crenças, as outras opiniões, enfim, com o conjunto das representações coletivas, serão 

negados; os espíritos se fecharão a eles; por conseguinte, será como se não existissem. 

(p. 487) 

 

Na Europa, ao menos até o começo do século XX, poderia ser considerado algo 

muito natural a proposta de uma “cura gay”. Tal concepção permanece para uma boa 

parte da humanidade, aliás. Contudo, na chamada sociedade ocidental defender tal ideia 

pode ser bastante problemático. Há registros cassados junto a Conselhos Regionais de 

Psicologia, por exemplo, em razão da defesa de tal cura. Por outro lado, como 

coexistem forças sociais diferentes na sociedade, grupos religiosos radicais defendem 

essa possibilidade de “cura”, contando inclusive com o apoio de muitos que se 

nomeiam homossexuais. Seja como for, um profissional de saúde mental minimamente 

prudente terá cuidado em defender a “cura gay”, não apenas pelo medo de perder o 

registro como profissional, como também pela possibilidade de represálias sociais de 

diversos tipos. Esse é apenas um exemplo atual para ilustrar o quanto as normas sociais 

influenciam aquilo que é considerado normal ou patológico (e, portanto, se algo deve 

ou não se constituir como uma classificação psicopatológica). Como afirma 

Canguilhem (2002), sendo essa a ideia principal de sua argumentação, o normal e o 

patológico nunca existem por si mesmos. De acordo com Berrrios (2008): 

 

                                                 
32 O pensamento de Durkheim com relação às classificações continua sendo bastante utilizado 

nas ciências sociais. A sociologia do conhecimento da chamada escola de Edimburgo, 

representada por Barnes, Bloor e Henry (1996), citados anteriormente, é um bom exemplo 

disso. 



144 

 

O fato de que todas as proeminentes nosologias psiquiátricas europeias (alemã, 

francesa e italiana) parecem ter tido a mesma origem (a nosologia de Cullen) sugere 

que as divergências posteriores tenham resultado mais do crescimento dos 

nacionalismos europeus do que de algum desenvolvimento lógico ou empírico dentro 

da psiquiatria em si. (p. 120) 

 

 Como já argumentamos anteriormente, a identidade que muitos clínicos e 

cientistas querem afirmar para si mesmos, a de serem neutros e objetivos, dificulta a 

apreensão dos aspectos sociais e culturais da construção do conhecimento. A concepção 

de o conhecimento derivar também de influências culturais e históricas, tal como se 

percebe na citação acima, ainda soa para muitos como uma tentativa de desacreditar um 

determinado conhecimento, pois ele, se realmente fosse verdadeiro, seria a-histórico e 

universal. Do ponto de vista absolutista, qualquer influência do contexto na construção 

do conhecimento tende a ser vista como uma espécie de contaminação. Afirmam 

Sonenreich et al. (1999): 

 

Recebo as comunicações do paciente expressando suas experiências, já formuladas 

conforme certas categorias mentais-culturais do mesmo. Por minha vez, conforme 

minha cultura, meu sistema de pensar, meus pontos de vista, minhas atividades de 

representação e processamento neural das palavras do paciente, elaboro um discurso 

sobre ele, aponto sinais de doença, escolho um diagnóstico. Sem dúvida, interpreto, em 

função do meu sistema de referência. É esta atividade que produz o que chamamos de 

psicopatologia. É este modo de abordar o paciente, nossa interação com ele, o que 

produz o discurso, o corpo de saber que chamamos de psicopatologia. (p. 16) 

 

Há um conceito central para nosso argumento que foi pouco desenvolvido até 

aqui. Trata-se do relativismo. Esta é uma palavra frequentemente associada a 

concepções negativas e pejorativas, como é possível perceber na citação de Geertz do 

início desta subseção. Porém, a ideia de relativismo não necessariamente precisa 

significar uma espécie de “vale tudo” (everything goes), como se a inexistência de 

fundações seguras para garantir o conhecimento implicasse necessariamente a 

possibilidade de qualquer conhecimento ser válido. O conceito de relativismo tal como 

o entendemos é evidenciado pela citação de Bernstein (1996): 

 

O relativista não apenas nega as afirmações positivas do objetivista, mas vai além. Em 

sua forma mais forte, o relativismo consiste na convicção básica de que quando nos 

voltamos para o exame dos conceitos que os filósofos têm considerado os mais 

fundamentais . . . somos forçados a reconhecer que, em última análise, todos esses 

conceitos devem ser entendidos como sendo relativos a um esquema conceitual 

específico, a um arcabouço teórico, a um paradigma, a uma forma de vida, a uma 

sociedade ou a uma cultura . . . É uma ilusão pensar que há alguma coisa que possa ser 
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rotulada de “padrões de racionalidade”, padrões que sejam realmente universais e que 

não estejam sujeitos à mudança histórica ou temporal. (p. 8) 

 

Ser relativista não significa considerar todas as opiniões, conceitos, crenças, etc. 

como sendo igualmente bons e/ou válidos. Além disso, também não significa acreditar 

que todas as teorias são igualmente verdadeiras. Sempre existem critérios para se 

definir a validade dos esquemas conceituais, mas a questão aqui é como isso é 

realizado. Para muitos relativistas, especialmente os hermenêuticos, a principal maneira 

de estabelecer os critérios de julgamento (para o que é verdadeiro, por exemplo) é pelo 

dialógo, e é a tradição que “sustenta” a validade dos critérios utilizados num 

determinado momento. 

 Não temos por objetivo defender uma concepção relativista a toda forma de 

conhecimento. A psicopatologia, entretanto, e justamente por seu caráter híbrido, 

permite considerarmos e notarmos com certa facilidade os aspectos culturais que a 

constitui. Considerando o argumento relativista, fica mais compreensível a concepção 

de Maddux e Tangney (2010) quando afirmam que “cada revisão do DSM reflete as 

mudanças no clima político e social do momento” (p. 321), e o mesmo vale para a 

psicopatologia de forma geral.  

As classificações são moldadas pelo contexto sociocultural num nível bem mais 

profundo do que normalmente se prefere aceitar. Que no século XIX, na França, muitos 

alienados consideravam ser Napoleão Bonaparte, enquanto que no Brasil do século 

XXI alguns esquizofrênicos pensam ser o Exu Tranca Rua ou a Virgem Maria é uma 

característica própria de contextos socioculturais que poucos negariam. Contudo, esse 

nível ainda pode ser considerado superficial quanto à determinação do contexto 

(acredita-se em geral que no fundo a esquizofrenia existiria numa realidade natural, 

como os próprios exames de neuroimagem comprovam, de forma que a “aparência” 

que a doença se manifestaria seria algo de importância secundária ou mesmo 

irrelevante). Como afirma Jakovljević (2011): 

 

Os níveis mais básicos de compreensão podem chamados de identificação e 

classificação. Entendemos algo, em parte, quando podemos identificar e classificar esse 

algo. Isso é esquizofrenia, aquilo é transtorno afetivo bipolar, etc. . . . É importante ter 

em mente que os conceitos são abstrações generalizadas englobando universos de 

possibilidades, são construções hipotéticas e seletivas, socialmente compartilhadas, 

orientadas para a realidade ou funcionais e, por fim, mas não menos importante, a 

maioria dos conceitos são aprendidos. (p. 233)  
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 A concepção de a própria “alienação” ou “esquizofrenia” serem construções 

culturais é radical para muitos. Não estamos negando que de fato existam alterações 

orgânicas e fisiológicas nessas doenças (ao que tudo indica elas existem) nem o fato de 

as pesquisas nessa direção poderem trazer diversos benefícios para o entendimento e o 

tratamento do sofrimento psíquico. Nossa questão é lembrarmos o quanto os valores e 

as crenças culturais estão presentes na própria classificação das doenças e também na 

diferenciação entre o normal e o patológico, ou seja, entre o que deve ou não ser tratado 

pela psicopatologia. Mesmo encontrando-se lesões de órgão em certas doenças mentais, 

isso não exclui todo o simbolismo inerente à classificação adotada. Hibridismo implica 

considerar o aspecto de “tipos naturais” simultaneamente ao aspecto de “tipos 

históricos” dos transtornos mentais, sem que se estabeleçam reducionismos. Além 

disso, segundo McNally (2011): 

 

Ao contrário das doenças infecciosas, os fatores sociais podem aparecer na própria 

substância de pelo menos algumas doenças psiquiátricas. A doença psiquiátrica pode 

ser socialmente construída de maneiras que as doenças infecciosas não podem. 

Sintomas cognitivos e emocionais são constitutivos da doença psiquiátrica, e fatores 

culturais e sociais afetam como nós pensamos e sentimos. Fatores sociais podem, 

portanto, tornarem-se parte do próprio tecido da doença psiquiátrica ao passo que não o 

podem para a doença infecciosa. Diferente de outras condições médicas, as doenças 

psiquiátricas podem não ser entidades estáveis e a-históricas, cuja essência é invariável 

independentemente da variação cultural. (129/130) 

 

Estamos sempre imersos “em um campo de ação, cujos conteúdos abrangem 

desde objetos construídos e utilizados por seres humanos, como também instituições, 

ideias e mitos” (Boesch, 1991, p. 29), ou seja, sempre imersos na cultura (é exatamente 

essa a definição dada por Boesch para esse conceito). Perceber um determinado 

conceito na prática clínica não é uma prova de existência de uma gramática natural, 

mas a consequência de uma aprendizagem cultural. O problema é nos habituarmos a 

enxergar eu, outro e mundo com uma perspectiva determinada, mas nos esquecendo de 

que aquilo visto na realidade já ter sido moldado e nos ensinado previamente. Ou seja, 

em grande medida já encontramos na realidade o que fomos ensinados a ver. Como 

afirmam Slater e Borghini (2011): “não importa o que se pense sobre a ontologia 

subjacente, os sistemas de classificação são inegavelmente artefatos humanos – com 

certeza estamos envolvidos em sua criação” (p. 4). 

 A tendência a enxergar a psicopatologia e, portanto, suas classificações 

exclusivamente como um campo médico, perspectiva essa bastante difundida tanto 
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entre médicos, cientistas sociais e psicólogos, como na população em geral, dificulta a 

cooperação entre as diferentes áreas do saber que a constituem. Essa identidade da 

própria disciplina, pensada de forma fixa, essencial e reducionista prejudica o 

desenvolvimento de pesquisas híbridas. Dessa maneira, na próxima subseção 

consideraremos justamente a questão da identidade, seja em termos das doenças criadas 

como considerando a forma segundo a qual os clínicos percebem a si e a abordagem 

com a qual trabalham. Nossa pressuposição é a de que trabalhar a identidade, um objeto 

de estudo característico das ciências sociais e da psicologia sociocultural, é decisivo 

para pensarmos o próprio tratamento psicopatológico. 

 

8.3 Classificação e identidade 

 

A identidade pode ser uma fonte de riqueza e generosidade, ao mesmo tempo que de 

violência e terror. (Sen, 2015, p. 23) 

 

 De acordo com Horwitz (2002), a psicopatologia psicodinâmica/psicanalítica, 

que foi dominante por volta da metade do século XX, abandonou significativamente a 

importância que os antigos alienistas atribuíam aos diagnósticos de doença mental. Esse 

cenário foi alterado quando essa forma de entendimento do sofrimento psíquico 

começou a perder sua dominância. O atual modelo hegemônico de psicopatologia, que 

pode ser denominado de “psicopatologia descritiva”, incorpora uma antiga visão 

positivista e objetivista e atribui uma grande importância às questões diagnósticas. 

Prova disso são o CID e do DSM, que multiplicam diversas vezes o número de 

diagnósticos existentes nas suas primeiras edições. 

 Os nomes diagnósticos são, é claro, classificações do mundo. De acordo com 

Zachar (2014), “classificação envolve agrupar coisas semelhantes e contrastá-las com 

coisas dessemelhantes. Dizer que duas coisas são do mesmo tipo requer rastrear a 

identidade ao longo do tempo e distância e, de acordo com Putnam [1990], rastrear a 

identidade possui um aspecto convencional” (p. 67). A questão da identidade sempre 

está presente nas reflexões acerca das classificações e dos diagnósticos e, para 

psicopatologistas de diversos modelos, essa identidade é frequentemente entendida 

como fixa, imutável e, além disso, traduziria a essência de um determinado transtorno. 

Ainda que teoricamente um psicopatologista trabalhe com hipóteses diagnósticas, e 

possa ser flexível quanto à mudança dessa hipótese, na prática muitos parecem 
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compreender o conjunto de diagnósticos (do CID, por exemplo) como tipos naturais 

sem maiores determinações socioculturais. Já tratamos esse assunto o suficiente. 

Afirma Saurí (2001): 

 

É certo que para um estudo epidemiológico, por exemplo, necessito contar com um 

registro de “identidades” fixas, uma linguagem compatível e partilhada e um 

vocabulário estável. Mas quando sou levado a considerar a pessoa, isto não funciona 

porque a tarefa diagnóstica, ao ir fazendo-se com a personalização interrogada, é como 

ela, aberta, transitória e versátil. Isto supõe chegar a conhecer uma “identidade” de 

modo reflexivo, meditado e ponderado, identificando os signos do considerado para 

poder “reconhecê-lo” em outro momento ou situação, quando alguns deles se repitam. 

(p. 40) 

 

 Ainda que o autor entenda as identidades fixas como um recurso importante 

para os estudos epidemiológicos, na prática essa forma de entendimento também 

costuma ser aplicada na prática clínica. Muitos clínicos enxergam as categorias 

diagnósticas de uma forma representacionalista, considerando assim, tal como John 

Locke, que há formas corretas e formas incorretas de apreensão e nomeação da 

realidade. A ação de diagnosticar, pensada como discernimento, decisão e de forma 

representacionalista, oferece uma forma de segurança aos envolvidos, pois forneceria a 

ideia de se chegar à realidade tal como é e, assim, o conhecimento seria confiável. 

Chegar à realidade tal como é implica, consequentemente, entender as identidades 

como fixas. 

Barnes, Bloor e Henry (1996) utilizam o curioso exemplo de patos: quando 

sabemos o que é um pato, podemos generalizar este conceito para categorizar outras 

entidades. O próximo pato que encontrarmos nós iremos classificá-lo assim, ou seja, 

atribuiremos a ele uma identidade de “pato”, pois ele seria muito similar ao que 

tínhamos como conceito. Entretanto, se realmente formos rigorosos nós veremos que 

este novo pato não é exatamente idêntico ao pato anterior. Enquanto entidades 

empíricas, todos os patos são de fato diferentes uns dos outros, assim como o são todos 

os membros de todas as espécies. Ou seja, o que se aplica aos patos se aplica também 

às psicopatologias (histéricas, hebefrênicos e viciados em videogame nunca são 

exatamente idênticos). Em diversos sentidos podemos concluir que não há neutralidade 

quando se trata do estabelecimento de identidades e de classificações. Como afirma 

Zachar (2014): 
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O que conta como “o mesmo” não é apenas uma questão factual, mas depende também 

das elaborações conceituais cujas aplicações são guiadas por convenções/regras. Isso é 

verdadeiro para o que conta como o mesmo carro, a mesma pessoa, o mesmo elemento, 

a mesma doença e o mesmo estado psicológico. (68) 

 

É correta a ideia de podermos encontrar inúmeras semelhanças entre dois patos 

ou duas pessoas com o mesmo diagnóstico, mas, a bem da verdade, podemos encontrar 

inúmeras semelhanças em absolutamente qualquer par de coisas, dependendo apenas da 

classificação que queremos utilizar. Um narcisista e um esquizotípico podem ser muito 

parecidos se tivermos como parâmetro a ideia de transtorno de personalidade, por 

exemplo, mas também podem ser muito diferentes se considerarmos os sintomas mais 

comuns de cada caso. A semelhança e a diferença, que são requisitos básicos para a 

identidade, são definidas por critérios dados por nossa condição humana de animais que 

se autointerpretam inseridos numa tradição dinâmica. 

Porém, alguém poderia insistir numa suposta objetividade do conceito. Essa 

pessoa poderia pegar o dicionário e nos dar a classificação (“objetiva”) de pato: 

“designação comum às aves anseriformes da família dos anatídeos, aquáticas, que 

geralmente possuem grande porte.” (Houaiss, Villar & Franco, 2004, p. 2149) Porém, 

poderíamos continuar indagando: o que significa ave? E anseriforme? E anatídeo? Etc. 

Dizem Barnes et al. (1996): “Como T. S. Kuhn indicou, existe sempre um ponto no 

qual nós temos que reconhecer que algumas coisas são as mesmas que outras, sem 

sermos capazes de dizer em que sentido elas são o mesmo” (p. 52). Dessa maneira 

poderíamos questionar a ideia de existirem essências fixas e objetivas que nos fariam 

identificar duas entidades como sendo parte de um grupo naturalmente comum, ou seja, 

possuindo a mesma identidade. Como afirmam Rapport e Overing (2000): 

 

A prática humana de se classificar o mundo em objetos e relações distintos é uma 

realização cognitiva: a maneira pela qual os seres humanos criam ordem e identidade 

em um ambiente, tornando-o sociocultural . . . os seres humanos talvez sejam únicos 

entre os animais na medida em que dependem de tais manipulações cognitivas criativas 

para a obtenção de um ambiente estável no qual viver . . . Se, por um lado, nossas 

classificações do mundo nos permitem agir e conhecer, elas também nos limitam, pois 

o que podemos conhecer, antecipar, reconhecer, internalizar, considerar como ordenado 

e sobre o qual podemos trabalhar é, de certa forma, dado antecipadamente pelos 

esquemas classificatórios empregados. (p. 32/33) 

 

A citação acima nos remete às principais concepções da hermenêutica 

filosófica. Sempre estamos inseridos numa tradição em constante mudança que, por sua 
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vez, nos oferece um horizonte igualmente dinâmico. Esse horizonte nos oferece uma 

inteligibilidade do mundo, mas ao mesmo tempo é sempre limitado. Além disso, a 

questão de os nossos preconceitos sempre existirem deve ser considerada aqui, pois, 

como nos referimos anteriormente de forma crítica, a reificação das classificações e das 

identidades pode dificultar bastante o diálogo entre esquemas conceituais diferentes. 

Possuímos preconceitos e horizontes que, apesar de serem limitados, sempre 

podem ser transformados. Esse caráter inescapavelmente dinâmico define a forma pela 

qual nessa tese entendemos as classificações e a criação de identidades em 

psicopatologia. Por outro lado, a tentativa de fixação e enrijecimento de classificações e 

identidades geralmente aponta para uma forma imperialista de compreensão. Essa 

última forma é dirigida tanto para os diagnósticos, como também para outras formas 

relevantes de identidade, tal como a própria identidade profissional, tema a ser 

abordado na próxima seção. 
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9. DOIS MODOS DE ENTENDIMENTO DA IDENTIDADE E SEUS IMPACTOS 

NO DIÁLOGO 

 

Sim, não há um chão firme sob nossos pés, mas essa constatação leva à falta de sentido 

e ao desespero apenas para aqueles que erroneamente apegam-se a expectativas 

fundacionalistas ou absolutistas. (Downing, 2000, p. 237) 

 

 

Nosso principal tema de pesquisa – a dificuldade de diálogo entre profissionais 

adeptos de abordagens diferentes no interior da psicopatologia – parece-nos exigir 

ainda uma reflexão acerca das identidades profissionais. Isso se deve em razão de a 

forma pela qual entendemos nós mesmos reverberar no modo pelo qual entendemos e 

lidamos com o outro e vice-versa. O etnocentrismo é um aspecto importante a ser 

considerado quando se aborda o tema da identidade, pois se nos consideramos como 

membros da cultura mais sofisticada existente no mundo, então apenas nos resta, na 

melhor das hipóteses, a tolerância com o diferente. Isso é muito diferente de um real 

interesse no diálogo. 

Nossa concepção nessa tese é a de a dificuldade ou, ainda pior, a evitação do 

diálogo entre profissionais que seguem modelos diferentes no interior da psicopatologia 

afetar negativamente o tratamento dos pacientes. Nesse sentido, temos a premissa de 

que a forma pela qual as identidades profissionais são compreendidas pode fazer o 

principal propósito profissional de psicopatologistas, o tratamento dos pacientes, ser 

prejudicado. 

Já desenvolvemos a ideia de que muitos clínicos e pesquisadores inseridos num 

determinado paradigma ou modelo explicativo não discutem os aspectos mais cruciais 

desse paradigma ou modelo. Além disso, sabemos do fato de normalmente evitar-se o 

contato e o diálogo com outras “culturas de tratamento”. Na verdade, essa evitação é 

justamente o esperado quando alguém trabalha no interior na chamada “ciência 

normal”, como afirma Kuhn (1962/1996), pois normalmente não se possui o interesse 

de questionar o paradigma no qual se está inserido. Assim sendo, podemos formular 

desde já uma questão a ser debatida mais adiante nessa seção: há algo de vantajoso na 

evitação do contato com o diferente? Essa questão precisa ser melhor pensada, pois 

seria no mínimo curioso o fato de tal evitação ser tão frequente sem que houvesse 

qualquer tipo de benefício para quem a pratica. Além disso, precisamos estar atentos 

para não cairmos num maniqueísmo ingênuo de simplesmente condenar a falta de 
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diálogo como sendo algo “errado”, ao invés de buscarmos compreender os motivos de 

isso acontecer. Se realmente temos a intenção de propor alternativas a essa situação 

problemática devemos antes tentar compreendê-la melhor. 

Como vimos anteriormente, a psicopatologia pode ser entendida como uma 

ciência pré-paradigmática e, assim sendo, diferentes explicações sobre o fenômeno da 

doença mental (a respeito de sua etiologia, seus tratamentos, etc.) convivem. Isso se 

deve em grande parte ao fato de a relação entre mente e corpo ser um tema bastante 

difícil e controverso, de forma a não haver uma única explicação que convença a 

maioria dos profissionais desta área do saber. Essa grande diversidade de modelos é 

uma primeira explicação mais óbvia da razão de o diálogo ser difícil nesse campo do 

conhecimento. Como afirma Kecmanović (2011): 

 

A existência de muitos modelos na psiquiatria cultiva “uma visão continuada da 

psiquiatria como uma disciplina desprovida de um sentido claro de identidade ou foco”. 

No entanto, esse não é o resíduo mais negativo da legitimidade de mais de um modelo 

psiquiátrico. Há efeitos mais sérios, tais como as explicações alternativas do mesmo 

fenômeno psicopatológico, a confusão no paciente causada por mensagens diferentes 

oriundas dos proponentes de modelos diferentes, dilemas sobre o tratamento “correto”, 

antagonismo latente ou explícito entre psiquiatras defensores de perspectivas 

diferentes, e assim por diante. (p. 213) 

 

 Na psicopatologia não é correto supor que alguma abordagem a respeito das 

doenças mentais fornece um fundamento seguro, inquestionável e definitivo. A nosso 

ver, um fundacionalismo assim no fundo não é apropriado a nenhum tipo de 

conhecimento. Tendo a psicopatologia uma diversidade tão grande, fica ainda mais 

questionável a tentativa de tentar-se definir um fundamento último. Porém, os adeptos 

de vários modelos explicativos frequentemente consideram suas próprias concepções 

como sendo o fundamento último e, pior ainda, por vezes tentam impor isso à disciplina 

como um todo. É justamente essa tentativa de imposição, acompanhada de uma 

dificuldade de diálogo ou, em alguns casos, até mesmo de um desprezo por ele, que 

contribuem muito para algumas características da área apontadas na citação acima.  

Tais consequências negativas da multiplicidade de modelos, no entanto, não 

fazem com que boa parte dos psicopatologistas abandonem aquilo que causa algumas 

dessas consequências. Ao contrário, são frequentes na história da psicopatologia as 

tentativas de imposição de um modelo (para torná-lo hegemônico) em detrimento da 

diversidade. Podemos observar esse aspecto tanto numa dimensão conceitual e 
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empírica como também numa dimensão identitária. Segundo acreditamos, essas três 

dimensões são praticamente inseparáveis se quisermos entender como o conhecimento 

é construído em psicopatologia. Assim, na frequente busca por fundamentos últimos e 

seguros, o aspecto identitário cumpre funções relevantes, a serem consideradas a seguir. 

 Ao longo dessa seção abordaremos tanto a questão da identidade pessoal de 

cada profissional da saúde mental como a questão da identidade das próprias 

disciplinas, mas, segundo acreditamos, esses dois aspectos também estão sempre 

relacionados. No caso da identidade pessoal, são muitos os aspectos diferindo os 

membros de paradigmas distintos. Cooper (2007) traz reflexões interessantes a esse 

respeito que lembram uma verdadeira etnografia, mas aqui as tribos exóticas são outras: 

 

Luhrmann verificou que em todo hospital visitado por ela havia um código de 

vestimenta pelo qual “os médicos pareciam uns com os outros e, enfaticamente, não 

com os enfermeiros” [Luhrmann, 2001, p. 93]. Os psiquiatras orientados 

biologicamente por ela encontrados também tinham aparência diferente dos 

psicanalistas. Em alguns casos eles “adotam um estilo que parece deliberadamente 

indicar não serem os psicanalistas reservados, bem vestidos [tweedy] da geração do seu 

supervisor . . . Eles fazem musculação, jogam squash . . . saem para beber . . . falam 

alto e rapidamente” [Luhrmann, 2001, p. 93]. Indo mais um pouco para trás, The 

Psychiatrists [Rogow, 1971] . . . documentou com detalhe o quanto analistas e 

psiquiatras diferiam de múltiplas maneiras. Comparados com os psiquiatras, os 

analistas eram mais cultos e liam mais literatura sofisticada, além de defenderem 

posições de esquerda (embora passassem muito menos tempo tratando de pacientes 

pobres). Conjuntamente tais diferenças de estilo e atitude significam que os membros 

de um grupo profissional particular tendem a achar mais fácil conversar com outros 

membros de seu próprio grupo do que com os membros de outros grupos. (p. 92/93) 

 

 Essa citação fortalece a concepção de as diferentes abordagens no interior da 

psicopatologia serem verdadeiras “culturas de tratamento”, pois expõe diferenças que 

vão muito além de questões teóricas. Se entendermos cultura como sendo teias de 

significados (Geertz, 2008) tecidas pelo próprio ser humano, então de fato não é um 

exagero nomear dessa forma os modelos de psicopatologia.  

Na citação acima Cooper (2007) aborda um aspecto característico da 

psicopatologia dos últimos quarenta anos, quando a psicanálise deixou de ser o modelo 

hegemônico da psicopatologia norte-americana e da sociedade ocidental de uma forma 

geral. A mudança de estilo dos psiquiatras da nova geração, orientados mais pelas 

ciências biológicas do que pelas ciências humanas, possui a característica de marcar 

diferenças com seus supervisores psicanalistas. Assim, podemos afirmar que as 

mudanças ocorridas se deram não apenas por uma questão de valores estéticos de cada 
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geração, ainda que isso tenha um papel importante, mas em razão de uma mudança nos 

horizontes teóricos. Esses últimos se afirmam de maneiras variadas, inclusive 

materializando-se no próprio estilo das vestimentas.  

Moda não é necessariamente um assunto fútil, como uns poderiam considerar 

num primeiro momento. Ao contrário, pode nos dizer muito sobre a classificação 

identitária de seres humanos. Há diversos estudos importantes de sociologia, 

antropologia e mesmo de psicologia da moda33, por exemplo. O famoso filósofo e 

psicólogo pragmatista William James atribuía grande importância a esse aspecto, 

inclusive em sua própria maneira de se vestir (Schultz & Schultz, 2014) e podemos 

lembrar também do psicanalista Roger Money-Kyrle, que discute bastante o assunto em 

seu texto Megalomania (Meltzer & O’Shaughnessy, 2015), apenas para citar alguns.  

Evidentemente a moda não é a única forma de haver uma marcação de diferença 

no que se refere à identidade. Segundo Downing (2000), atualmente a maioria dos 

psicoterapeutas e dos clientes de psicoterapia dos EUA associam essa prática ao 

modelo médico e a uma forma científica de tratamento. Assim, muitos psicoterapeutas 

utilizam uma linguagem, um método e até mesmo certos locais de atendimento (um 

consultório nos moldes tradicionais, por exemplo) que reafirmam aquilo que 

poderíamos nomear de “identidade científica” da psicoterapia. De acordo com 

Downing (2000): 

 

Essa identidade do terapeuta é congruente com muitas expectativas sociais atuais – 

incluindo aquelas explicitadas e defendidas pela “indústria de cuidados gerenciados” 

[managed care industry]34, comissões governamentais de licenciamento e organizações 

profissionais – nas quais a objetividade e a transparência são vistas como definidoras da 

prática responsável. (p. 15) 

 

                                                 
33 A título de citar alguns: Barthes, R. (2002). Pour une sociologie du vêtement (1960) In: 

Oeuvres complètes. Paris: Seuil. Benedict, R. (1932). Dress In: Seligman, E. R. A. (Ed.), 

Encyclopaedia of Social Sciences. New York: Macmillan. Blumer, H. (1969). Fashion: From 

Class Differentiation to Collective Selection. The Sociological Quarterly, 10(2), 275-291. Eco, 

U. (1989). Psicologia do vestir. Lisboa: Assírio e Alvim. Mello e Souza, G. de (1987). O 

espírito das roupas: A moda no século dezenove. São Paulo: Cia. das letras. Goffman, E. 

(1951). Symbols of Class Status. The British Journal of Sociology, 2(4), 294-304. 
34 “O setor Managed Health Care consiste em empresas envolvidas no fornecimento de 

cuidados de saúde gerenciados, operando principalmente nos Estados Unidos. O setor Managed 

Health Care exclui as apólices de seguro de saúde primária ou suplementar fornecidas pelas 

empresas de seguro de vida.” (The New York Times, 2018). 
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Apesar disso, é curioso notarmos o fato de a identidade científica não ser a 

única possível no campo da psicoterapia. Existem muitas abordagens identificadas com 

aspectos místico-religiosos, por exemplo. Essas psicoterapias alternativas já apresentam 

seu distanciamento no próprio nome, como nessas existentes (e reconhecidas pela 

American Psychological Association) perto da cidade norte-americana de São 

Francisco: “hipnoterapia alquímica”, “o círculo imagético de animais” e “terapia de 

yoga da fênix ascendente” (Downing, 2000). Pesquisar se haveriam e quais seriam as 

crenças fundacionais de tais abordagens seria algo intrigante, pois não parece faltar 

criatividade por parte das pessoas envolvidas, inclusive em suas vestimentas. 

Infelizmente isso nos afastaria demais do foco dessa tese.  

Além desses modelos científicos e místico-religiosos é digno de nota a 

lembrança de existirem também as identidades psicoterapêuticas que procuram se 

aproximar das ciências humanas. Essas psicoterapias costumam relacionar o aspecto 

individual e cultural para a criação de sentido, sendo as mais conhecidas as 

psicoterapias humanistas/existenciais, a construcionista, a hermenêutica e a narrativa 

(Downing, 2000). Temos, portanto, mais um grupo numeroso de psicoterapeutas 

identificado com questões distintas do mainstream. Todos esses grupos nos fazem 

relembrar o aspecto híbrido da psicopatologia. 

Considerando os aspectos acima, vemos que a moda, os hobbies, o local de 

trabalho e a própria fala, em todas as suas nuances, podem ser considerados formas de 

expressão cultural. Essa expressão, longe de ser apropriada de forma aleatória ou 

inocente pelos indivíduos, normalmente possui o intuito de fazer com que nos 

aproximemos ou nos afastemos de grupos sociais detentores de uma determinada 

identidade. No cálculo da identidade normalmente espera-se não apenas o 

reconhecimento dos outros, mas também as vantagens que se pode adquirir com isso.  

 

9.1 Hegemonia e autoridade 

 

A identidade e a diferença têm a ver com a atribuição de sentido ao mundo social e com 

a disputa e luta em torno dessa atribuição. (Silva, 2014, p. 96) 

 

 Deixamos propositalmente de refletir sobre um aspecto apontado na última 

citação de Cooper (2007) para desenvolvê-lo nessa subseção. Trata-se do código tácito 

de os médicos procurarem se vestir semelhantemente a seus pares médicos e 
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enfaticamente de forma diferente da maneira de se vestir dos enfermeiros. De acordo 

com a autora, existem dificuldades de comunicação entre essas categorias profissionais 

na pesquisa por ela apontada, mas isso não se dá exclusivamente em razão de uma 

incomensurabilidade no sentido de Kuhn. “Em vez disso, o problema é que as 

diferenças de status significam que os enfermeiros não falam e os médicos não ouvem. 

As diferenças de status restringem a comunicação entre diferentes profissionais da 

saúde mental” (Cooper, 2007, p. 92). 

 A diferença de status e a hierarquia existente entre áreas de saúde costuma ser 

evidente e dificilmente os atores envolvidos nessa área questionam tal conhecimento 

implícito e pré-estabelecido. Parcialmente em razão de uma maior tradição (no sentido 

habitual do termo, não no hermenêutico), da dificuldade de entrar na faculdade em 

razão de vestibulares muito concorridos, mas também pelo alto custo do curso em 

faculdades particulares, a medicina acaba sendo reconhecida como o curso de maior 

status entre as áreas de saúde. A perspectiva de uma maior remuneração e uma maior 

estabilidade profissional, se comparada à maioria das outras profissões, certamente 

contribui para essas diferenças. Além disso, visto a referida concorrência do vestibular 

bem como o valor do curso, há uma tendência de haver uma separação entre, por 

exemplo, médicos e enfermeiros, em razão das próprias classes sociais dos 

profissionais. Há uma tendência inegável de as pessoas que possuem boas condições 

financeiras e que, portanto, em sua maioria cursaram bons colégios ao longo da 

infância e da adolescência, tenham maiores chances de se formarem nas áreas de maior 

prestígio da sociedade. E, ao contrário do que fazem muitos na área da saúde, não se 

trata aqui de questionar unicamente os médicos e a medicina, pois algo muito parecido 

ocorre na relação entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, por exemplo. A 

diferença de status profissional, portanto, define quem tem voz e quem não tem (e, 

portanto, apenas ouve) para deliberar a respeito dos mais diversos assuntos. 

 Toda essa questão é complexa, polêmica e abre diversas perspectivas de críticas 

e questionamentos, mas, para não fugirmos às questões que mais nos interessam, 

queremos apenas destacar o papel do status para a dificuldade de comunicação entre 

profissionais. Como vimos, há interesses em se assemelhar, inclusive pelas vestimentas, 

a um determinado grupo social, até para se perpetuar a hierarquia estabelecida. Porém, 

sabemos que fortalecer a identidade normalmente implica também fortalecer a 

diferença. Segundo Silva (2014): 



157 

 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 

diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado 

aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com 

relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 

separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, 

inocentes. (p. 81) 

 

 Não tem como fugirmos ao tema do poder se quisermos refletir sobre a 

dificuldade de diálogo em psicopatologia. A manifestação de poder que modelos 

diferentes de psicopatologia mais parecem buscar, de modo mais ou menos explícito, é 

figurarem como a autoridade social sobre o sofrimento psíquico. Em outras palavras, 

normalmente os seguidores dos diferentes modelos de psicopatologia buscam se 

apresentar como os profissionais os quais a sociedade deveria confiar como 

“especialistas” no que se refere à saúde mental. Conseguir esse lugar na sociedade e, 

assim, ter voz e ser ouvido de uma forma ampla, garante diversas vantagens, é claro, e 

em grande medida por essa razão criam-se verdadeiras lutas sociais pela autoridade. 

 Alguns com tendências mais anarquistas poderiam questionar a própria função 

da autoridade: precisaríamos mesmo ter autoridades às quais devêssemos confiar? A 

questão é que todos nós sempre confiamos em certas autoridades. Como Zachar (2014) 

exemplifica, são poucas as pessoas que de fato entendem as implicações da teoria da 

evolução de Darwin, entretanto, a maioria dos cientistas confia nessa teoria. Poucos de 

nós já vimos prótons, nêutrons, vírus ou mitocôndrias, mas ainda assim confiamos na 

existência deles, pois pesquisas e cientistas respeitados garantem essa existência. Seja 

lá qual for a cultura e o grupo social nos quais estamos inseridos, sempre, de uma forma 

ou de outra, confiamos em algum tipo de autoridade. Segundo Zachar (2014): 

 

Porque todos – incluindo os especialistas – dependem de confiança e consentimento 

para a maioria das verdades que aceitam; surge a questão a que se refere o conceito de 

objetividade? Mesmo que não estejamos presos dentro de egos cartesianos, parece que 

estamos presos dentro das nossas comunidades epistemológicas, culturas e épocas. 

Fazer a distinção entre sonhar e estar desperto é algo que somos bons a longo prazo; 

mas a nossa confiança nas autoridades e as pressões conformistas das comunidades 

criam o espectro - até mesmo o pesadelo - de coerência sem correspondência com a 

realidade. [itálicos do autor] (p. 98) 

 

 O final da citação acima expõe um problema da objetividade e da verdade. Para 

muitos – cientistas, especialmente – a verdade seria definida como uma correta 

correspondência entre o conhecimento (a representação) e a realidade. Porém, se 
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estamos afirmando que a aceitação de algo como sendo ou não verdadeiro passa pela 

delimitação social de quem ou o que é tido como autoridade, então dificuldades 

epistemológicas aparecem. Como estamos afirmando ao longo do texto, não precisamos 

aceitar a tese da correspondência como a única forma de definir um conhecimento 

como verdadeiro. A coerência entre os saberes de uma determinada tradição cumpre 

um papel decisivo para decidirmos se algo é ou não verdadeiro, como argumentaremos 

mais adiante. O corentismo, lembremos, enfatiza o fato de a realidade ser sempre 

mediada, e essa mediação se dá inclusive por meio da visão das autoridades às quais 

respeitamos (seja Deus, uma suposta realidade objetiva, algum autor específico, etc.). 

Um aspecto a ser pensado é que apesar de todos confiarmos em autoridades, ao 

mesmo tempo devemos considerar se a possibilidade de crítica a essa autoridade existe 

ou não. Esse é um aspecto que tende a distinguir a democracia da tirania. Segundo 

Bernstein (1996), “Gadamer trata do perigoso papel dos especialistas e técnicos na 

sociedade moderna quando são investidos de ‘autoridade exagerada’” (p. 159). 

Sabemos que na história da humanidade não são incomuns os abusos de poder 

cometidos pelo grupo dominante, de forma que a tentativa imperialista de, por 

exemplo, afirmar que apenas uma teoria é correta e as demais estão erradas pode se 

tornar desastroso. Cushman (1990) exemplifica a questão tendo como referência um 

conceito bastante utilizado na psicopatologia e na psicologia: 

 

Se os psicólogos não reconhecerem a natureza etnocêntrica do discurso da psicologia 

sobre o self ocidental contemporâneo nós cometeremos vários erros. Em especial, 

participaremos de um imperialismo psicológico culturalmente desrespeitoso e danoso 

no exterior e, ao mesmo tempo, perpetuaremos o discurso do individualismo 

autocontido e as misérias que o acompanham em nosso próprio país. (p. 1) 

 

Segundo acreditamos, a ênfase nos aspectos socioculturais da construção do 

conhecimento minimiza as chances de cairmos num etnocentrismo isento da 

possibilidade de crítica. Como a história aponta, o etnocentrismo pode degenerar em 

variadas formas de imperialismo, mesmo tendo-se boas intenções iniciais. Assim, uma 

coisa é existirem autoridades, mas outra coisa muito diferente é sustentar o princípio de 

autoridade, ou seja, a concepção de que “uma ideia é considerada verdadeira se for 

baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida (Bíblia, Platão, Aristóteles, um 

papa, um santo)” (Chaui, 2000, p. 54/55). Freud, Jung, Skinner ou a “Realidade 

Objetiva” poderiam ser outros exemplos de autoridades inegáveis para certos grupos, e 
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as ideias desses autores funcionariam como crenças fundacionais. O princípio da 

autoridade é um recurso medieval de justificação do conhecimento e esperar-se-ia que 

tivesse sido superado tanto na ciência como na sociedade de uma forma geral. 

Infelizmente não é o que acontece. 

Dessa maneira, a compreensão da autoridade no campo da psicopatologia 

envolve identificarmos quem ou o que funciona como autoridade. Isso porque algumas 

crenças, passíveis de críticas como todas as crenças, muitas vezes são reificadas e, 

portanto, acabam se tornando livres de questionamentos. É o que comumente acontece 

na psicologia, como se percebe na citação acima a respeito do self. Ele é muitas vezes 

apresentado como isento de justificação, pois supostamente seria auto-evidentes. Ora, 

essa é a própria definição de fundacionalismo cartesiano, e o fato de não haver 

questionamento das crenças é uma das principais razões de criticarmos tal forma de 

justificação do conhecimento. Supor a existência de crenças básicas inquestionáveis, 

sejam elas quais forem, normalmente contribui para a manutenção da autoridade de 

uma determinada abordagem ou, inversamente, pode servir como argumento para 

desacreditar as demais (por exemplo se elas não reconhecerem a suposta “evidência 

inquestionável” de uma determinada crença fundacional tal como “o inconsciente” ou 

“a causalidade neuroquímica” dos transtornos mentais).  

 O entendimento da verdade como correspondência com a realidade costuma 

estar atrelada ao modo representacionalista de enxergar o mundo. Porém, se todos os 

clínicos dos diferentes modelos explicativos enxergam seus conceitos na realidade, 

mesmo eles sendo incongruentes com os conceitos de outros modelos reconhecidos, 

então isso não pode ser argumento suficiente para se determinar que um conhecimento 

é ou não verdadeiro num sentido absoluto (fundacionalista, universal e objetivo). Esse 

conhecimento pode ser verdadeiro, mas não simplesmente pelo fato de corresponder ao 

que encontramos na realidade nem por ser supostamente definitivo. No caso da 

psicopatologia, segundo Zachar (2014): 

 

A autoridade que a sociedade confere aos psiquiatras e psicólogos para declarar o que é 

normal e o que é anormal é enorme e deveria ser submetida à análise crítica. 

Informações derivadas de pesquisa e experiência obtida na prática clínica são fontes 

importantes desta autoridade, mas ambas têm seus limites. Até certo ponto e de forma 

pouco considerada, no entanto, a discordância em torno da exclusão da perda e outras 

controvérsias foi uma competição por autoridade entre grupos profissionais rivais. (p. 

163) 
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Ainda de acordo com Zachar (2014): ”como Adão, ser uma autoridade 

epistemológica é ter o poder de nomear e explicar. Quando confiamos em especialistas 

para saber no que acreditar e tomamos o que dizem sobre seus domínios de estudo 

como verdade, tomamos como literalmente verdadeiro” (p. 83). No mundo social de 

uma forma geral, determinados grupos menos influentes buscam atingir a posição de 

autoridade, pois, ao menos intuitivamente, conhecem as vantagens disso. Por essa 

razão, o modelo hegemônico de um determinado local e época costuma estar sempre 

sendo criticado. Isso não é algo tão distante da luta animal por buscar o lugar de macho 

alfa: esse último tem acesso, muitas vezes exclusivo, aos mais diversos recursos e, por 

esse motivo, outros machos tendem a ou rivalizar com ele ou se submeter às suas 

exigências, privando-se assim do privilégio dos recursos nesse último caso. O leitor nos 

perdoe a comparação feita, mas é que considerar a comunicação e a busca por 

hegemonia, autoridade e status em psicopatologia costuma remeter a aspectos 

selvagens, tal como antecipamos na seção 6. 

 

9.2 Escolha de abordagens 

 

A escolha de abordagens teóricas é uma das principais formas de aquisição de 

identidade no campo da psicopatologia. De acordo com Kecmanović (2011), a escolha 

profissional entre os diversos modelos explicativos é feita pelas mais diversas razões, 

conscientes ou inconscientes, e uma delas se dá pela identificação com professores e 

supervisores. Porém, em outros casos, a escolha é feita por uma questão de 

oportunismo, como na busca de obtenção de prestígio ou por ter chances maiores de 

sucesso profisisonal e de remuneração financeira, por exemplo. Além disso, a escolha 

da abordagem teórica também pode ser feita como uma manifestação de conformidade 

à instituição na qual a pessoa se encontra. Ainda segundo Kecmanović (2011): 

 

O modelo psiquiátrico prevalecente em determinada época exibe um alto potencial de 

recrutamento. É difícil e em geral pouco recompensador nadar contra a maré. Por outro 

lado, há muitas vantagens se estar em sintonia com o modelo que domina a prática da 

maioria dos psiquiatras. (p. 212)  

 

 Nos referimos anteriormente a respeito de algumas dessas vantagens de 

pertencer ao mainstream, tais como conseguir oportunidades de emprego, conseguir 

mais pacientes e haver uma divulgação maior na mídia do modelo utilizado. Dadas 
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essas razões, é esperado que psicopatologistas mantenham uma competição com vistas 

a ocupar o lugar hegemônico, e essa competição pode ser feroz em termos de críticas, 

justas e/ou injustas, feitas a partir de diversos pontos de vista. Somos animais que se 

auto interpretam, mas, ainda assim, animais, é claro. O fato de a psicopatologia ser um 

conhecimento híbrido amplia muito a diversidade dos modelos existentes e isso torna a 

busca por hegemonia ainda mais intensa, nos conduzindo a uma verdadeira selva 

psicopatológica.  

Referindo-se à ciência de um modo geral, mas mais especificamente ao âmbito 

universitário, Bourdieu (2003) afirma que o poder científico institucional produz um 

forte efeito em jovens pesquisadores. Esses últimos, em parte em razão de um 

servilismo interessado, se mantêm sob as regras da autoridade dominante. Dessa 

maneira, aqueles que ocupam o lugar de autoridade, segundo Bourdieu (2003) “podem 

assegurar-se assim de clientelas dóceis e de todo o cortejo de citações de complacência 

e de homenagens acadêmicas” (p. 39). Trata-se, portanto, de um mecanismo que se 

retroalimenta e normalmente quem trabalha com ciência o conhece.  

 Como vimos, as identidades do pesquisador e da própria disciplina podem ser 

moldadas em razão dos interesses em ocupar uma posição de poder. Ainda que uns 

possam afirmar a existência de uma identidade fixa de um determinado modelo de 

psicopatologia, o que vemos na prática é a existência de constantes recalibrações da 

identidade desse modelo para que ele continue atendendo as demandas da sociedade e, 

ao mesmo tempo, consiga alcançar ou garantir seu poder e autoridade. Segundo Wyatt 

e Livson (1994): 

 

A Associação Americana de Psicologia (American Psychological Association) 

recentemente defendeu a ideia de psicólogos poderem prescrever medicações, 

denotando um distanciamento do modelo psicossocial em direção ao modelo médico. 

De fato, alguns psicólogos afirmam que os avanços nos tratamentos biológicos deixam 

a psicologia em desvantagem. Outros recomendam que a psicologia se dissocie 

completamente da psiquiatria e do modelo médico e desenvolva intervenções 

psicossociais ainda mais abrangentes. Essas questões estão sendo debatidas com o 

reconhecimento explícito, mas mais frequentemente implícito, de como nosso modelo 

molda nossa identidade profissional e nossas intervenções clínicas. (p. 120) 

 

A citação acima é de vinte e cinco anos atrás e o direito de prescrever 

medicações até agora não foi garantido aos psicólogos nos EUA. Felizmente, em nossa 

opinião, pois já existe uma proliferação da medicalização e da iatrogenia em nossa 

sociedade, mesmo por parte de profissionais com boa formação. Outro aspecto a se 
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considerar é que se os psicólogos fossem prescrever medicações, então precisariam ter 

uma formação inteiramente diferente da atual, que seria majoritariamente ligada ao 

modelo biomédico caso quisessem fazer isso de forma responsável. As medicações 

podem contribuir muito para a redução do sofrimento psíquico, é claro, mas também 

pode ser maléfica para as pessoas, especialmente quando é mal prescrita: podem haver 

riscos graves à saúde, inclusive o risco de se perder a vida. Portanto, como se sabe (ou 

dever-se-ia saber), a prescrição e o acompanhamento de medicações envolve muita 

responsabilidade e conhecimento e um argumento mercadológico como o da citação 

deveria se manter distante dos interesses na melhora do sofrimento psíquico. 

Na citação acima também se destaca uma relação curiosa entre identidade e 

interesse profissional. Trata-se de um verdadeiro cálculo entre identidade e diferença 

que figura como um excelente exemplo para nossa argumentação. Aqui é possível 

perceber a tentativa de estabelecimento de identidades fixas e, principalmente, não-

híbridas (para alguns a psicologia deveria ser biomédica ou psicossocial). Para 

mantermos a metáfora selvagem, percebe-se um funcionamento típico de uma busca 

por hábitats nos quais se possa viver melhor (com menos predadores e menos 

competição por alimento). Ou seja, ainda que se tente estabelecer essências imutáveis 

das disciplinas, a identidade delas está em constante transformação em razão de 

diversos interesses, sendo o de sobrevivência o mais básico de todos, como se percebe 

na discussão da citação acima.  

Um ponto problemático da psicopatologia é que se poucos procuram participar 

de discussões sobre a construção de prédios ou sobre experimentos de mecânica 

quântica, na questão do que é considerado normal ou patológico em saúde mental 

costumam haver opiniões pessoais, mesmo oriundas de leigos. Essa característica da 

disciplina, ou seja, a de sofrer influências diversas mesmo que de leigos, incentiva 

ainda mais as críticas às abordagens existentes, especialmente as hegemônicas (até por 

elas terem um destaque na grande mídia). Esse já foi e, de certa forma, ainda é o caso 

da psicanálise. O movimento mais tarde denominado de “Freud bashing” fez com que a 

imagem do fundador da psicanálise tenha sido criticada de várias maneiras possíveis, 

algumas justas e corretas, mas a maioria injustas e incorretas, a nosso ver. Muitos na 

sociedade têm uma opinião a respeito das ideias freudianas, mas, como seria de se 

esperar, muitas dessas ideias são distorcidas (Freud só pensava em sexo, Freud sempre 

recomendou cocaína a seus pacientes, etc.). Atualmente a psiquiatria biológica também 
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recebe críticas diversas tanto de psicopatologistas como de leigos e, como no caso de 

Freud, isso nos parece ser feito tanto de formas corretas como de formas incorretas. 

Um dos aspectos que favorece tantas críticas no campo da psicopatologia é 

justamente o fato de ela não conseguir atender as exigências metodológicas e 

epistemológicas de cientistas positivistas. Isso por si só não é necessariamente um 

problema (pode até mesmo ser uma vantagem, pois é impossível reduzir a 

psicopatologia a tais critérios), mas as consequências disso podem o ser. Segundo 

Zachar (2014): 

 

Uma crítica duradoura à psiquiatria é que o processo de desenvolver um novo manual 

diagnóstico é mais como reescrever as regras do senado do que relatar o que está lá . . . 

A falta de evidências convincentes para esquemas de classificação tem levado a 

competições contínuas, por vezes contenciosas, pelo papel de autoridade. (p. 148) 

 

 É claro que subjacente à crítica dirigida à psiquiatria citada acima tem-se uma 

concepção absolutista (fundacionalista, universalista e objetivista). Retira-se com 

frequência o mérito da psicopatologia enquanto ciência em razão de ela não estabelecer 

leis gerais, tal como o faz a física, por exemplo. Novamente a perspectiva positivista 

está presente nessa forma de crítica, no sentido de haver a concepção de ser apenas o 

conhecimento passível de ser provado experimentalmente aquele que poderia ser 

considerado conhecimento científico e, portanto, conhecimento confiável. Porém, 

existem outras concepções além da positivista que buscam entender o funcionamento 

da ciência. Segundo Kecmanović (2011): 

 

De acordo com Kuhn o novo paradigma não é reconhecido como dominante tanto pela 

sua capacidade de explicar a realidade de forma mais precisa, mas mais “porque ele é 

mais capaz de justificar as práticas sociais da disciplina relevante”. O mesmo vale para 

a psiquiatria. Um modelo psiquiátrico específico não se torna dominante porque ele 

explica de forma mais precisa a doença mental e é mais útil quando seus princípios são 

implementados na prática clínica, mas sim porque ele está em sintonia com as 

circunstâncias sociais vigentes. (p. 212) 

 

Na citação acima defende-se a ideia de um modelo hegemônico assim o ser 

principalmente em razão de disputas de poder e por coerência com as crenças sociais do 

momento. Isso é muito diferente de o modelo ser uma descoberta legítima de uma 

suposta realidade objetiva, como muitos cientistas pensariam. Berrios e Marková 

(2002) argumentam que a definição de doença mental do modelo psiquiátrico 

biológico, o modelo hegemônico atual, está justamente de acordo com os valores de um 
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mundo globalizado e é, portanto, principalmente em razão disso que esse modelo 

consegue manter a hegemonia. 

Como já afirmamos anteriormente, em psicopatologia é bastante raro haver 

comprovações empíricas para a justificação de um diagnóstico. Com frequência um 

mesmo caso clínico é entendido a partir de diferentes diagnósticos, até mesmo entre 

profissionais adeptos de um mesmo esquema conceitual. Esse aspecto faz com que 

tanto a teoria como a própria identidade profissional sejam frequentemente 

questionadas. Isso, para muitos, é bastante difícil de sustentar e, assim, buscam-se os 

mais variados recursos de proteção às críticas. 

 

9.3 Identidade fundacionalista 

 

A identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se 

supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza. (Mercer, 1990, p. 43) 

 

 É parte do senso comum considerar os sistemas classificatórios mais utilizados 

por nós como referentes à natureza tal como ela é, ou seja, normalmente entende-se as 

classificações humanas com uma concepção realista subjacente. Em outras palavras, 

haveria uma realidade independente da mente humana que poderia ser acessada e as 

“boas classificações”, portanto, seriam representações fidedignas dessa realidade. 

Como afirma Downing (2000): “o realismo, enquanto filosofia fundacionalista, adota a 

pressuposição ontológica de que alguma realidade, qualquer que seja sua natureza, 

existe. Epistemologicamente ela sustenta que o conhecimento, definido como verdade, 

pode espelhar ou representar essa realidade” (p. 163). No caso das identidades, que são 

sempre também parte de algum sistema classificatório, tem-se normalmente associada à 

concepção realista a concepção essencialista, cuja característica principal é a de separar 

as qualidades dos objetos entre essenciais e acidentais, tal como já abordamos na seção 

4 da tese. 

 Segundo a concepção essencialista, a qualidade essencial de algo ou alguém é o 

que de fato garantiria sua identidade, ou seja, se retirássemos essa qualidade desse algo 

ou alguém, ele(a) deixaria de ser “ele(a) mesmo”. Por sua vez, a qualidade acidental de 

algo ou alguém poderia estar ou não presente para que esse algo ou alguém permaneça 

com sua identidade, como diriam os essencialistas. Mas, de todo modo, qual a relação 

dessa reflexão com a psicopatologia? Para responder melhor a isso devemos tentar 
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mostrar o quanto a identidade da disciplina e a do próprio profissional estão 

interligadas. Além disso, a forma pela qual se entende essa relação possui impactos 

diretos na comunicação profissional e/ou em sua ausência. Para tanto parece-nos 

proveitoso começar a reflexão considerando a relação entre identidade e diferença. 

Quanto a isso, vejamos o que afirma Woodward (2014): 

 

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 

diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por 

meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas formas de diferença – a 

simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas 

classificatórios. Um sistema classificatório aplica um princípio de diferença a uma 

população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a todas as suas 

características) em ao menos dois grupos opostos – nós/eles; eu/outro. [itálicos do 

autor] (p. 40/41) 

 

 Ninguém, ou quase ninguém, se apresenta aos outros como um “ser humano”. 

Não faz sentido nos definirmos assim, pois isso - normalmente, ao menos - não supõe 

uma diferença com nossos interlocutores. Mesmo quando estamos num ambiente da 

psicopatologia, quando dialogamos com alguém possuímos e acreditamos na identidade 

comum de sermos humanos (ou, se formos hermenêuticos, a de “animais que se 

autointerpretam”), então ela não costuma ser muito importante. Dizer algo como “bom 

dia, sou um ser humano e meu nome é...” provavelmente provocaria apenas risos ou 

estranheza na maioria das situações. Assim, ainda que sempre possamos desenvolver 

argumentos para justificar a criação de alguma identidade, o fato de ela fazer ou não 

sentido se deve à sua relação com as demais identidades. Ou seja, tais identidades se 

justificam por uma coerência com outras identidades, mesmo que seja num sistema 

inventado e utilizado por apenas uma pessoa, e não por possuírem crenças 

fundacionais. Essa coerência se dá por fatores socioculturais e não por aspectos de uma 

suposta realidade em si. Segundo Sen (2015): 

 

Considere-se o conjunto de pessoas no mundo que nasceram entre nove e dez horas da 

manhã, hora local. Trata-se de um grupo preciso e bastante bem definido, mas é dificil 

imaginar que muitas pessoas ficariam entusiasmadas a ponto de sustentar a 

solidariedade de tal grupo e a identidade que poderia potencialmente produzir. Da 

mesma forma, pessoas que usam sapatos número 39 não estão normalmente ligadas 

entre si por um forte sentimento de identidade com base no tamanho dos sapatos (por 

mais importante que tal especificidade descritiva seja, quando se trata de comprar 

sapatos e, mais importante ainda, de tentar alegremente andar com eles). (p. 43/44) 
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Dessa maneira, a busca pelo estabelecimento de uma auto-identidade sempre 

envolve uma atribuição de sentido que supõe a diferença. Porém, como se sabe, a 

divisão entre grupos opostos como “nós” e “eles” pode, sem muito esforço, resultar em 

“nós” versus “eles”. Esse último supõe a presença de uma ideologia, no sentido 

atribuído por Geertz (2008). Essa ideologia, é claro, tende a dificultar bastante o 

diálogo entre diferentes, pois esses últimos são vistos como oponentes ou mesmo 

inimigos. Essa tendência ideológica é muito comum na psicopatologia e na sociedade 

de uma forma geral e para observar isso basta sabermos que toda cultura (as de 

tratamento, inclusive) costuma sustentar alguma forma de etnocentrismo. 

 Apenas para ressaltarmos a ideia, é alarmante notarmos que em casos extremos 

a rivalidade pode ser tanta que até mesmo a identidade de “ser humano” pode ser 

retirada dos membros do grupo rival. Rorty (1994), por exemplo, afirma que na década 

de 1990 muitos sérvios mataram e estupraram os bósnios muçulmanos sem qualquer 

preocupação com a violação dos direitos humanos. Para os sérvios não haveria uma 

contradição nisso, afinal, para eles, não se estavam matando seres humanos, mas sim 

muçulmanos, uma categoria bem diferente aos olhos dos primeiros. A história é repleta 

de exemplos que nos fazem ter uma dimensão de o quanto a forma de classificar nossa 

própria identidade e a dos outros tem um impacto decisivo na interação entre ambos. É 

verdade que uma identidade assim como no exemplo de sérvios e bósnios pode ser mais 

o efeito e não a causa de violências, porém, ela certamente contribui para manter ou 

aumentar a escalada da violência e também para a desumanização do outro. 

 Voltando à psicopatologia - área na qual as rivalidade podem ser bastante 

violentas, mas, ao menos por enquanto, não da maneira acima - vemos que existe um 

processo muito parecido com o qual Woodward (2014) discute na seguinte citação: “ao 

afirmar a primazia de uma identidade parece necessário não apenas colocá-la em 

oposição a uma outra identidade que é, então, desvalorizada, mas também reivindicar 

alguma identidade ‘verdadeira’, autêntica” (p. 12). Essa busca por autenticidade supõe 

um pensamento essencialista com relação às identidades, pois o essencial é o que seria 

autêntico e verdadeiro. De acordo com Woodward (2014): 

 

O essencialismo pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na 

biologia; por exemplo, certos movimentos políticos podem buscar alguma certeza na 

afirmação da identidade apelando seja à “verdade” fixa de um passado partilhado seja a 

“verdades” biológicas. (p. 15) 
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 Os diferentes grupos sociais frequentemente justificam a lógica entre identidade 

e diferença de acordo com essas “verdades” acima. Assim, afirmar que se é 

descendente dos vikings, de Moisés ou mesmo de se ter “sangue índio”, por exemplo, 

pode servir como um apelo a verdades fixas ou, dito de outra forma, um apelo a um 

fundamento incontestável de determinada identidade. Haveria, desse ponto de vista, 

uma essência fundacional que validaria e justificaria a identidade independentemente 

da relação dela com as outras identidades. A essência seria a crença básica. Desse 

modo, poderíamos nomear esse entendimento de “identidade fundacionalista”. 

Devemos lembrar que o fundacionalismo supõe a existência de crenças básicas 

que não precisam de justificação, ou seja, supõe um punctum archimedis. É justamente 

essa forma de justificação utilizada quando a construção de identidade é vista de forma 

essencialista. Ter-se-ia, portanto, algo fixo, “autêntico”, essencial, absoluto e 

fundacional que atestaria a verdadeira identidade de algo ou alguém, sem que se 

precisasse de maiores justificações para garantir essa forma de saber. A identidade 

possuiria um ponto de Arquimedes.  

Nos parece de central importância atentarmos ao fato de essa ser uma forma 

monológica de construção de conhecimento, pois supõe-se não precisar de um contato 

dialógico com o outro para haver tal construção. Além disso, retira-se o aspecto 

dinâmico do entendimento das identidades quando elas são pensadas dessa maneira, 

pois a essência, o ponto fixo, garantiria uma estabilidade e uma continuidade temporal. 

Em razão de haver a presença dessas características interligadas (o essencialismo, o 

fundacionalismo, o caráter monológico e até o reducionismo de si próprio e dos outros), 

defendemos a ideia de que a identidade pensada dessa maneira favorece a criação de 

ideologias sectárias, bem como dificulta o diálogo entre diferentes.  

 Percebe-se, portanto, que o fundacionalismo associado ao essencialismo pode 

ser aplicado à psicopatologia de diferentes maneiras. Num primeiro sentido os próprios 

transtornos mentais podem ser encarados dessa forma, como veremos na citação a 

seguir. Porém, além do próprio objeto de estudo, a identidade da disciplina e a do 

profissional que com ela se identifica também são pensadas assim. A nosso ver, a inter-

relação entre essas referidas dimensões precisa ser considerada se quisermos entender a 

dificuldade de diálogo entre diferentes na psicopatologia. Desse modo, segundo Berrios 

e Marková (2002): 
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Asserções fundacionais são proposições que não são provadas e nem podem sê-lo, 

utilizadas para desencadear a narrativa da ciência. Escolhidas pelos “experts”, as 

asserções fundacionais escapam de uma verificação e não podem ser questionadas. A 

visão de os transtornos mentais serem “causados” por mudanças na conformação física 

do cérebro é uma asserção fundacional típica. Uma outra é que os “motivos” não 

podem constituir causas eficientes para a produção de um transtorno mental. Desde o 

século XIX, e toda a vez que ela deixou de se mostrar satisfatória, a psiquiatria 

biológica usou a desculpa de as tecnologias vigentes não serem sensíveis o suficiente 

para identificar as causas orgânicas de todos os transtornos mentais, e reassegurou o 

público esperançoso que ténicas futuras o fariam: chamamos a isso de “álibi 

tecnológico”. (p. 3) 

 

 A citação acima exemplifica muito bem o apelo a uma verdade biológica para 

garantir a etiologia e as próprias identidade e existência dos transtornos mentais. O 

grupo hegemônico e, portanto, o grupo detentor de um maior número de meios de 

poder científico da psicopatologia atual normalmente procura estabelecer fundamentos 

dessa natureza. Quanto à identidade de si mesmos, percebe-se uma auto-perspectiva 

tipicamente positivista, pois se enxergam como pesquisadores neutros que utilizam o 

método científico e, portanto, possuiriam a capacidade de descobrir verdades 

definitivas a respeito dos transtornos mentais. Seriam cientistas “de verdade”. 

 De acordo com Berrios e Marková (2002) os grupos nomeados de psiquiatria 

biológica, psiquiatria orgânica, neuropsiquiatria e neurologia comportamental 

compartilham ao menos três crenças fundacionais. As duas primeiras dessas crenças 

estão presentes na citação acima: os transtornos mentais na verdade seriam transtornos 

cerebrais e os motivos não seriam tão bons como as causas para explicar os transtornos 

mentais. A terceira crença fundacional desse grupo de pesquisadores, citada por Berrios 

e Marková (2002), é a de que somente os membros desses grupos orientados 

biologicamente possuiriam o patrimônio da verdade científica. No que tange à essa 

última crença, acreditamos nem precisarmos nos dar ao trabalho de argumentar o 

quanto ela pode fortalecer o sectarismo e prejudicar o diálogo interprofissional. 

 A citação anterior, de Berrios e Marková (2002), é bastante relevante para essa 

tese também em razão de relembrar o fato de as crenças fundacionais não serem nem 

auto-evidentes e nem meros fatos fornecidos pela própria natureza, de forma a serem 

inquestionáveis. Tais crenças são frequentemente entendidas por psicopatologistas 

como o fundamento que sustenta todo o edifício do conhecimento da disciplina e, por 

essa razão, elas são constantemente protegidas de possíveis críticas. Se a fundação se 

abala, todo o edifício se abala, inclusive sua identidade. Reificar essas crenças, 

portanto, é uma das formas de protegê-las dos abalos, uma vez que o caráter de 
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invenção é esquecido para, em seu lugar, apelar-se a uma suposta natureza 

inquestionável como garantia de verdade do conhecimento. Se algo se trata de um fato 

meramente natural, dado pela realidade em si, então não haveria nada a ser 

questionado. 

 Não é, claro, apenas a psiquiatria biológica que faz uso de crenças fundacionais 

para pensar seu objeto de estudo e sua própria identidade como disciplina. A 

psicanálise, outra teoria que foi hegemônica na psicopatologia e que continua mantendo 

grande influência nessa área também foi construída com o uso de uma narrativa 

monológica e fundacionalista. Há uma vasta bibliografia para pensar a história da 

criação e do desenvolvimento da psicanálise, mas aqui queremos refletir sobre apenas 

alguns aspectos mais relevantes apontados por seu criador. Freud, como se sabe, era a 

autoridade absoluta que definia o que era ou não psicanálise enquanto estava vivo, mas 

mesmo atualmente suas afirmações continuam muito influentes na área. Segundo o 

próprio autor (1914/1996): 

 

A teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da 

psicanálise. É a parte mais essencial e, todavia, nada mais é senão a formulação teórica 

de um fenômeno que pode ser observado quantas vezes se desejar se se empreende a 

análise de um neurótico sem se recorrer à hipnose. (p. 26) 

 

 A citação acima explicita, a nosso ver, uma concepção fundacionalista da 

psicanálise freudiana, na medida em que busca estabelecer a repressão como uma 

crença básica a partir da qual todo o resto da teoria se estrutura. A ideia de pedra 

angular é uma perfeita imagem do fundacionalismo cartesiano. Essa pedra angular (ou 

crença básica) funciona também como qualidade essencial da identidade da psicanálise 

e, como afirmamos anteriormente, o essencialismo está normalmente relacionado a uma 

concepção realista sobre o mundo. Freud deixa evidente sua suposição de que a 

observação cuidadosa mostrará o quanto essa crença é verdadeira, auto-evidente e 

fundamental para uma ciência natural, como seria a psicanálise, segundo ele próprio 

(1925/2011). Para o autor, a própria observação clínica da “realidade” evidencia o 

fenômeno que teria sido apenas nomeado por ele. Em outro momento, Freud 

(1923/1996) novamente se refere às suas teorias de forma fundacionalista, como vemos 

a seguir: 
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A pressuposição de existirem processos mentais inconscientes, o reconhecimento da 

teoria da resistência e repressão, a apreciação da importância da sexualidade e do 

complexo de Édipo constituem o principal tema da psicanálise e os fundamentos de sua 

teoria. [itálico nosso] (p. 264) 

 

Os fundamentos e a pedra angular da psicanálise freudiana não eram passíveis 

de serem questionadas. Sem essas essências, esses punctum archimedis nos quais se 

deveria apoiar, a identidade da psicanálise enquanto teoria, método de tratamento e 

pesquisa não estaria garantida. Em outro texto Freud (1917/1996) a princípio mostra-se 

aberto à possibilidade de alterar suas teorias caso a experiência assim o exija, porém, 

em seguida afirma que “com referência a descobertas fundamentais, até o momento 

atual, nada tenho a modificar, e espero que isto venha a manter-se verdadeiro no 

futuro” [itálicos nossos] (p. 292). De acordo com Darriba e Silva (2012), nesse texto 

Freud coloca a questão da sustentação da psicanálise como uma luta pela verdade e 

“defende pontos que não gostaria que fossem tomados como premissas das quais a 

psicanálise parte, mas como descobertas que a psicanálise fez” (p. 871).   

Como apontamos anteriormente, por mais que pudesse haver a preocupação de 

Freud em se mostrar atento às novas evidências de sua prática clínica, no fundo ele 

supunha seus conceitos como fenômenos descobertos numa realidade objetiva. O 

próprio uso da palavra “descoberta” já indica a perspectiva realista que existia em 

Freud a respeito da psicanálise. Como afirma Downing (2000): “Freud considerava-se 

um cientista, pois suas observações clínicas representavam os ‘dados’ em relação aos 

quais suas teorias podiam ser testadas” (p. 201). Ou seja, a identidade do psicanalista, 

segundo o criador dessa abordagem, seria a de um pesquisador objetivo, tal como seria 

a identidade de qualquer cientista das ciências naturais. Como discutimos 

anteriormente, a probabilidade de haver negociação de conceitos que são reificados – 

inclusive a de identidades reificadas - costuma ser remota, como a própria história da 

psicanálise freudiana parece comprovar. 

 Darriba e Silva (2012) consideram que “a importância atribuída por Freud à 

questão do fundamento não pode ser confundida, então, com ortodoxia ou 

arbitrariedade” (p. 873). Há controvérsias. Ainda que Freud (1912/1996) tenha escrito 

que a técnica desenvolvida era apropriada à individualidade dele próprio e que outros 

poderiam ter outras atitudes frente aos pacientes, ele mesmo não pareceu mostrar na 

prática uma abertura tão grande ao diferente. O chamado “Comitê dos Anéis”, um 

grupo secreto formado em meados da década de 1910 por Freud e por psicanalistas 
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próximos a ele (Jones, Rank, Abraham, Ferenczi e Sachs) para desenvolver e defender 

a psicanálise é uma forte base para nossa argumentação. Segundo Grosskurth (1992), a 

existência desse grupo facilitou as famosas dissidências nada amigáveis de Carl Gustav 

Jung e Otto Rank do movimento psicanalítico freudiano. Tal grupo criou e fortaleceu a 

existência e manutenção de uma verdadeira “vigilância doutrinal” do movimento 

psicanalítico (Palumbo, Moreira & Haritçalde, 2018). “Movimento” psicanalítico ou 

seita? Aqui é bom lembrarmos: uma coisa é o que lemos nos livros, que em geral foram 

cuidadosamente pensados e revisados, e outra coisa diferente é o que de fato acontece 

nas relações interpessoais, nas quais o afeto fica mais evidente (e em qualquer 

disciplina os livros não são necessariamente mais relevantes do que as relações 

interpessoais em termos de desenvolvimento do conhecimento). 

Freud exigia uma fidelidade absoluta de seus seguidores (ou prosélitos, uns 

diriam): “a atividade psicanalítica é árdua e exigente; não pode ser manejada como um 

par de óculos que se põe para ler e se tira para sair para caminhar. Via de regra, a 

psicanálise possui um médico inteiramente, ou não o possui em absoluto” (1914/1996, 

p. 150). Percebe-se assim o quanto Freud figurava como a autoridade que determinava 

o que era e como deveria funcionar a psicanálise enquanto teoria, método e prática, mas 

também como instituição e identidade profissional, como podemos observar nessa 

última citação. É assim que um conhecimento que se pretende científico deve proceder?   

Voltando à psicopatologia de modo mais amplo, podemos concluir que a 

existência reificada do inconsciente, uma causalidade linear entre estímulo e resposta e 

a concepção de os fenômenos subjetivos serem derivados causalmente de eventos 

psicofísicos são exemplo de algumas crenças básicas utilizadas por psicopatologistas. 

As ideias consideradas fundacionais e essenciais (não acidentais) de cada uma das 

abordagens costumam ser cuidadosamente protegidas de críticas, como pudemos 

perceber no exemplo da psicanálise freudiana. A própria identidade da disciplina e do 

clínico que se identifica com ela ficam ameaçadas quando tais crenças básicas são 

colocadas em questão, pois uma identidade fundacionalista depende dessas crenças e 

essências para existir.  

Um teólogo decididamente não costuma ter por hábito o questionamento da 

existência de Deus até porque se decidisse pelo “não” com relação à esta existência, 

precisaria repensar sua identidade de “teólogo”. As implicações disso seriam profundas. 

Se tivermos um mínimo de rigor e coerência concordaremos que não faria muito 
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sentido, por exemplo, alguém se identificar como “cristão”, mas considerar Jesus Cristo 

apenas como um homem qualquer ou, quem sabe, como um masoquista que deu certo. 

Também não faria muito sentido alguém se dizer “junguiano”, mas considerar que 

arquétipo e inconsciente coletivo são conceitos absolutamente errados. Igualmente, um 

neurótico apresenta muitas dificuldades em questionar seus próprios mitos individuais, 

bem como um psicótico em questionar seus delírios, e assim por diante.  

Em geral há uma relação direta entre as crenças gerais de uma determinada 

pessoa e as narrativas pessoais que ela tem interesse em manter em andamento (ou seja, 

sua auto-identidade, na definição de Giddens [2002]). Essas crenças e narrativas tanto 

podem ser criadas pelo próprio indivíduo como também podem ser propagandeadas ou 

até mesmo forçadas de um indivíduo para outro, como no caso do aumento de 

nacionalismos em tempos de crises e guerras, por exemplo. Seja como for, sempre há 

interesses por trás das construções de narrativas de identidade. E, além disso, como 

identidade e diferença estão sempre relacionadas, é importante ressaltarmos a ideia de 

que frequentemente “a solidariedade dentro de um grupo pode ajudar a alimentar a 

discórdia entre grupos” (Sen, 2015, p. 21), como veremos a seguir. 

 

9.4 Seitas, gangues e outras atividades psicopatológicas 

 

No fundo, toda religião é uma religião de amor para aqueles que a abraçam, e tende à 

crueldade e à intolerância para com os não seguidores . . . Se outra ligação de massa 

toma o lugar da religiosa, como a socialista parece estar fazendo, ocorre a mesma 

intolerância com os de fora que havia na época das lutas religiosas, e se as diferenças 

de concepções científicas viessem a ter, algum dia, importância igual para as massas, o 

mesmo resultado se repetiria também com essa motivação. (Freud, 1921/2011, p. 54) 

 

De acordo com Giddens (2002), viver no mundo da modernidade tardia implica 

a existência de dilemas quanto à manutenção de narrativas coerentes da auto-

identidade. Nas sociedades tradicionais (ou pré-modernas), as posições e os papéis 

sociais existem em número reduzido e costumam estar colocados de forma mais bem 

definida para o indivíduo se comparadas às sociedades modernas. Essas características 

amenizariam as questões problemáticas relativas à auto-identidade. No mundo 

moderno, por outro lado, as possibilidades de narrativas de auto-identidade se 

multiplicam diariamente e, dessa maneira, as tensões concernentes à identidade também 

aparecem de forma mais frequente. De acordo com Sen (2015): 
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Em nossas vidas normais, vemo-nos como membros de uma variedade de grupos – 

pertencemos a todos eles . . . Em virtude de nossas inevitáveis identidades plurais, 

temos de decidir sobre a importância relativa das nossas diferentes associações e 

filiações em qualquer contexto específico. (p. 10) 

 

 Sustentar e reificar nossa identidade se torna especialmente difícil num contexto 

tão diversificado como o mundo moderno, pois compreender a nós mesmos em termos 

de nossa biografia pode gerar angústias e conflitos de interesse (seja do sujeito consigo 

mesmo como também na relação com seus pares). Parcialmente também em razão 

dessa diversidade é comum, tanto por aspectos cognitivos como por aspectos culturais, 

enxergarmos os outros e a nós mesmos a partir de identidades fundacionalistas e 

essenciais. É muito difícil assimilarmos uma diversidade tão grande e além disso 

considerar sua constante dinamicidade. Contudo, como afirma Sen (2015): 

 

Ver uma pessoa exclusivamente em termos de apenas uma de suas muitas identidades 

é, claro, uma atitude intelectual profundamente rudimentar e, no entanto, a julgar por 

sua eficácia, é evidentemente bastante fácil defender e incentivar a ilusão cultivada de 

singularidade. (p. 183) 

 

 Segundo nossa tese, as crenças básicas sustentadas pelos fundacionalistas, ou 

seja, as crenças que não precisam ser justificadas, funcionam como uma base não 

apenas para a justificação do conhecimento, como também funcionam como uma base 

identitária das disciplinas. A identidade da própria disciplina, pensada dessa maneira, é 

sempre reduzida a conceitos fundamentais que não devem ser questionados quando se 

pretende sustentar a identidade dessa maneira. A nosso ver, esse é um dos principais 

motivos pelos quais o fundacionalismo cartesiano fomenta o surgimento de ideologias e 

de dogmatismos tais como os existentes no campo da psicopatologia. Isso prejudica o 

diálogo entre profissionais adeptos de diferentes modelos explicativos de 

psicopatologia e, consequentemente, prejudica o tratamento do sofrimento mental.  

Uma possibilidade de entendimento do motivo de ser tão comum a utilização de 

concepções identitárias fundacionalistas se refere aos ganhos existentes quando 

rotulamos os outros e nós mesmos. O primeiro ganho se refere a aspectos cognitivos: 

simplificar o mundo e os outros utilizando identidades fixas e unitárias contribui muito 

para a ilusão de controle que temos sobre eles quando os nomeamos e os 

diagnosticamos. O mundo, assim, parece se tornar mais previsível e seguro, ainda que 
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essa seja uma estratégia excessivamente simplista, como aponta Sen (2015) na citação 

acima.  

O segundo ganho ao usarmos rótulos simplistas também se refere a questões 

cognitivas, mas enfatiza mais as questões emocionais. Segundo acreditamos, a 

insegurança (ou mesmo a vertigem) ocasionada pelo constante questionamento da 

identidade poderia suscitar experiências inquietantes, ou seja, “experiência[s] que 

fere[m] nossas expectativas, estimulando o sujeito tanto cognitivamente como 

afetivamente a sentir, pensar e agir” (Simão, 2003, p. 450). De acordo com Simão 

(2015b): 

 

Experiências inquietantes criam instabilidade, tensão, perturbando ou mesmo ferindo as 

expectativas da pessoa sobre sua possibilidade e habilidade (understand-ability) de 

entender a si e a suas relações Eu-Outro-Mundo, estimulando-a cognitivamente, bem 

como afetivamente, a sentir, pensar e agir em diferentes direções daquelas que ela 

tomava até então; de tal forma, a pessoa pode chegar a integrar os sentimentos 

provocados por ela na sua base cognitivo-afetiva que, por sua vez, também irá mudar. 

(p. 7) 

 

A passagem acima “em diferentes direções daquelas que ela tomava até então” é 

crucial para entendermos ainda melhor os efeitos de um verdadeiro diálogo num nível 

pessoal. Não se sai de um diálogo o mesmo que entrou, e isso normalmente provoca 

certa inquietação. Porém, simultanemante, esse aspecto nos ajuda a compreender a 

principal razão de as pessoas não se abrirem tão facilmente ao diálogo: ele pode ser 

muito difícil e exigente, sobretudo em termos afetivos e éticos (esse último será 

enfatizado nas considerações finais desta tese). Como afirma Simão (2015b), as 

experiências inquietantes “representam as fronteiras da alteridade em relações self-

outro” (p. 8) e “são inerentes à vida humana, visto que surgem da condição potencial 

humana de buscar e lutar permanentemente por coerência e estabilidade, por um lado, 

enquanto incessantemente percebendo instabilidade e diferença, por outro lado” (p. 8). 

Mas qual a relevância do conceito de “experiência inquietante” para a nossa 

reflexão? De acordo com a nossa hipótese, muitos, num procedimento feito sem uma 

reflexão aprofundada, adotam ideias e criam ou se filiam a instituições que buscam 

afastar experiências inquietantes por meio de um forte compartilhamento de uma 

identidade fundacionalista. Ao contrário de entender as experiências inquietantes como 

enriquecedoras, ou seja, entender o contato com a alteridade como algo útil e até 

mesmo necessário para o desenvolvimento das próprias ideias, procura-se com 
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frequência um isolamento nas próprias crenças e valores. Essa atitude parece-nos se 

manter em razão de evitar-se que as crenças e valores compartilhados (e, na verdade, a 

própria identidade e as identidades atribuídas aos outros em forma de rótulo) sejam 

debatidos e, dessa maneira, sejam possivelmente alterados. Esse é o principal ganho 

emocional de uma identidade fundacionalista, pois a mudança da identidade pode ser 

custosa nesses termos. Nesse sentido, o isolamento seletivo tende a ocasionar o 

sectarismo, pois estariam ausentes outras crenças e valores com os quais os indivíduos 

se balizariam. E, mais do que isso, de acordo com Sen (2015), “com o incentivo 

adequado, um sentimento reforçado de identidade com um grupo de pessoas pode ser 

transformado em poderosa arma para brutalizar o outro” (p. 13). 

Como afirma Orange (2010) com relação ao campo da psicoterapia, grupos 

(como institutos de formação) frequentemente excluem, dominam e desautorizam as 

vozes dissidentes. Além disso, os líderes desses grupos acabam por se transformar em 

verdadeiros gurus ou até mesmo líderes de seitas. Ainda de acordo com Orange (2010), 

“seduzidos por tais autoridades, tenham fama mundial ou local, talvez abandonemos 

nossa responsabilidade humana de pensar e de nos questionarmos” (p. 4/5). A fé em 

determinada autoridade funcionaria nesse contexto como uma verdadeira crença 

fundacional.  

Lembremos aqui do fato de Descartes ter contribuído na separação entre religião 

e ciência e, ao propor o racionalismo, acreditava que a verdade seria atingida pelo uso 

da razão e não pela aceitação de ideias de autoridades tais como Aristóteles e a Bíblia. 

Utilizar autores como autoridades que garantem a veracidade do conhecimento, 

portanto, estaria mais próximo a uma atitude científica ou a um dogma tipicamente 

medieval? Essa é, obviamente, uma pergunta retórica. 

É exatamente essa atitude sectária que Hornstein (1989) identifica no lacanismo, 

pois, segundo o autor, nele existe uma vinculação (transferência) alienante sobre a 

pessoa de Jacques Lacan, “a partir do que os lacanianos ficaram despossuídos de sua 

possibilidade de pensar” (p. 117). Diferentemente da proposta de Descartes, aqui teria-

se uma versão alternativa do cogito: “ele (Lacan) pensa, logo eu existo” (Hornstein, 

1989, p. 118). Considerando esses aspectos, podemos perceber a presença de uma clara 

ideologia no lacanismo, inclusive com uma distinção (quase delirante, como afirma 

Hornstein [1989]) entre “nós” e “eles”, sendo esses últimos os malvados defensores da 

psicologia do ego americana. Ter inimigos favorece muito a criação de ideologias e a 
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solidariedade de um grupo, como já vimos em algumas citações. Esse fenômeno está 

também relacionado a um processo de atribuição de identidades rígidas aos outros e a si 

mesmo. 

Otto Kernberg, um dos psicanalistas contemporâneos mais influentes, escreveu 

um artigo sobre a formação de psicanalistas no qual enumera trinta maneiras de destruir 

a criatividade daqueles que estão buscando se formar nesse campo do conhecimento. 

Trata-se de um texto repleto de críticas direcionadas a certas formas de ensino da 

disciplina. A quarta maneira de destruir a criativade nos interessa particularmente, pois 

Kernberg (2010) sugere, de forma irônica, o seguinte aos psicanalistas mais experientes 

e com mais status na instituição (os analistas didatas): 

 

Esteja bem atento a candidatos que tendem a questionar as opiniões de qualquer um dos 

autores preferidos e prestigiados em sua instituição psicanalítica. Deixe clara a 

mensagem de que o pensamento crítico é bem-vindo, desde que confirme as opiniões 

de seus líderes dominantes mais importantes. Não deixe de premiar os estudantes que 

estejam entusiasmados e inteiramente convencidos com aquilo que você lhes ensina 

(exceto, é claro, as contribuições das “escolas divergentes” – espera-se que estas 

provoquem apropriadas reações de incredulidade e indignação entre os estudantes). Se, 

com tato e firmeza, você mostra apreço pelos estudantes que concordam com a visão 

oficial de sua instituição, as tentações para desenvolver visões novas, diferentes, 

questionadoras ou divergentes poderão gradualmente desaparecer. (p. 14) 

  

Com atitudes como a de uma eleição pessoal de líderes (ou gurus) e a evitação 

de um diálogo aprofundado com profissionais de abordagens diversas, é possível 

sustentar melhor - no sentido de haver menos questionamentos - a ilusão de uma 

abordagem sozinha conseguir abarcar os desafios da clínica psicopatológica. As 

experiências inquietantes se tornam menos prováveis num cenário assim, pois a 

autoridade garantiria a verdade. Além disso, a criação de símbolos e de retóricas 

messiânicas contribuem para a própria adesão e manutenção de prosélitos e de fato não 

é raro encontrarmos essa estratégia, comumente acompanhada de um modo 

fundacionalista de entendimento da identidade. O próprio Karl Jaspers identificava, já 

em 1913, a tentação existente entre os psicoterapeutas de transformar suas concepções 

em questões místicas e suas escolas em verdadeiras seitas. De acordo com ele: 

 

Para a maioria, a coesão é uma necessidade porque apenas ela pode permitir se atingir 

algo que se aproxime de uma autoridade objetiva, em nome da qual se exercita uma 

prática e pela qual se possa formar um sentimento de conhecimento absoluto e de 

superioridade com relação a outras seitas. (1913/2003, p. 924)  
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 As seitas proporcionam ao indivíduo uma sensação de objetividade que é difícil 

alcançar na prática clínica da saúde mental. Nesse contexto, a existência de algo ou 

alguém que funcione como autoridade, bem como a existência de crenças fundacionais 

de diversos tipos, costumam dar mais garantias - “fundamentos” - dessa objetividade. 

Existem diversas abordagens em psicoterapia35, e é de se esperar que todos os 

psicoterapeutas enxerguem na realidade os conceitos do modelo adotado, mesmo esses 

sendo incongruentes com perspectivas provenientes de outros modelos. Convenhamos 

que seria no mínimo suspeita a suposição de apenas o modelo adotado por alguém ser o 

único que de fato chegou ao verdadeiro entendimento do ser humano, enquanto que 

todos os demais modelos seriam ingênuos e superficiais.  

Também seria suspeito considerar que justamente o autor definido como 

autoridade por alguém é que teria traduzido numa teoria a verdadeira essência da 

subjetividade humana. Os demais autores teriam apenas chegado próximos a isso, na 

melhor das hipóteses. Possuir crenças e identidades fundacionais é sempre útil para a 

sustentação de delírios como esses. Em um funcionamento de seita, portanto, as crenças 

compartilhadas por um grupo são entendidas por seus membros como fundações 

seguras e inquestionáveis. O compartilhamento social de alguns associado à exclusão 

social de muitos fornece tal segurança.  

A dificuldade em manter narrativas coerentes, especialmente as de identidade – 

que na modernidade aparece como uma questão existencial significativa, como 

afirmava Giddens (2002) – pode ser superficialmente amenizada ao pertencer-se a 

grupos que dizem como as coisas são, como elas devem ser e também quem somos nós. 

As autoridade dessas seitas, elegidas como tal por seus seguidores pelas razões mais 

diversas, dizem como seus membros devem se comportar e o que é essencialmente 

certo ou errado (por exemplo, quais são os “bons” e os “maus” autores e quais são os 

temas de pesquisa “certos” e quais são os “errados”).  

Segundo Figueiredo (2009), no caso da psicanálise “a ‘era das escolas’, que 

felizmente se extinguiu ao longo dos últimos vinte ou trinta anos, com exceção de 

alguns grupos lacanianos que continuaram insistindo na segregação, impôs limites às 

possibilidades de leitura de todo este extraordinário acervo de experiências e conceitos” 

(p. 10). O acervo ao qual o autor se refere é o de toda a bibliografia psicanalítica 

                                                 
35 Existem ao menos 500 tipos de psicoterapia, segundo Lilienfeld e Arkowitz (2012), ao 

citarem uma pesquisa de John Norcross (n. d.). 
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produzida após a morte de Freud (1939), que até então figurava como a autoridade que 

decidia o que era ou não psicanálise, como já vimos. Quando tal autoridade deixou de 

estar presente, muitas escolas de pensamento psicanalítico se formaram (assim como 

muitas outras autoridades, uns poderiam dizer) e, dessa maneira, também se formaram 

nesse processo as rivalidades entre as escolas.  

As autoridades das seitas contribuem para o bom caminho do fiel quando ele 

começa a se interessar por autores, questões e temas que fogem do interesse do grupo 

e/ou que rivalizam com ela. Sempre há pastores muito bem intencionados para ajudar 

as ovelhas desgarradas de seu rebanho. As seitas são altamente sedutoras, 

especialmente para quem gosta de gratificações narcísicas, no caso dos líderes, mas 

também para os “fiéis”, que muitas vezes não fazem grande questão de desenvolver e 

sustentar uma visão crítica nem de possuírem a responsabilidade humana de pensarem 

por si próprios. Como afirma Cooper (2007): 

 

Mesmo quando os membros individuais de diferentes grupos profissionais tentam uma 

comunicação entre paradigmas eles verificam que seus esforços são desencorajados por 

membros dos seus paradigmas de origem. Um dos entrevistados de Luhrmann começou 

sua carreira como [psic]analista, mas se tornou cada vez mais interessado na psiquiatria 

baseada na biologia. Seu supervisor [psic]analítico percebeu as suas inclinações cada 

vez mais biológicas e o admoestou: “as pessoas escolhem lados por aqui e você se verá 

no lado errado” [Luhrmann, 2001]. Muito similarmente às gangues de rua, os membros 

de um paradigma científico podem ciosamente proteger o número de adeptos e seu 

território. (p. 93) 

 

 A chamada Escola de Chicago de sociologia foi uma das primeiras a investigar 

cientificamente as gangues de rua. Num texto intitulado A gang36: um estudo de 1.313 

gangs em Chicago, Thrasher (1927/1964) fornece a seguinte definição: “a gang é um 

grupo de conflito que se aglutina e adquire solidariedade como resultado de se 

confrontar com forças hostis em sua vizinhança local ou em outros lugares” (p. 1). Se 

tomarmos os modelos explicativos de psicopatologia como a “vizinhança local”, 

entenderemos que a comparação dos modelos com gangues não é assim tão absurda, 

ainda que obviamente provocativa.   

  As gangues competem por território e, nesse processo, a solidariedade entre os 

membros é fundamental. É nesse sentido que identidades fundacionalistas se encaixam 

tão bem nos modelos de psicopatologia: identidades fixas atribuídas ao próprio grupo e 

                                                 
36 O tradutor do texto (ver bibliografia) optou por manter a palavra no original em inglês em 

razão da especificidade do conceito do autor. 
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aos demais contribuem para a tentativa de controle e para a formulação de estratégias 

de confrontação. Elas de fato fortalecem a gangue na busca por seus objetivos. Como 

afirmam Park e Burgess (1921), considerados os principais autores da Escola de 

Chicago de sociologia, “a competição toma forma de conflito ou rivalidade somente 

quando se torna consciente, quando os competidores se identificam uns aos outros 

como rivais ou como inimigos” (p. 507). Assim, criar e sustentar identidades 

fundacionalistas e não estar disposto a revê-las favorece a manutenção do conflito e da 

competição na psicopatologia. Isso acontece necessariamente em detrimento do diálogo 

e da real consideração da alteridade. Desse modo, como afirma Cooper (2007): 

 

Podemos concluir que muitas dificuldades de comunicação entre profissionais da saúde 

mental são causadas por rivalidades e ódios entre os profissionais. Quando os 

profissionais da saúde mental não se respeitam, ou ativamente não gostam uns dos 

outros, terão menos probabilidade de se compreenderem mutuamente. (p. 93) 

 

O surgimento de experiências inquietantes parece mais provável quando o 

conhecimento, a identidade e a verdade são entendidos como temporários e instáveis. 

No entanto, a vertigem inicial resultante do entendimento do mundo e dos seres 

humanos dessa forma pode justamente ser uma primeira barreira contra o surgimento 

de dogmatismos. Nesse sentido tornam-se também mais improváveis a criação de 

seitas, o desenvolvimento de gangues e a própria perpetuação do senso comum quando 

reconhecemos que nenhuma teoria e nenhuma forma de autoridade podem ser 

permanentes e inquestionáveis. Não restaria nenhuma crença fundacional se nos 

livrássemos de todos os absolutismos (universalismo, objetivismo e fundacionalismo). 

Entender o mundo a partir da perspectiva de não haver garantias absolutas nos parece 

crucial para o haver um diálogo autêntico na psicopatologia. Essa última, lembremos, é 

uma área do saber diretamente relacionada à nossa própria saúde. 

 

9.5 Incomensurabilidade e identidade 

 

 No início desta seção foi levantada a hipótese de haver algo de vantajoso na 

evitação do contato com o diferente, uma vez que isso acontece de forma frequente e de 

uma maneira geral (não apenas na psicopatologia, mas também nos diversos grupos 

sociais). As questões cognitivas relacionadas aos sistemas classificatórios e à 

identidade (rotular o outro nos faz ter a sensação de controle, mesmo sabendo que isso 
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é reducionista) e a evitação de experiências inquietantes são exemplos dessas 

vantagens. No entanto, há, ainda, possibilidades de argumentação que desafiam uma 

ênfase na busca pelo diálogo na psicopatologia tal como estamos propondo nessa tese. 

Assim, nos voltaremos a tais argumentações nessa subseção. 

 O tema da incomensurabilidade abordado anteriormente retorna aqui associado 

à identidade, como seria de se esperar pelo título acima, e à questão de poder. Para 

desenvolver esse tema é importante lembrarmos da discussão realizada anteriormente, 

segundo a qual muitos utilizam a certeza de uma incomensurabilidade absoluta para 

justificar a dificuldade ou mesmo a ausência de diálogo com o diferente. Como afirma 

Biagioli (1990): “os modos pelos quais a incomensurabilidade e os comportamentos e 

estratégias não comunicativos estão mutuamente relacionados parecem refletir as 

características da distribuição de poder do cenário nos quais as partes em competição 

interagem” (p. 208).  

Segundo a hermenêutica filosófica, toda linguagem seria aberta e, dessa 

maneira, sempre haveria a possibilidade de comunicação em algum nível, mesmo 

considerando a existência da incomensurabilidade. Haver ou não o diálogo, no entanto, 

depende principalmente do interesse em alguém querer ou não dialogar. Esse interesse 

pode estar relacionado à posição hieráquica da pessoa e do paradigma, ou modelo 

explicativo, na sociedade. De acordo com Biagioli (1990): 

 

Os casos históricos de mudança científica indicam que o colapso da comunicação não 

precisa ser diretamente causado pelas estruturas linguísticas diferentes das teorias em 

competição. Em vez disso, ele está frequentemente associado aos casos de invasão 

profissional ou dos limites entre as disciplinas e à violação de hierarquias 

socioprofissionais. Isso sugere que embora Kuhn apresente sua noção de paradigma 

como algo que integra tanto as dimensões conceituais como sociológicas da atividade 

científica, na verdade ele privilegia suas dimensões linguísticas e conceituais em sua 

interpretação da incomensurabilidade. (p. 185/186) 

 

 Como se percebe, a citação acima propõe uma articulação entre a dificuldade de 

diálogo e as questões de poder e de identidade existentes entre os diferentes paradigmas 

e também entre os modelos explicativos, poderíamos acrescentar. Se Kuhn parece 

enfatizar os aspectos linguísticos da incomensurabilidade, considerando, 

principalmente, as diferentes concepções de ciência, os diferentes vocabulários 

utilizados e, talvez o mais importante, as distintas visões de mundo de paradigmas 
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rivais, o autor da citação acima propõe outros elementos para entendermos a interação 

entre os paradigmas. 

 Biagioli (1990) utiliza o exemplo das disputas entre Galileu Galilei e os 

filosófos aristotélicos no século XVII para ilustrar sua argumentação. Segundo o autor, 

o fato de a matemática ser entendida na época como sendo subordinada à filosofia fez 

com que os argumentos de Galileu fossem desacreditados a priori pelo simples fato de 

ele ser um matemático (era essa a sua identidade). Para os aristotélicos, portanto, 

Galileu não poderia tratar de fenômenos filosóficos sem ele mesmo ser um filósofo, de 

forma que essa dimensão identitária dificultou muito o diálogo entre eles, pois na época 

havia uma hierarquia epistemológica rígida nesse sentido. A percepção reificada e 

fundacionalista da identidade dificultou o desenvolvimento de ideias, como se pode 

perceber. É curioso nesse contexto o fato de Galileu ter criado um texto chamado 

Dialogo37 (1632) que, na verdade, era algo muito distante de um verdadeiro diálogo. O 

texto se tratava mais de uma obra satírica a serviço de confirmar e preservar a 

identidade do grupo que se opunha aos aristotélicos, incluindo aí o próprio Galileu, do 

que de um diálogo propriamente dito com a gangue rival.   

No exemplo acima fica evidente o uso de uma concepção fundacionalista tanto 

relacionada à epistemologia como à identidade, no sentido de que a submissão da 

matemática à filosofia seria uma crença básica não questionável. A crença colocada 

dessa maneira supunha uma hierarquia e dificultava o seu questionamento. Lembremos 

que, como afirmam Berrios e Marková (2002), as crenças fundacionais não são 

passíveis de serem provadas e não devem ser desafiadas se utilizarmos tal forma de 

epistemologia. Galileu estava lidando com dificuldades de diversos tipos, mas 

certamente o uso de identidades profissionais fundacionalistas dos envolvidos 

dificultou o diálogo e, com isso, atrasou-se o desenvolvimento do conhecimento 

humano. 

Porém, segundo Biagioli (1990), existem também exemplos históricos que 

apontam para a possibilidade de diálogo entre concepções de mundo bastante 

diferentes. Isso pode se tornar mais provável quando os envolvidos compartilham uma 

identidade socioprofissional. Como afirma o autor, esse foi justamente o caso da 

interação entre Johannes Kepler (um copernicano), Giovanni A. Magini (um 

                                                 
37 O nome completo da obra em português é Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 

ptolomaico e copernicano. 
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ptolomaico) e Tycho Brahe (um ticônico): todos eles eram astrônomos (ou seja, 

compartilhavam essa identidade), mas viam o universo de formas muito distintas, a 

partir de paradigmas significativamente diferentes. Essas diferenças de concepção, no 

entanto, não impediram a interação entre os pensadores que, por sua vez, contribuiu 

para o desenvolvimento do conhecimento astronômico. A nosso ver, esse exemplo 

mostra o quanto a incomensurabilidade não funciona como uma “fundação” segura 

para descartarmos a priori o diálogo com o diferente. Além disso, como se percebe no 

exemplo histórico, a maneira pela qual a identidade é entendida também influencia as 

interações interprofissionais. Como afirma Biagioli (1990): 

 

Não estou afirmando que as reivindicações de incomensurabilidade, as estratégias 

retóricas não dialógicas e o fenômeno da incomensurabilidade linguística impliquem a 

mesma coisa. Tampouco afirmo que as diferenças nas identidades socioprofissionais 

por si só possam determinar a possibilidade de comunicação ou da emergência da 

incomensurabilidade. Ao contrário . . . tais reivindicações, estratégias e fenômenos 

linguísticos estão relacionados no sentido de todos eles desempenharem um papel 

crucial na formação e na preservação da coesão e da identidade socioprofissional de um 

grupo. De fato, embora a incomensurabilidade seja um fenômeno muito específico 

vinculado às dimensões linguísticas das teorias em competição, o desenvolvimento da 

incomensurabilidade depende não apenas das dimensões linguísticas das teorias, mas 

dos vários processos por meio dos quais as identidades socioprofissionais são formadas 

ao redor de teorias, e da maneira como a formação daquelas identidades permite, por 

sua vez, a articulação futura daquelas teorias. [itálico do autor] (p. 187) 

 

 A concepção de a dimensão linguística das teorias possuir uma relação direta 

tanto com os aspectos identitários como com a questão da dificuldade de diálogo 

evidencia a importância de abordarmos esses assuntos de forma conjunta na busca do 

entendimento da dificuldade de comunicação entre psicopatologistas. Desse modo, nos 

parece ingênuo o desenvolvimento de uma epistemologia que não considere os aspectos 

extra-linguísticos ou mesmo os aspectos extra-teóricos, se assim quisermos nomear, 

para compreender um determinado modelo de psicopatologia. Afinal, não precisamos 

pensar a epistemologia como um saber isolado da psicologia e das ciências sociais. 

Não há necessariamente apenas algo próprio da abordagem que impede o 

diálogo, falando em termos meramente teóricos. As questões de poder, status e 

hierarquia também se fazem presentes. Isso não parece novidade, porém, fato é que 

essas últimas questões costumam estar relacionadas aos aspectos teóricos e até mesmo 

aos aspectos metafísicos, como no caso do uso de um tipo ou outro de justificação do 

conhecimento ou do conceito de verdade. O uso do fundacionalismo cartesiano, por 
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exemplo, prejudica o diálogo interprofissional ao promover de forma rígida as 

hierarquias, autoridades e identidades. 

Como vimos, as seitas e as gangues normalmente tendem a reforçar a 

solidariedade entre seus membros para fortalecer a coesão interna, mas o fazem 

frequentemente por meio da rotulação e da fixação das identidades e às custas da 

exclusão do diferente. É difícil pensar em algum argumento que negue o fato de essas 

características dificultarem o diálogo. Porém, Biagioli (1990) propõe uma discussão 

interessante na seguinte passagem: “quando aprender a linguagem do ‘outro’ implica 

adotar outra identidade socioprofissional, então ser bilíngue significa, num certo 

sentido, ser ‘esquizofrênico’” (p. 205). Como se percebe, a questão do bilinguismo 

retorna, até em razão de anteriormente termos adiado a relação dela com a questão da 

identidade. Perguntamos desde já: saber outra língua necessariamente implica mudar a 

identidade e se tornar esquizofrênico? Vejamos melhor a argumentação de Biagioli 

(1990) antes de criticá-la:  

 

Se as visões de mundo e as grades linguísticas relacionadas podem ser desenvolvidas 

apenas pelos grupos que compartilham essas grades, então esses grupos devem se 

manter coesos a fim de tornar a atividade cognitiva possível. A falta de disposição para 

aprender a linguagem do “outro” será instrumental nesse processo se aprender essa 

linguagem implicar a perda da identidade socioprofissional. O cenário resultante da 

disposição de todos em aprender a visão de mundo do “outro” não seria caracterizado 

por uma ciência perfeitamente ecumênica e, em consequência, totalmente racional, mas 

sim pela ausência de diferentes grupos, disciplinas, paradigmas e – consequentemente – 

pela ausência da própria ciência. Portanto é um tipo de equívoco de categoria pensar 

nas atitudes não comunicativas simplesmente como o efeito infeliz das contingências 

sociohistóricas. Longe de ser um obstáculo no caminho da atividade cognitiva, elas 

ajudam a prover um tipo de cinturão protetor e delimitador que torna a cognição 

possível. [itálico do autor] (p. 207/208) 

 

 Esse argumento é desafiador. De fato, como vimos anteriormente, existem 

vantagens na exclusão do outro em nome de uma coesão interna de um determinado 

grupo. Como afirma Kuhn (1962/1996), trabalhar no interior da ciência normal, ou seja, 

sem criticá-la, de fato pode ser uma das maneiras de fazer o conhecimento avançar. 

Porém não existe, de acordo com a nossa concepção, uma forma exclusiva de aprimorar 

nossas ideias sobre o mundo e o ser humano, mas, seja qual for a escolha que fizermos, 

sempre existem consequências. Já tratamos o suficiente de alguns malefícios 

relacionados à utilização de uma concepção fundacionalista de justificação do 
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conhecimento e também de identidade, sendo o fortalecimento de seitas e de gangues e 

a posterior dificuldade de diálogo uma das principais delas. 

 Na citação acima percebe-se o fato de Biagioli (1990) ter certos medos 

relacionados ao diálogo com o diferente. O medo de se tornar esquizofrênico, o medo 

de perder a identidade socioprofissional e o medo de ficarmos catatônicos e não 

conseguirmos desenvolver o conhecimento científico parecem ser os principais deles. 

Ora, como afirma Geertz (2001), “não há melhor tarefa para um estudioso do que 

destruir um medo” (p. 47), e o medo que queremos destruir nessa tese é o medo do 

diálogo com o diferente. 

Em primeiro lugar, ao que as pesquisas indicam, não parece haver evidências de 

que o diálogo entre profissionais torne alguém esquizofrênico. Ele pode ser um pouco 

enlouquecedor às vezes - isso nós realmente não podemos negar - mas verdadeiramente 

psicotizar é algo muito diferente. Se o autor possui um entendimento mais etimológico 

do termo, ou seja, entende a esquizofrenia como uma “mente cindida”, diríamos que de 

fato uma mente aberta ao diálogo pode acabar tendo cisões momentâneas, como talvez 

aconteça nas experiências inquietantes. Dialogar verdadeiramente com o diferente 

costuma ser perturbador, no sentido de que nossos horizontes e, provavelmente, nossas 

identidades, serão modificados. 

 Em segundo lugar, o medo de perder a identidade profissional de fato faz 

sentido, mas principalmente se estivermos entendendo essa identidade de forma 

fundacionalista. O diálogo autêntico afetaria as crenças fundacionais e, desse modo, se 

a identidade é construída e assegurada sob tais fundações, então o “edifício da 

identidade” pode realmente ficar abalado. Porém, como veremos adiante, não 

precisamos considerar o conceito de identidade unicamente a partir de uma forma 

fundacionalista. Além disso, se, por um lado, a coesão de um grupo pode contribuir 

para a atividade cognitiva e, portanto, para a produção de conhecimento, por outro lado 

ela também pode estagná-la, até mesmo por dificultar as críticas. Ou seja, a coesão 

grupal por si só não é “boa”, “má”, “eficiente” ou “ineficiente”, pois depende de como 

ela é utilizada. 

 Por fim, em terceiro lugar, o medo de uma catatonia científica ao dialogarmos 

com o diferente não se confirma pelo próprio exemplo discutido anteriormente a 

respeito da interação entre Kepler, Magini e Tycho. Apesar de eles participarem de 

paradigmas distintos a troca intelectual foi possível, e isso parece ser um exemplo 
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suficiente para que se defenda a ideia de o diálogo com o diferente poder ser importante 

para a construção do conhecimento. Aqui devemos lembrar que privilegiar o diálogo 

hermenêutico não significa criar sociedades harmoniosas e homogêneas. Esse é um 

mal-entendido frequente, mas baseado apenas num desconhecimento da proposta de 

Gadamer. Ter interesse em concepções alternativas não apenas não dificulta o diálogo, 

como muitas vezes o favorece, de forma que esse último medo também não procede se 

analisarmos os dados históricos.  

A maior perda existente num diálogo com o diferente é a perda de preconceitos 

antigos (para a criação de novos preconceitos, é verdade). Assim, se alguém supõe sua 

própria identidade ou a de sua teoria como possuindo uma espécie de essência definida 

por meio de preconceitos antigos e por crenças básicas (ou fundacionais), ou seja, 

crenças imutáveis e inquestionáveis, então muito provavelmente teremos dificuldades 

com o diferente. O “diálogo” entre Galileu e os aristotélicos, bem como muitos outros 

exemplos históricos tal como o da história da psicanálise freudiana, mostram o quanto 

as crenças fundacionais não apenas não costumam favorecer o desenvolvimento de 

novos conhecimentos como na verdade podem até mesmo o impedir. O impacto mais 

negativo disso, na psicopatologia, é a dificultação do tratamento do sofrimento 

psíquico. Pensar outras formas de entendimento da identidade nos parece urgente, 

portanto. 

 

9.6 Identidade dialógica 

 

A abertura para o outro, portanto, implica reconhecer que eu próprio devo aceitar 

algumas coisas que me são contrárias, embora ninguém me force a fazê-lo. (Gadamer, 

2006b, p. 355) 

 

 Abordamos anteriormente a concepção de identidade fundacionalista e suas 

consequências no que se refere ao diálogo entre diferentes. A partir daqui pretendemos 

aprofundar a concepção de identidade dialógica e as vantagens de sua adoção para a 

comunicação interprofissional, especialmente no âmbito da psicopatologia. Antes disso, 

no entanto, devemos fazer uma ressalva: não entendemos esses dois modos de 

entendimento da identidade como os únicos possíveis, como se esgotassem a 

possibilidade de outros entendimentos sobre o tema. Não pretendemos estabelecer 

qualquer tipo de reducionismo. A justificativa para abordarmos esse dois reside no fato 
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de que, como afirmamos anteriormente, a identidade entendida de modo 

fundacionalista contribui para a dificuldade de diálogo entre diferentes, enquanto que a 

identidade dialógica pode facilitar tal diálogo, como procuraremos argumentar daqui 

em diante. De todo modo, o leitor há de concordar com o fato de não ser possível nos 

aprofundarmos em absolutamente todos os tipos existentes de entendimentos a respeito 

da identidade. Waterman (2015), por exemplo, cita e desenvolve brevemente sete 

desses entendimentos, sendo eles: “(a) teoria psicossocial, (b) paradigma do status de 

identidade, (c) paradigma do estilo de identidade, (d) teoria da identidade eudaimônica, 

(e) abordagens narrativas da identidade, (f) teoria discursiva da identidade e (g) teoria 

pós-moderna/social-construcionista” (p. 197). 

 Essas diferentes teorias sobre identidade não são necessariamente excludentes, 

uma vez que podem simplesmente observar o fenômeno sob ângulos distintos, sem que 

haja sempre alguma incongruência entre elas. As teorias podem até mesmo se 

complementar em alguns casos. Além disso, deve ser observado o fato de autores 

diferentes utilizarem classificações diferentes para lidar com essa diversidade teórica e 

conceitual, de forma a não haver um consenso quanto a como classificar o tema 

“identidade”. A partir daqui irão nos interessar principalmente as abordagens narrativas 

citadas acima e as abordagens discursivas/dialógicas, pois, segundo acreditamos, elas 

podem trazer vantagens para lidarmos com a alteridade, além de nos parecerem as 

melhores alternativas à problemática inerente à adoção de uma identidade 

fundacionalista. 

De acordo com Boesch (1991): “identidade . . . constitui uma constância ao 

longo de variações na manifestação; isso, obviamente, deve implicar reconhecimento 

apesar das variações” [itálico do autor] (p. 304). Este conceito de Boesch poderia 

facilmente ser entendido de um ponto de vista essencialista, no sentido de que deveria 

haver algum tipo de punctum archimedis para se ter constância na identidade. Mas não 

é essa a proposta do autor. Como, então, poderíamos considerar uma constância da 

identidade sem necessariamente aceitar o essencialismo? O conceito de auto-identidade 

de Giddens (2002) contribui para a compreensão: 

 

A questão existencial da auto-identidade está mesclada com a natureza frágil da 

biografia que o indivíduo “fornece” de si mesmo. A identidade de uma pessoa não se 

encontra no comportamento nem – por mais importante que seja – nas reações dos 

outros, mas na capacidade de manter em andamento uma narrativa particular. [itálicos 

do autor] (p. 55/56) 
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 Giddens reflete sobre a auto-identidade como sendo “algo que deve ser criado e 

sustentado nas atividades reflexivas do indivíduo” (2002, p. 54). Não haveria, dessa 

maneira, uma essência imutável e uma fixidez referentes tanto ao reconhecimento de si 

como quanto ao reconhecimento dos outros, mas apenas narrativas localizadas num 

determinado tempo e espaço sociocultural. A citação de Giddens apresenta de modo 

pertinente a concepção de identidade narrativa, além de fornecer um entendimento da 

constância percebida com relação à nossa própria identidade como sendo um aspecto 

ativo de nossa capacidade humana de atribuir sentido. Em outras palavras, o fato de 

percebermos uma constância identitária de nós mesmos e dos outros não 

necessariamente implica aceitarmos um self fundacional que possuiria uma essência 

definida desde sempre. Na verdade, a proposta do autor se refere a uma contínua 

atribuição de sentido ao mundo e aos seres humanos, inclusive a nós mesmos, 

evidentemente. A concepção hermenêutica de Charles Taylor de sermos “animais que 

se autointerpretam”, vista nas perspectivas teórico-metodológicas dessa tese, se refere 

justamente a esse entendimento38. A seguinte passagem de Gergen (1991) também 

enfatiza o aspecto não-fundacional da identidade: 

 

No mundo pós-moderno não há uma essência individual a qual nos apegamos ou com a 

qual nos comprometemos. Nossa identidade é continuamente emergente, reformada e 

redirecionada enquanto nos movemos através do mar de relacionamentos em constante 

mutação. No caso de “quem sou eu?” trata-se de um mundo fervilhante de 

possibilidades provisórias. (p. 139) 

 

 A citação acima explicita a forma como muitas abordagens contemporâneas 

enxergam não apenas a identidade, mas também o conhecimento, a verdade e diversos 

temas metafísicos. Nada é definitivo. Entre as abordagens pós-modernas mais radicais, 

que afirmam não haver verdade de qualquer tipo, como parece ser a própria concepção 

de Gergen em diversos momentos de sua obra, mas também entre outras abordagens 

pós-modernas menos radicais, como a própria hermenêutica filosófica, que se situa 

entre um objetivismo e um subjetivismo radicais, a crítica a abordagens 

fundacionalistas e absolutistas é frequente. Isso se expande tanto para a forma pela qual 

pensamos nós mesmos, ou seja, nossas auto-identidades, como afirmaria Giddens 

                                                 
38 Segundo Waterman (2015), Paul Ricoeur e Charles Taylor, portanto dois autores da 

hermenêutica, seriam os principais nomes da abordagem narrativa. 



188 

 

(2002), como também para a forma pela qual pensamos a identidade dos outros. Para a 

maioria dos filosófos da metade do século XX em diante, portanto, falar de essências 

fixas e imutáveis de quaisquer tipos não seria mais possível.  

 O self pensado de forma fundacional é assim considerado por diversas áreas do 

conhecimento, como acontece com diversas vertentes da psicologia e da psicopatologia. 

Porém, um tema interessante e bastante atual a propósito dessa reflexão sobre 

fundações, essências e identidades é o do self entendido como uma invenção 

sociocultural, localizada historicamente. Tratamos disso de forma breve anteriormente, 

mas podemos aprofundar uma pouco mais a questão. Como afirmam Berrios e 

Marková (2003), “o conceito de self é um constructo. Não é um ‘tipo natural’ 

localizado em algum ponto no cérebro humano” (p. 9)39. Atentar a esse aspecto, o que 

implica considerar a dimensão sociocultural da construção do conhecimento - mesmo o 

conhecimento de nós mesmos - significa deslocar o self de uma posição de crença 

básica fundacional. Segundo Berrios e Marková (2003): 

 

A origem do self pode ser traçada à filosofia helenística. Desde então ele tem sido 

sobrecarregado com todos os tipos de alegorias e papéis. A concepção de Santo 

Agostinho segundo a qual ele fornecia um espaço privado interior para eventos 

religiosos tem se mostrado duradoura. Adotada pela retórica da Reforma, essa visão 

tornou-se central para as definições de identidade, responsabilidade, autonomia e 

individualidade requiridas pelo liberalismo político e pelo capitalismo. (p. 21) 

 

 Muitos textos40, especialmente de história da psicologia, criticam e buscam as 

origens históricas do self enquanto um objeto de estudo que se tornou reificado, ou seja, 

confundido com um tipo natural e entendido de forma essencialista. O aspecto central 

desses argumentos é sintetizado por Cushman (1995): “cada época tem uma 

configuração predominante do self, um conjunto fundacional específico de crenças 

sobre o que significa ser humano. Cada configuração particular do self traz consigo 

                                                 
39 Como afirmamos na seção 4, Geertz, ao estudar a diferença dos conceitos de ”self” e de 

“pessoa” em Bali, no Marrocos e em Java, percebeu o fato de haver um componente de 

incomensurabilidade entre essas culturas, de modo a ser impossível traduzi-los como sendo o 

mesmo fenômeno (Bernstein, 1996). 
40 A exemplo de: Rose, N. (1996). Inventing our selves: psychology, power and personhood. 

USA: Cambridge University Press. Danziger, K. (1997). Naming the mind: how psychology 

found its language. London: Sage Publications. Danziger, K. (1990). Constructing the subject: 

historical origins of psychological research. USA: Cambridge University Press. Kirschner, S. 

R. e Martin, J. (2010). The sociocultural turn in psychology: the contextual emergence of mind 

and self. New York: Columbia University Press. 
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doenças características, curadores locais e tecnologias curativas locais” (p. 3). Ou seja, 

de acordo com esse entendimento, o conceito de self não poderia ser reduzido a 

concepções absolutistas, pois sempre dependeria de um arcabouço cultural específico 

para existir. Cushman (1995) afirma que, para a hermenêutica, “não há um self 

universal e trans-histórico, apenas selves locais. Não há uma teoria universal sobre o 

self, apenas teorias locais” (p. 23). Como se pode perceber, essa última forma de 

compreensão é radicalmente diferente de concepções absolutistas do mundo e do ser 

humano. 

Não entraremos aqui nos pormenores dessa discussão sobre a invenção do self 

em razão de isso demandar uma complexidade e isso faria com que nos perdêssemos 

dos objetivos dessa tese. O tema é interessante e há uma bibliografia considerável 

quanto a isso, como citado na nota de rodapé da página anterior. De todo modo, é 

importante ressaltar o fato de o entendimento fundacionalista de identidade reificar o 

self e supor uma essência para ele, ao mesmo tempo em que tende a ignorar os aspectos 

sociais, culturais e históricos de sua invenção enquanto conceito. O modo 

fundacionalista impõe um determinado entendimento do self à humanidade em geral, 

ou seja, é universalista. Isso tende a se configurar como um imperialismo teórico-

conceitual que fatalmente se torna um imperialismo prático e concreto, ou seja, pode-se 

tentar impor uma forma de ser a todos os seres humanos de todas as culturas. Mas, 

como afirmamos anteriormente, existem outros modos de entendimento do self e da 

identidade. De acordo com Strawson (2004): 

 

“Cada um de nós contrói e vive uma ‘narrativa’ . . . essa narrativa somos nós, nossas 

identidades” [Sacks, 1985]; “o self é uma história continuamente reescrita . . . no final 

nós nos tornamos as narrativas autobiográficas por meio das quais ‘falamos sobre’ 

nossas vidas” [Bruner, 1987]; “somos todos romancistas competentes. . . . Tentamos 

fazer todo o nosso material se combinar numa boa história única. E essa história é 

nossa autobiografia. O principal personagem fictício . . . dessa autobiografia é nosso 

self ” [Dennett, 1988]. (p. 428) 

 

 Todas essas citações apontam para o caráter narrativo de construção do self e de 

nossa própria identidade. A ideia de sermos autores de uma história na qual se busca ter 

coerência inevitavelmente nos faz pensar no coerentismo como forma de justificação 

do conhecimento. Para o coerentismo, é importante lembrar, as crenças são sempre 

justificadas por meio de sua relação com as demais crenças de um determinado sistema. 

Outro aspecto característico do coerentismo é o fato de considerar o conhecimento 
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como um fenômeno imanente à realidade mediada por nós, humanos, ao contrário do 

fundacionalismo, segundo o qual as crenças, para serem consideradas verdadeiras, 

precisariam transcender esses aspectos humanos da mediação da realidade. 

 Se afirmamos anteriormente que o coerentismo era a melhor alternativa ao 

fundacionalismo, seria de se esperar então pensarmos em uma “identidade coerentista” 

para se contrapor à “identidade fundacionalista”, que vem sendo criticada nessa seção. 

Na verdade, trataremos de uma “identidade dialógica” para nos contrapormos ao 

fundacionalismo, mas tanto os aspectos coerentistas como os aspectos narrativos da 

identidade fazem fazer deste entendimento. Assim, uma identidade coerentista rejeitaria 

a possibilidade de determinarmos essências fixas e crenças básicas para definirmos 

nossa própria identidade e a dos outros. Assim, construiríamos nosso self a partir de 

narrativas coerentes com outras narrativas, sendo todas elas criadas numa realidade 

mediada por nós e, além disso, não haveria qualquer forma de atingir conhecimentos 

que transcenderiam tal realidade. A noção de uma “objetividade” com relação a nossa 

própria identidade não se referiria a um self absoluto e fixo, mas a uma coerência tanto 

“interna” (relacionada ao sistema de crenças num nível mais individual) como 

“externa” (relacionada ao sistema de crenças da tradição na qual estamos inseridos). 

Pensar uma identidade coerentista, portanto, significa entender nossa identidade 

como sendo sempre formada no interior de uma tradição e a partir das possibilidades 

oferecidas por nossos horizontes. Como afirma Alcoff (2001), todo conhecimento é 

embasado pelas relações de coerência com outros conhecimentos, experiências e 

práticas. Dessa maneira, a formação de uma auto-identidade pode ser encarada como a 

criação de narrativas inerentes a uma realidade mediada e sempre se justificaria pela 

relação com outras narrativas de uma determinada tradição, ao invés de se justificar de 

forma isolada em razão de um punctum archimedis. A discussão feita anteriormente 

sobre identidade, diferença e interesse aponta para esse mesmo entendimento, pois a 

forma pela qual nomeamos a nós mesmos possui sempre relação com o lugar o qual 

queremos nos situar perante os outros. Segundo Taylor (2011), “posso definir minha 

identidade apenas em contraste com o conhecimento das coisas [e dos outros] que 

importam” (p. 49). Ou seja, nossa própria narrativa depende sempre de outras 

narrativas para ser criada e até para possuir sentido. Vejamos uma definição ainda mais 

precisa sobre as identidades narrativas: 
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O que as teorias narrativas compartilham é a exploração de como os sujeitos buscam 

dar sentido às suas vidas criando suas identidades ao integrar suas experiências de vida 

em histórias narrativas com maior ou menor sentido. Essas histórias são funcionais, 

tanto ao promoverem uma autocompreensão para o sujeito que cria a narrativa, como 

ao facilitar a comunicação com os outros sobre quem somos. (Waterman, 2015, p. 

203/204) 

 

 A concepção de identidades narrativas, tal como pensada na citação acima, 

remete ao entendimento de Taylor (1999) dos seres humanos como sendo animais que 

se auto interpretam, como vimos anteriormente. De acordo com Taylor (1999), esse não 

é um modo qualquer de pensar o ser humano, “porque ele contraria os preconceitos 

fundamentais ou, sendo menos negativo, as ideias dominantes do pensamento e da 

cultura modernos. Ele viola um paradigma de clareza e objetividade” (p. 45). Essa 

“violação” desse modo de entendimento se refere a um questionamento radical da 

possibilidade de sermos um tipo de entidade com o poder de enxergar o mundo de 

forma neutra e distanciada. Ou seja, questiona o objetivismo, uma das formas de 

absolutismo vistas anteriormente, e isso faz com que verdade, método e identidade (só 

para citar alguns) precisem ser repensados. Nessa perspectiva de ser humano como 

sendo um animal que se auto interpreta, de acordo Brinkmann (2008): 

 

Quem eu sou não pode ser simplesmente determinado citando-se um conjunto de fatos 

objetivos sobre mim (por exemplo a minha altura ou a cor dos meus olhos). Uma 

resposta à pergunta “quem sou eu” deve se referir à auto-interpretação do agente, ou 

seja, a “uma compreensão sobre o que é de importância crucial para nós. Saber quem 

eu sou é uma espécie de saber onde eu me coloco” [Taylor, 1989, p. 27]. E saber onde 

eu me coloco, nesse sentido, significa tratar-se de questões importantes. Minha 

identidade é determinada pelo que é importante para mim, pelo que eu acho valioso, 

pelos meus comprometimentos. [itálicos do autor] (p. 405) 

 

 A concepção acima é radicalmente diferente da concepção essencialista de 

identidade. Esse aspecto de auto interpretação é crucial para as formulações sobre 

identidade por parte da hermenêutica filosófica, incluindo-se aí o questionamento da 

universalidade histórica e espacial de um certo entendimento do self. Em acordo com a 

citação anterior, Guignon (2016) aponta para o fato de que, para essa concepção, ser 

um indivíduo, por exemplo, é apenas uma forma particular - de um determinado tempo 

e espaço - de sermos humanos. Assim, é de se esperar que essa forma de ser um dia 

pode (e provavelmente vai) ser substituída.  

Em resumo, em se tratando das concepções da hermenêutica filosófica, “o que 

constitui a ‘identidade pessoal’ para nós, portanto, é a história ou histórias (Geshichte) 
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que vivemos juntos em nossas vidas” (Guignon, 2016, p. 198). Nesse sentido, quem 

somos depende de nossa relação com as possibilidades dadas pela tradição na qual 

estamos inseridos. Isso não implica um determinismo absoluto dessa tradição, pois ela é 

sempre dinâmica, mesmo num nível individual. Além disso, o fato de pertencermos a 

uma mesma tradição não significa termos horizontes homogêneos. 

 Até aqui foi possível pensar a identidade construída de forma coerentista e por 

meio de narrativas e, além disso, consideramos o self como um objeto construído 

socialmente e historicamente. Segundo acreditamos, todos esses aspectos não apenas 

não se excluem, mas, na verdade, se complementam. No entanto, o título dessa 

subseção ainda não foi justificado. Por que pensar em uma identidade dialógica? A 

seguinte citação de Waterman (2015) contribui para avançarmos no tema: 

 

Teorias dialógicas estão relacionadas com as teorias narrativas discutidas, mas 

focalizam mais amplamente como as pessoas criam sentido em suas vidas no contexto 

de seus mundos sociais, particularmente em suas interações diretamente com os outros. 

Os sujeitos passam a se reconhecer e a se identificar por meio das interações que eles 

têm com os outros, tanto reais como imaginários, e com os diálogos que eles têm 

consigo próprios. Através dessas interações eles dão sentido às suas vidas e a elas 

atribuem sentidos. (p. 204/205) 

 

Waterman (2015) aponta quatro características da concepção dialógica de 

identidade, citadas por Bell (2013). Em primeiro lugar, o autor enfatiza o aspecto 

dinâmico da construção das identidades, de modo que as ações tomadas por nós são 

sempre determinantes para nos constituirmos como pessoas. Como vimos, esse aspecto 

dinâmico também é central para a hermenêutica filosófica no que se refere a seus 

principais conceitos como horizonte, tradição e diálogo. Em segundo lugar, a 

concepção dialógica de identidade é inerentemente interativa e intersubjetiva, e isso 

enfatiza a importância do outro para a nossa própria constituição, lembrando sempre da 

possibilidade de dialogarmos com nós mesmos. Em terceiro lugar, trata-se aqui de uma 

identidade pensada a partir de uma constante mediação da linguagem, tal como o 

coerentismo, a hermenêutica filosófica e as abordagens narrativas propõem, diga-se de 

passagem. Em quarto e último lugar enfatiza-se na concepção dialógica o aspecto 

contextual, no sentido de haver mudanças significativas da identidade de acordo com o 

contexto (ou com a tradição, como afirmaria Gadamer). 

 Segundo Waterman (2015), considerar o aspecto dialógico do self implica 

conceitualizá-lo como “corporificado, decentralizado, dinâmico, social e espacial, 
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envolvendo uma multiplicidade de posições Eu-outro” (p. 205). Waterman (2015) 

destaca Jaan Valsiner como um autor bastante significativo para se entender a 

concepção dialógica, pois ele adota uma perspectiva co-construcionista na qual os 

“outros” possuem um papel decisivo para a constituição de nossa própria identidade. 

Esse aspecto se relaciona fortemente à noção do self dialógico (dialogical self), 

proposto de forma mais evidente no artigo de Hermans, Kempen e van Loon (1992). 

Não entraremos nos detalhes dessa proposta, pois ela é bastante densa e possibilitaria 

muitas reflexões41, sendo que nosso foco é a proposta dialógica mais especificamente 

no sentido da hermenêutica filosófica. De todo modo, um aspecto crucial da concepção 

de self dialógico (e que está totalmente de acordo com a hermenêutica) é apontado por 

Hermans e Salgado (2010): 

 

Um self dialógico verdadeiro só pode existir com a suposição de que a outra pessoa não 

está totalmente fora, mas é ao mesmo tempo parte do self e até o constitui. O self se 

reduz a uma existência monádica solipsista se o outro for visto como algo que 

“influencia” ou “determina” um self de outra forma socialmente isolado. O “social” ou 

o “intersubjetivo” não é algo a ser acrescentado ao self o qual, em seu estado pré-

existente, tem uma existência separada do outro. O self só pode ser adequadamente 

compreendido quando a interação social e a intersubjetividade são consideradas 

intrínsecas à sua natureza. (p. 184) 

 

 O aspecto intersubjetivo é decisivo para entendermos o self e a identidade de um 

ponto de vista dialógico e se contrapõe ao entendimento fundacionalista, no sentido de 

não fazer uma separação nítida entre sujeito e objeto e reafirmar a inescapabilidade da 

tradição para nossa constituição. A própria abordagem narrativa de identidade se refere 

mais às construções individuais na construção da identidade, sem enfatizar o papel dos 

outros nesse processo como o faz a abordagem dialógica.  

A citação acima reforça justamente esse aspecto dialógico em contraposição ao 

aspecto monológico de identidade, pois nesse último entendimento considerar-se-ia 

nossa identidade como sendo uma criação fundamentalmente individual e isolada, 

ainda que admitindo a possibilidade de os outros a influenciarem. Mais do que uma 

mera influência, quando se considera o caráter dialógico da identidade enfatiza-se uma 

                                                 
41 Prova disso é a própria existência de congressos sobre o self dialógico. No ano de 2018, por 

exemplo, aconteceu o 10th International Conference on the Dialogical Self, em Portugal, no 

qual pesquisadores de diversas partes do mundo fizeram contribuições ao tema, tal como 

ocorreu nas outras edições do congresso. 
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inseparabilidade entre “eu” e “outro” para a constituição de ambos. Como afirma 

Taylor (2011): 

 

A característica comum da vida humana que quero evocar é o seu caráter 

fundamentalmente dialógico. Tornamo-nos agentes humanos completos, capazes de 

entender nós mesmos e, portanto, de definir uma identidade através de nossa aquisição 

de linguagens humanas ricas de expressão. . . . Ninguém adquire as linguagens 

necessárias para autodefinição por si mesmo. Somos apresentados a elas através das 

trocas com outros que importam para nós – o que George Herbert Mead chamou de 

“outros significativos”. A gênese da mente humana, neste sentido, não é “monológica”, 

não é alguma coisa que cada um conquista sozinho, mas dialógica. [itálico do autor] (p. 

42/43) 

 

 Taylor, como se percebe aqui, não se limitou ao aspecto narrativo da identidade, 

mas complementou-o com o aspecto dialógico. Se, de fato, nossas mentes, nossos 

selves e nossas identidades fossem construídos de maneira monológica, tal como 

apregoa a visão de senso comum, provavelmente teríamos menos dificuldades para 

elaborarmos a construção de nossas mentes, selves e identidades, pois bastaria um 

acordo “interno” para tanto. Ao contrário, nossa identidade é sempre definida pelo 

diálogo que considera as semelhanças, as diferenças e os interesses para essa definição. 

No entanto, isso normalmente envolve conflitos, no sentido de, por exemplo, os “outros 

significativos” reconhecerem determinadas identidades em nós, mas podermos ser 

favoráveis ou não a tais identidades.  

A criação e a manutenção de narrativas identitárias são sempre mediadas pelas 

narrativas existentes na tradição. Desse ponto de vista não faria sentido, portanto, nos 

isolarmos do mundo e dos outros para estabelecermos nossa “real” identidade a partir 

de “nós mesmos” ou de nossa essência. Na verdade, nunca houve um “eu mesmo” 

dissociado dos outros, contudo, frequentemente resiste-se ao contato com novos e 

diferentes outros na ilusão de isso proteger um suposto “eu mesmo” fixo. Uma vez que, 

segundo Taylor (2011), “nossa identidade exige o reconhecimento dos outros” (p. 53), 

sempre existem pontos de tensão quanto às identidades que temos interesse em manter 

e as identidades reconhecidas em nós pelos outros. Aqui podemos supor a ideia de, em 

nome de uma segurança e estabilidade, tendermos a rotular e/ou excluir concepções 

alternativas a respeito tanto de nossa identidade como da identidade que atribuímos aos 

outros. Taylor (2002) traz uma dimensão importante relacionada à essa questão:  
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Ao passar a ver o outro corretamente, nós inevitavelmente alteramos o nosso 

entendimento de nós mesmos. Realmente assimilar o outro vai envolver um 

deslocamento de identidade em nós. É por essa razão que frequentemente isso é tão 

resistido e rejeitado. Nós temos um profundo investimento de identidade nas imagens 

distorcidas que cultivamos dos outros. [itálicos nossos] (p. 140/141)  

 

 A citação acima é decisiva para nossa argumentação: a forma pela qual 

entendemos a identidade é central para entendermos o diálogo (e/ou sua ausência) no 

campo da psicopatologia. Pertencer a seitas e gangues implica compartilhar uma forte 

solidariedade associada a uma identidade entendida de forma estática e fundacional. 

Esse pertencimento, porém, dificulta muito e até mesmo impede, em alguns casos, a 

real assimilação da alteridade. Não é possível dialogar verdadeiramente com o diferente 

se fazemos tanta questão de preservar e fixar nossa identidade, a do grupo o qual 

fazemos parte e a das classificações utilizadas, inclusive as diagnósticas. Também não é 

possível dialogar com o diferente se não temos interesse em refletir criticamente sobre 

nossos “fundamentos”.  

Como afirmam Richardson e Fowers (2010), “o diálogo com o outro é muito 

difícil porque a substância de nossa experiência, crenças, práticas e instituições, de fato 

nossa própria identidade, está sempre constituída através da cultura, do auto-

entendimento e da linguagem, e tudo isso pode ser questionado no diálogo” [itálicos 

nossos]” (p. 130). A identidade dialógica, portanto, enfatiza um real contato com o 

outro, no sentido de deixar-se interpelar por esse outro, como diria Gadamer. Por essa 

razão a entendemos como uma excelente alternativa à forma fundacionalista de 

entendimento da identidade. Porém, o contato com o outro, é claro, não se dá sem 

conflitos, dificuldades e experiências inquietantes, como já dissemos. Ninguém nos 

prometeu que seria fácil dialogar com o diferente, mas a possibilidade de assim 

ampliarmos nossos próprios horizontes poderia servir como incentivo à essa 

empreitada. Como afirma Taylor (2002): 

 

A descrição de Gadamer do desafio do outro e da fusão de horizontes também se aplica 

às nossas tentativas de conhecer sociedades e épocas bastante diferentes. A demanda 

aqui provém não de seu lugar em nossa identidade, mas precisamente de seu 

questionamento a essa última. Elas nos apresentam formas diferentes e, com 

frequência, desconcertantes de sermos humanos. O desafio será sermos capazes de 

reconhecer a humanidade dessas formas enquanto nos mantemos capazes de vivermos 

as nossas. Dessa discussão acima emerge como isso pode ser difícil de se alcançar e 

quase certamente envolverá uma mudança em nossa auto-compreensão e, portanto, em 

nosso modo de vida. (p. 142) 
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O diálogo e a fusão de horizontes nos permitem entender o fato de existirem 

inúmeras possibilidades - sendo todas elas válidas se estiverem coerentes com a 

tradição - de sermos humanos. Isso se aplica a nós mesmos, aos grupos os quais 

fazemos parte e ao modo de compreendermos os nossos pacientes. Dessa maneira, não 

faria muito sentido querermos estabelecer identidades rígidas às coisas e pessoas que 

nos rodeiam, pois tudo, inclusive os transtornos mentais, fazem parte de tradições 

dinâmicas. A tentativa de fixação temporal das identidades é ingênua justamente por 

ignorar esse aspecto. Nenhuma teoria por si só consegue contemplar todos os aspectos 

envolvidos na psicopatologia.     

A nosso ver, a identidade dialógica, tal como a estamos concebendo nessa 

subseção, incorpora as concepções coerentistas e narrativas, e por essa razão 

abordamos essas possibilidades páginas atrás. Porém, a identidade dialógica destaca o 

papel dos outros na construção das identidades, e esse aspecto é crucial para uma 

proposta de otimização do diálogo tal como estamos propondo aqui. O diálogo envolve 

dinamismo, pertencimento a certa tradição, cultura, história e linguagem e, sobretudo, a 

interação profunda com o outro. Essa forma de entendimento da identidade valoriza em 

seu próprio nome aquilo que é próprio do outro, do diferente, para constituir o “eu”, 

mesmo reconhecendo a dificuldade dessa interação. Assim, ao invés de apenas 

lutarmos e competirmos com esse outro, enfatiza-se aqui a possibilidade de um 

crescimento e de um desenvolvimento conjunto (eu-outro-mundo), mas isso não 

implica negarmos os diversos conflitos de poder que aí podem residir. É o conceito de 

fusão de horizontes que sintetiza os mais importantes aspectos do diálogo. Segundo 

Hammes (2012): 

 

Falar de fusão de horizontes significa, para Gadamer, falar de complexidade, de 

horizontes diferentes, de identidades ricas em diferenças e cada uma delas 

transformando-se em suas identidades, em contato com a diferença. Todo o contato 

supõe um custo para a própria identidade, um custo que torna possível a mudança, quer 

dizer, o enriquecimento que supõe integrar diferenças criativamente. (p. 122)  

 

É cômodo sustentarmos a ilusão de segurança e estabilidade, e essa atitude pode 

sim produzir conhecimento. Porém, numa área da saúde como é a psicopatologia, na 

qual a falta de diálogo entre os profissionais pode ocasionar até a morte de pacientes, 

parece imperativo que haja a possibilidade de comunicação entre diferentes. 

Idealmente, porém, seria interessante haver, mais do que a mera comunicação, uma real 
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possibilidade de diálogo entre os psicopatologistas, pois isso também resulta em 

produção de conhecimento, tanto num sentido técnico como num sentido existencial. 

Possibilitar a existência do diferente em nós mesmos, portanto, parece extremamente 

benéfico para aqueles para os quais a psicopatologia existe, ou seja, as pessoas em 

sofrimento psíquico. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Laudisi - Parece a você que não concluí coisa alguma? Essa é boa! Eu vejo que vocês 

estão tão ansiosos em saber quem são os outros e como são as coisas; quase como se os 

outros e as coisas, por si mesmos, fossem assim ou assado... 

Senhora Sirelli – Então, de acordo com o senhor, nunca se poderá saber a verdade? 

Senhora Cini – Se não devemos mais crer nem no que se vê e se toca! 

Laudisi – De jeito nenhum, minha senhora: pode acreditar! No entanto, lhe digo: 

respeite o que veem e tocam os outros ainda que seja o contrário do que a senhora vê e 

toca! 

(Pirandello, 2011, p. 30). 

 

 A psicopatologia pode ser considerada uma disciplina híbrida a qual fazem parte 

diversos modelos explicativos e na qual existem frequentes dificuldades de 

comunicação por parte dos adeptos desses modelos. O leitor por essas alturas já sabe 

disso muito bem, ainda que possa ter ressalvas quanto a alguma ou a várias dessas 

afirmações. Ao longo de toda a tese procuramos caracterizar o “estado das coisas” da 

psicopatologia contemporânea, entender as razões de as situações problemáticas 

acontecerem e, além disso, propusemos alternativas para possivelmente haver 

transformação dos aspectos negativos. A melhor justificativa para termos empreendido 

essa pesquisa se refere ao prejuízo no tratamento do sofrimento psíquico resultante da 

dificuldade de diálogo entre diferentes. Segundo Kecmanović (2011): 

 

Ao se voltar a apenas um lado dos transtornos mentais cada conceito ou modelo 

psiquiátrico ignora todos os outros lados. Ao enfocar apenas um aspecto do transtorno 

mental eles afirmam sua especificidade e exageram sua relevância. Ao não levar em 

consideração outras perspectivas possíveis sobre os mesmos fenômenos, os adeptos de 

cada modelo individual não percebem ou, mais precisamente, não podem perceber as 

deficiências de sua própria perspectiva. Com isso tornam o abismo conceitual entre os 

modelos individuais cada vez mais profundo. (p. 211) 

 

Na citação acima podemos perceber a consequência do reducionismo como 

estratégia empregada por psicopatologistas. Como foi discutido anteriormente, é 

comum os clínicos reduzirem os transtornos mentais aos aspectos contemplados pelos 

esquemas conceituais que adotam. A forma mais frequente de o reducionismo aparecer 

na ciência de forma geral e também na psicopatologia contemporânea é por meio do 

naturalismo. Esse último, de acordo com Oliveira Filho (1995), “consiste em adotar 

procedimentos das ciências naturais como modelo para as ciências sociais, por 

exemplo, os da física ou da biologia. As correntes positivistas desde o século passado 
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[século XIX] têm adotado tal naturalismo” (p. 264). Entender os transtornos mentais 

unicamente como sendo tipos naturais que deveriam ser descobertos e nomeados por 

meio do uso do método científico é uma forma de reducionismo naturalista. Por outro 

lado, como afirma Oliveira Filho (1995), também é possível haver um reducionismo 

hermenêutico, no sentido de buscar-se entender as ciências naturais unicamente a partir 

dessa forma de compreensão. A própria psicanálise freudiana, por exemplo, já foi 

pensada de forma reducionista tanto do ponto de vista naturalista como do ponto de 

vista humanista (Simanke, 2009). Nossa constante lembrança de a psicopatologia como 

um todo ser uma ciência com uma identidade híbrida aponta para uma prudência 

quanto a esse procedimento reducionista.   

Conforme argumentamos anteriormente, a concepção representacionalista, ou 

seja, a concepção de podermos criar representações mentais que correspondem ao 

mundo tal como ele é, aparece como uma das várias razões pelas quais o diálogo 

interprofissional em psicopatologia se torna difícil. Isso porque, se os adeptos de cada 

modelo explicativo considerarem possuir a única e verdadeira representação sobre o 

mundo e sobre o ser humano, então não há como justificar a importância da alteridade 

para a construção do conhecimento. O outro (enquanto pessoa, teoria, cultura, visão de 

mundo, etc.) sempre sai perdendo quando somos etnocêntricos e também quando 

somos prosélitos ativistas.  

A concepção representacionalista está relacionada tanto ao objetivismo como ao 

universalismo, duas formas de absolutismos dicutidas na seção 5. O pensamento 

científico tradicional, que remonta ao período iluminista e continua muito presente na 

psicopatologia, mantém essa concepção a respeito da relação entre verdade e método. A 

ideia é a de que o método científico, caso seja bem utilizado, conduzirá o pesquisador a 

verdades absolutas e definitivas. Esse método garantiria conhecimentos sólidos que 

funcionariam como os fundamentos nos quais poderíamos nos apoiar para avançar em 

nossas pesquisas e para tratar os nossos pacientes. Porém, de acordo com 

Wachterhauser (2002), “simplesmente não existe um fundamento livre de valores e de 

contexto sobre o qual se colocar e em termos do qual possamos ter a expectativa de 

decidir a respeito de nossas diferentes posições” (p. 53). Não existem fundamentos 

absolutos. 

Classificações, identidades e mesmo os “fatos” encontrados na “realidade” da 

atividade psicopatológica são sempre mediados por uma determinada tradição, 
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possibilitadora de determinadas interpretações. Essa parece ser uma questão pouco 

discutida pelos cientistas que adotam perspectivas absolutistas. Além disso, segundo 

Richardson e Fowers (2010), “se realmente fôssemos observadores neutros seria 

interiamente obscuro porque nos preocuparíamos em gastar tanto tempo, esforço e 

dinheiro em nossas pesquisas ou como poderíamos efetivamente ter acesso a tais 

problemas a partir de uma perspectiva plenamente desengajada” (p. 126/127). Ou seja, 

se temos interesse em algum tema já não somos neutros e desinteressados tal como a 

concepção tradicional de ciência exigiria.  

Além do objetivismo e do universalismo, a terceira forma de absolutismo 

criticada na presente tese, o fundacionalismo cartesiano, parece ser um modo de 

justificação do conhecimento muito utilizado por pesquisadores das mais diversas áreas 

da ciência, ainda que não tenham consciência disso. Observamos diversas implicações 

do fundacionalismo como justificação do conhecimento, inclusive quando relacionado 

ao tema da identidade e à relação entre a existência de crenças básicas inquestionáveis e 

a possibilidade de diálogo. De acordo com Smith (2004), a suposição de existirem 

crenças básicas, tal como existe nas perspectivas fundacionalistas, é uma completa 

arbitrariedade. O autor apresenta duas críticas nesse sentido: 

 

Em primeiro lugar, nenhuma crença é aceita isoladamente, mas somente dentro de um 

conjunto de crenças articuladas entre si. Assim, nenhuma crença é, por si mesma, 

evidente. Somente aceitamos uma crença no contexto em que está inserida. Mesmo 

admitindo que algumas são mais básicas do que outras, devemos reconhecer que 

nenhuma crença tem o estatuto privilegiado de ser auto-evidente e que somente a 

aceitamos porque aceitamos todo um conjunto de crenças. E esse conjunto é aceito a 

partir de evidências de que dispomos para ele. Assim, mesmo para as crenças mais 

básicas, há um sentido em que a sua aceitação é ou deve ser justificada. (p. 47) 

 

 As crenças básicas estão sempre inseridas numa tradição de pesquisa localizada 

num determinado contexto espacial e histórico e atravessada pela linguagem. Isso tudo 

é dinâmico e impõe limitações ao conhecimento construído. Quando estamos inseridos 

num determinado horizonte e pouco dispostos a dialogar, algumas crenças básicas de 

fato nos parecem naturais e auto-evidentes. Isso é o que ocorre no fenômeno do 

etnocentrismo: cada agrupamenteo humano tende a se perceber como o centro do 

mundo e a considerar suas crenças, práticas e costumes como os mais desenvolvidos 

dentre os Homo sapiens. Muitas vezes inclusive nem se considera os outros como 

Homo sapiens, mas como alguma espécie diferente da nossa, geralmente inferior.  
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As seitas e gangues funcionam a partir de perspectivas como essas e tendem a 

hostilizar qualquer possibilidade de diferença de entendimento sobre o mundo e sobre o 

ser humano. Para muitos psicopatologistas contemporâneos é um fato inegável os 

transtornos mentais serem essencialmente transtornos cerebrais, relacionados sobretudo 

a questões neurológicas e biológicas. Assim, quem nega esse “fato” é considerado um 

bárbaro pouco desenvolvido. A mesma disposição frente à alteridade é frequentemente 

percebida quando se possui o “fato” do inconsciente, da histeria, do comportamento 

operante, dos arquétipos, das couraças, da angústia existencial e assim por diante.  

Porém, quando enxergamos uma determinada perspectiva fundacionalista a 

partir de outro arcabouço, outra tradição, podemos perceber mais nitidamente o caráter 

arbitrário das crenças básicas estabelecidas. Descartes, como vimos, utilizava a crença 

em Deus (e não em qualquer Deus, mas especificamente o Deus cristão) como uma 

crença básica que garantiria a veracidade de suas argumentações. Atualmente isso é 

considerado no mínimo questionável por boa parte dos cientistas e essa crença, que não 

precisaria ser justificada, na verdade é pouco aceita nos meios científicos 

contemporâneos. Smith (2004) continua seu questionamento afirmando que, em 

segundo lugar, o fundacionalista: 

 

[...] Deve mostrar como o edifício do conhecimento é ou pode ser justificado a partir de 

crenças básicas. Isso nunca foi feito e é difícil de acreditar que o possa ser. De um lado, 

as crenças básicas, se devem ser auto-evidentes, serão poucas; mas, se são poucas, a 

chance de justificar todo o conhecimento a partir delas é mínima. Como sustentar tão 

vasto e complexo edifício em umas poucas crenças? De outro lado, se admitimos 

muitas crenças básicas para facilitar a justificação de todo o conhecimento, 

provavelmente incluiremos entre essas algumas que certamente não serão auto-

evidentes. (p. 47/48) 

 

 Não teria muito sentido, do ponto de vista fundacionalista, haver crenças básicas 

demasiado numerosas, pois, como afirma o autor, se elas assim o fossem seria ainda 

menos possível sustentar seu caráter não questionável. Descartes de fato conseguiu 

estabelecer apenas duas crenças básicas: o fato de que pensa, logo existe e a crença em 

Deus. Mas o leitor deve concordar que essa última é no mínimo questionável, pois 

supõe-se a crença (a fé, na verdade) em uma entidade onipotente, onisciente e 

onipresente para garantir o conhecimento. Nos parece uma tarefa difícil encontrar um 

argumento mais apelativo do que esse. Fora isso, é no mínimo curioso o fato de que, se 

considerarmos a humanidade como um todo, veremos a existência de milhares de 
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deuses, mas, por alguma razão misteriosa, apenas o Deus cristão existiria de fato. 

Todos os outros seriam invenções fantasiosas e sem sentido, mas não esse Deus. 

Porém, como dissemos, as crenças básicas estão relacionadas à tradição na qual estão 

inseridas e, na época de Descartes, Deus era mais real e menos questionável do que os 

próprios objetos concretos. Além disso, historicamente nunca foi uma ideia muito boa 

questionar essa autoridade, bem como a autoridade da própria Igreja. Lembrar desse 

exemplo de fé em Deus nos alerta para o fato de um dos principais defensores do 

fundacionalismo radical ter estipulado crenças básicas que são problemáticas se vistas a 

partir de um olhar proveniente de outra tradição. Isso acontece com todas as crenças 

básicas, não apenas as cartesianas. Assim, essa é uma das razões que justificam a 

importância da consideração de aspectos socioculturais na construção do conhecimento 

bem como do diálogo entre as tradições. Como afirma Hammes (2012): 

 

Para Gadamer, o encontro hermenêutico de universos de significado histórica e 

culturalmente distantes tem um significado emancipador na medida em que estar 

familiarizado com modos distantes de pensar e de atuar nos permite tomar distância 

crítica com respeito a práticas dominantes e à aparência natural do próprio mundo 

histórico. (p. 184) 

 

Como procuramos argumentar ao longo da tese, a problematização das crenças 

básicas não se aplica apenas a Descartes, mas, na verdade, a toda forma de 

conhecimento, inclusive a ciência contemporânea. Mesmo tomando apenas a 

psicanálise como exemplo, poderíamos pensar que existem diversas conceitualizações 

diferentes a respeito do inconsciente, mas, também por alguma razão misteriosa como 

acontece com a crença num Deus cristão, para alguns apenas a ideia de um inconsciente 

estruturado enquanto linguagem seria de fato verdadeira. E, mais especificamente, seria 

apenas correta a forma como Jacques-Alain Miller ou então Colette Soler 

compreendem o tema, por exemplo. Além disso, existem centenas de tipos de 

psicoterapia, mas para certas pessoas a única psicoterapia de fato profunda e benéfica 

para os pacientes é a que utilizaria a proposta de desenvolvimento infantil de Melanie 

Klein. Há vários autores desenvolvendo a questão da dialogicidade, mas para uns foi 

somente Gadamer quem realmente entendeu o tema de forma adequada. E assim por 

diante... 

 De acordo com Bernstein (2010), “a busca de certeza – quanto a fundamentos 

seguros do ponto de vista psicológico, moral, político e religioso – é profunda e 
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persistente” (p. 392). Procuramos apontar para alguns desses aspectos nessa pesquisa e 

o conceito de experiência inquietante (Simão, 2003, 2015b) colaborou para 

entendermos o fato de essa busca por fundações estar relacionada à busca por 

segurança e estabilidade tanto do ponto de vista cognitivo como do ponto de vista 

emocional. Não se trata aqui de estabelecermos um julgamento moralista com relação 

às diferentes formas de justificação do conhecimento, mas compreender suas 

motivações e consequências e também propor alternativas ao que nos parece 

problemático. Como afirma Bernstein (2010), não é uma tarefa fácil sustentar a 

ambiguidade, o falibilismo e uma abertura genuína ao diferente, de modo que essa 

última costuma estar constantemente ameaçada. Ainda segundo Bernstein (2010): 

 

O pluralismo é um fato básico da vida moderna e pode assumir uma grande variedade 

de formas, tanto benignas como malignas. A questão central é como responder ao 

pluralismo. Podemos procurar negá-lo ou (literalmente) eliminá-lo – é esse o objetivo 

dos regimes totalitários. Mas também podemos procurar nos engajar criticamente com 

o que é de fato diferente, o que percebemos como incomensurável, e tentar 

honestamente promover a tarefa – die Aufgabe – de compreender criticamente o que é 

diferente de nós, sem negar ou distorcer a sua “alteridade”. (p. 392) 

  

A proposta acima nos parece adequada para pensarmos a psicopatologia, a 

ciência e a sociedade de uma forma geral, pois, como defende a hermenêutica 

filosófica, a alteridade contribui não apenas para o entendimento do outro e do mundo, 

como também para o entendimento de nós mesmos. Tomarmos conhecimento da 

existência do diferente e, se formos mais curiosos ainda, buscarmos conhecer um pouco 

melhor o diferente nos ajuda tanto a não confundirmos com uma suposta realidade 

objetiva os nossos próprios horizontes, como nos ajuda também a ampliar esses 

últimos. Dessa maneira, o contato com a alteridade de fato pode ser difícil e nos 

angustiar num primeiro momento, mas tende a ser enriquecedor no longo prazo, seja 

em um nível pessoal como em um nível coletivo. 

 

10.1 Em defesa do pluralismo 

 

Deveríamos acolher o pluralismo radical que irá substituir a busca impossível por 

fundamentos, pois “o conhecimento pós-moderno . . . refina nossa sensibilidade às 

diferenças e reforça nossa capacidade para tolerar o incomensurável.” (trecho entre 

aspas: Lyotard, 1984, p. xxv, citado por Downing, 2000, p. 88)  
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 Como afirma Bernstein (2010), a incomensurabilidade é um espectro que 

assombra a possibilidade de diálogo entre as culturas e inclusive, poderíamos 

acrescentar, entre as “culturas de tratamento” existentes na psicopatologia. Como já 

abordamos, muitos justificam a falta de interesse ou a dificuldade em lidar com o 

diferente em razão de existirem visões de mundo ou de ser humano incompatíveis entre 

si. Para muitos, isso tornaria o diálogo entre elas impossível. A incomensurabilidade 

impediria qualquer forma de interação, de acordo com essa perspectiva. Porém, 

defendemos a concepção de a linguagem ser aberta e, ainda que não houvesse algo 

comum dado de antemão em um determinado diálogo, esse último - caso seja realmente 

autêntico no sentido hermenêutico - sempre permite a construção de interações 

possíveis entre os interlocutores, até mesmo em termos de uma fusão de horizontes.  

 Diversas ciências humanas e naturais contribuem para a compreensão do 

sofrimento psíquico. Conseguir estabelecer um diálogo num contexto tão plural é 

realmente uma tarefa difícil e a maioria das demais áreas da ciência não precisam lidar 

com uma dificuldade dessa magnitude. Como afirma um editorial da revista The Lancet 

Psychiatry (sem autor especificado, 2014, p. 245), considerar os argumentos dos 

variados modelos explicativos da psicopatologia entendendo como eles podem ser 

criticados em seus próprios termos (evitando os reducionismos, por exemplo) pode ser 

um processo longo, difícil e até mesmo entendiante, porém, é isso o que os pacientes e 

a população em geral merecem. 

 A conclusão lógica de toda a argumentação da presente tese não nos parece 

poder ser outra do que a defesa do pluralismo. Mas o que exatamente isso significa? 

Certamente não estamos adotando o pluralismo metódico de Ghaemi (2003), citado no 

final da seção 4, pois mesmo havendo propostas interessantes nessa concepção, a nosso 

ver ela é problemática em razão de entender a psicopatologia unicamente a partir do 

modelo médico. Não faz tanto sentido, de acordo com alguns esquemas conceituais 

possíveis de serem utilizados, tornar os psicopatologistas especialistas em certas 

doenças, como acontece na medicina. Ou seja, há diversas diferenças quanto às formas 

de classificação se tomarmos em consideração os diferentes modelos e isso não pode 

ser ignorado em uma proposta pluralista da psicopatologia. Dessa maneira, se por um 

lado a incomensurabilidade não pode servir como argumento para a evitação da 

alteridade, por outro lado a incomensurabilidade em certos sentidos pode existir e esse 

aspecto não deve ser ignorado em nome de uma concepção ilusória de harmonia. 
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 Argumentaremos a seguir acerca da importância do pluralismo, mas o leitor não 

deve esperar nisso uma grande sofisticação epistemológica. O pluralismo, tal como o 

entendemos, se refere a uma concepção consideravelmente simples em termos teóricos. 

Trata-se sobretudo de podermos (e devermos) respeitar o que veem e tocam os 

diferentes modelos explicativos de psicopatologia mesmo sendo o contrário do que nós 

vemos e tocamos, como afirmava algumas páginas atrás o personagem Laudisi. De uma 

forma um pouco mais rebuscada, podemos citar Rescher (2005) quando aponta o 

pluralismo como sendo “a doutrina segundo a qual qualquer questão substancial admite 

uma variedade de respostas plausíveis, ainda que mutuamente conflitantes” (p. 79). 

Segundo nos parece, a justificação do pluralismo é antes ética do que 

epistemológica. Aqui é exigido um caráter ativo por parte do psicopatologista e não 

apenas uma contemplação teórica, pois tanto ao pesquisador como ao clínico é 

demandada uma real disposição à alteridade. Dito de outra maneira: o pluralismo é a 

concepção de devermos sustentar e valorizar a diversidade cultural psicopatológica sem 

nos deixarmos dominar por absolutismos, etnocentrismos e imperialismos de quaisquer 

tipos. É, assim, uma proposta tanto descritiva (no sentido de afirmar que a 

psicopatologia é plural) como também normativa (no sentido de propor aos 

psicopatologistas a sustentação dessa pluralidade). Afirma Kecmanović (2011): 

 

Há provas consideráveis de que fatores biológicos, psicológicos e socioculturais 

determinam em conjunto a origem dos transtornos mentais, sua apresentação clínica e 

sua evolução. Portanto, só poderá ser bem embasada uma abordagem pluralista, no 

sentido de ser uma abordagem que compreende todos os aspectos dos transtornos 

mentais. (p. 219) 

 

 Ainda segundo Kecmanović (2011), os psiquiatras e, poderíamos acrescentar, os 

psicopatologistas de uma forma geral, não deveriam estar totalmente (e cegamente) 

comprometidos com um modelo específico acreditando ser essa a única forma válida e 

útil para o tratamento de pacientes. Por essa razão é indispensável a presença da visão 

crítica e de um aprofundamento maior em questões metafísicas tais como o estatuto do 

conhecimento, a problematização de como se entende a verdade e a realidade, entre 

muitas outras questões. Essa visão crítica pode nos tornar mais cônscios do caráter 

falível e provisório de nossas teorias e, dessa forma, pode nos tornar mais humildes e 

dispostos a ouvir as vozes que nos são diferentes. Percebe-se, dessa maneira, o fato de o 

pluralismo de fato ser um tema psicopatológico: ele sugere ouvirmos vozes e levá-las a 

sério e, como se isso não fosse o bastante, ainda afirma haver algo de positivo nisso.      
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 Uma dimensão crucial com relação ao pluralismo se refere ao que foi 

desenvolvido na seção 8, ou seja, a questão das classificações. Como vimos, essas 

últimas são sempre representações tanto cognitivas quanto culturais e, portanto, para 

existir dependem do arcabouço no qual nós estamos imersos. Em psicopatologia, uma 

ciência que não é paradigmática, no sentido de Thomas Kuhn (1962/1996), utilizam-se 

diferentes formas de classificação de seu objeto de estudo, o sofrimento psíquico. Esse 

aspecto ressoa inclusive na maneira pela qual se entende o próprio tratamento. Porém, 

alguém que adote a tríade absolutista (objetivismo, universalismo e fundacionalismo) 

dificilmente concordará com o fato de existirem diversas classificações válidas, ou seja, 

sem uma delas ser mais correta do que as demais em termos absolutos. Como afirma 

Dupré (2015): 

 

Talvez o maior benefício para a psiquiatria ao adotar o pluralismo seja, acredito, 

oferecer a perspectiva correta a respeito do problema que tem sido tão central à 

filosofia do sujeito, a nosologia. Não há motivo para se supor haver uma maneira única 

de classificar os transtornos mentais. Uma possibilidade óbvia nesse sentido é que as 

classificações visando as políticas públicas podem ser muito diferentes daquelas mais 

adequadas aos usos terapêuticos. (p. 22) 

 

Para que servem as classificações em psicopatologia? Provavelmente a maioria 

dos clínicos responderia a essa questão utilizando o critério de congruência da 

representação com uma suposta “realidade em si”. Isso colaboraria com o tratamento. 

Porém, além dos já citados problemas com o representacionalismo, talvez as 

classificações utilizadas por psiquiatras pudessem ser diferentes das classificações 

utilizadas por psicoterapeutas e das classificações utilizadas na saúde pública. E, por 

mais incrível que isso possa parecer para alguns, todas essas classificações poderiam de 

fato ser úteis e eficazes. Esse é evidentemente um critério pragmático e também uma 

forma muito distinta do fundacionalismo em termos de como se compreende o 

conhecimento e a verdade. Para um pragmático, algo, como uma forma de se 

classificar, é considerado verdadeiro se funciona, ou seja, se possui uma utilidade 

prática. Porém, funcionar num modelo explicativo não significa funcionar de forma 

universal e, ainda assim, muitas classificações podem ser benéficas para o tratamento 

do sofrimento psíquico, até em razão do fato de haver muitas formas de tratamento. 

Temos, portanto, mais um argumento para a defesa do pluralismo. 

 Mas então vale tudo (anything goes)? Como na fala das senhoras Cini e Sirelli, 

na citação inicial dessa seção, o receio de uma falta de fundamentos seguros nos quais 
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se possa se apoiar costuma estar sempre presente, principalmente se em nosso 

repertório houver concepções absolutistas de senso comum, ou seja, concepções 

absolutistas pouco conscientes e questionadas. Esse receio, lembremos, é exatamente a 

chamada “ânsia cartesiana”, tal como Downing (2000) a apresenta: “ou existe um 

fundamento sólido o qual nos conduzirá à verdade, ou existe um relativismo radical 

segundo o qual ‘vale tudo’” (p. 217). 

Não, não vale tudo. De acordo com o coerentismo, as crenças de um 

determinado esquema conceitual são justificadas por meio da relação com as demais 

crenças existentes num determinado contexto e por estarem num sistema coerente de 

crenças. Como afirma Alcoff (2001), a verdade não é arbitrária e apenas um reflexo de 

nossa subjetividade, mas é algo construído na mediação do ser humano com a 

realidade. Cultura, tradição, linguagem e história são partes indissociáveis dessa 

mediação. Isso é contrário às noções absolutistas, para as quais o conhecimento 

verdadeiro deve ser sempre extrínseco à subjetividade humana. Como já foi dito, o 

coerentismo colabora com a alteridade, com o pluralismo e com o diálogo, pois a 

verdade e a justificação do conhecimento, a partir desse ponto de vista, dependem da 

interação com os outros para existir. Sob uma ótica hermenêutica, a verdade se dá pelo 

diálogo. 

 Além da questão do relativismo radical há também o receio de haver um 

ecletismo quando se propõe o pluralismo como possibilidade. O ecletismo de fato pode 

significar um “vale tudo” e, portanto, é considerado por Oliveira Filho (1995) como 

uma verdadeira patologia metodológica. Ainda segundo o autor, o ecletismo “pode ser 

definido pelo uso de conceitos fora dos seus respectivos esquemas conceituais e 

sistemas teóricos, alterando os seus significados” (p. 263). A proposta do pluralismo 

em psicopatologia não é fazer um uso pouco rigoroso dos conceitos e teorias, 

utilizando-os simplesmente quando os pesquisadores ou os clínicos assim o desejarem. 

O pluralismo procura sustentar uma existência dialógica dos diversos esquemas 

conceituais e não minimizar suas diferenças até os distorcer.  

 Oliveira Filho (1995) aponta outra questão relevante para essa reflexão: “é 

totalmente infundado, pelo que vimos, associar ecletismo com pluralismo e, quando 

isto ocorre, muitas vezes é indicativo da presença de um interlocutor dogmático 

tentando desqualificar o suposto adversário, desviando-se do diálogo intelectual” (p. 

264). Muitos dogmáticos criticam a diversidade teórica de determinado modelo pelo 
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fato de confundir o pluralismo com o ecletismo e, além disso, eles normalmente não se 

veem como dogmáticos, mas apenas como rigorosos. A diferenciação entre rigor e 

rigidez, desse modo, parece não ser realizada por dogmáticos, pois dificilmente se 

percebem nessa segunda categoria. Jakovljević (2011) relaciona tais aspectos discutidos 

às identidades da psiquiatria: 

  

No nível fenomenológico a psiquiatria exibe muitas identidades fragmentárias parciais 

relacionadas às suas subespecialidades biológicas, psicodinâmicas e sociais e muitas 

escolas psiquiátricas. . . . Os dogmáticos rigidamente assumem uma posição ou outra de 

uma forma reducionista: ou a neurociência explica tudo, ou alguma teoria psicológica o 

faz. Os ecléticos evitam assumir uma posição firme afirmando simplesmente que tudo é 

muito complexo. Os pluralistas concordam com os dogmáticos ao afirmarem que os 

métodos específicos devem ser aplicados de maneira pura, mas concordam com os 

ecléticos quanto a nenhum método único ser suficiente. . . . A maioria dos psiquiatras 

são dogmáticos na prática enquanto afirmam ser ecléticos na teoria. (p. 233) 

 

 A citação acima aponta para uma limitação de nossa pesquisa, em razão do fato 

de os clínicos e pesquisadores não se identificarem como dogmáticos, algo que soaria 

muito negativo pra quem se pretende cientista. No entanto, muitos autores relevantes 

citados ao longo de toda essa tese parecem concordar com o fato de haver de forma 

abundante o dogmatismo, a ortodoxia e o sectarismo na psicopatologia. Jakovljević 

(2011) caracteriza o dogmatismo por meio do uso do reducionismo e de fato foi por 

essa razão que criticamos esse último. Não é possível reduzir os transtornos mentais ao 

aspecto social, psicológico, biológico, espiritual ou seja lá qual for a preferência do 

autor, porém, como se percebe acima, essa atitude é frequente entre psiquiatras e 

psicopatologistas de uma forma geral.   

 De acordo com Pies (2011), os psiquiatras deveriam reinventar seu papel (e sua 

identidade, poderíamos acrescentar) para se sentirem confortáveis tanto com motivos 

como com moléculas, podendo tanto falar de poesia como prescrever medicações. A 

nosso ver, essa é uma clara referência à possibilidade de diálogo entre ciências naturais 

e ciências humanas no campo psicopatológico. Isso não precisa se dar de uma forma 

eclética, mas apenas plural, ou seja, respeitando-se as diferenças dos esquemas 

conceituais. Além disso, Pies (2011) completa seu argumento afirmando que “a 

psiquiatria deve manter um foco unitário quanto à nossa missão ética e clínica: não o 

desenvolvimento de modelos conceituais elegantes, mas o alívio do profundo 

sofrimento e incapacidade dos nossos pacientes” (p. 231). 
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10.2 Psicopatologia, ética e democracia 

 

A questão final é garantir que aqueles cujas vozes não são suficientemente ouvidas 

recebam o espaço e a oportunidade de o serem. Eles incluem pessoas tais como 

enfermeiros de saúde mental e assistentes sociais, os quais oferecem muitos cuidados, 

mas recebem pouco tempo comparados aos psicólogos e psiquiatras. O mais importante 

é que as vozes dos pacientes devem ser ouvidas em toda a sua diversidade. (The Lancet 

Psychiatry, sem autor especificado, 2014, p. 245) 

 

 Na seção 9 dessa tese foi feita uma reflexão a respeito da diferença de status 

entre os profissionais que trabalham com saúde mental. Essa diferença se manifesta em 

como cada profissional se expressa tanto por meio de aspectos banais à primeira vista, 

como a forma de se vestir, como também por meio de tomadas de decisões importantes 

(a respeito do tratamento de pacientes, por exemplo). Os profissionais de saúde mental 

podem ou não possuir uma voz ativa em seus contextos de trabalho e em grande 

medida isso se deve ao reconhecimento social atribuído a cada profissão. Segundo 

Cooper (2007), as diferenças de status e poder existentes na área da saúde fazem, por 

exemplo, muitos enfermeiros não falarem e muitos médicos não ouvirem. Assim, nos 

âmbitos da medicina, da psicopatologia e da sociedade de uma forma geral, 

normalmente fala quem pode e obedece quem tem juízo, se pudermos mudar um pouco 

o ditado popular. Ainda que não explique inteiramente a questão, a assimetria de poder 

é sempre um aspecto importante a ser considerado na compreensão das dificuldades de 

comunicação entre diferentes.  

Evidentemente a assimetria de status profissional não é uma situação ideal do 

ponto de vista do pluralismo. Esse último não apenas supõe a existência de diferentes 

opiniões, como também defende uma constante busca pela verdadeira consideração da 

diferença num determinado contexto. Uns poderiam ressaltar o caráter utópico desse 

ponto de vista, porém, a nosso ver, ainda que assim o seja, essa nos parece uma boa 

utopia para se buscar. Não haver iatrogenia e os tratamentos serem sempre bem-

sucedidos na verdade também são utopias comuns no campo da saúde mental, mas 

ainda assim persegue-se esses objetivos (com toda a razão, é claro).  

Em se tratando de psicopatologia, argumentamos ao longo da tese a importância 

de haver a consideração das vozes dos diversos modelos explicativos, pois a ausência 

disso pode prejudicar o tratamento dos pacientes. Dando um passo adiante, nos parece 

de igual importância a consideração das vozes dos pacientes psiquiátricos, como se 

afirma a citação inicial dessa subseção, pois frequentemente essas vozes trazem 
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informações importantes tanto para o tratamento como também para a pesquisa em 

psicopatologia. Esses pacientes são frequentemente estigmatizados e rotulados em 

identidades fixas pela sociedade em geral, pois não são vistos como capazes de fazerem 

uso da razão. É verdade que esse tema pode gerar alguns debates (por exemplo ao 

considerar se as pessoas estão em momentos de surto ou não e, assim, se podem ou não 

responder por si próprias), mas, partindo-se do pressuposto democrático de que todas as 

pessoas têm - ou deveriam ter - voz, então supõe-se que todas as pessoas podem e 

devem dialogar, caso assim o queiram. Os alienados, loucos, psicóticos ou como se 

queira nomear também são cidadãos da democracia. Desse modo, o compromisso ético 

do coerentismo, do pluralismo e também da hermenêutica filosófica se refere a escutar 

verdadeiramente o ponto de vista dos envolvidos num determinado contexto, como 

aponta Simão (2010):    

 

[...] A emergência do novo na compreensão hermenêutica não se dá pelo escamotear de 

preconcepções, sejam do self ou do outro, mas sim pela sua eventual transformação, 

reconstruindo-se seletivamente a si mesmo no continuado confronto dialógico. Nessa 

perspectiva, a possibilidade de haver compreensão hermenêutica do texto/outro que . . . 

se desdobra na compreensão de si mesmo, requer de partida um compromisso ético 

consigo e com o outro: é preciso que ambos tenham voz. [itálicos nossos] (p. 205) 

 

 A voz do outro nunca é escutada de um ponto de vista neutro e objetivo, mas a 

partir de nossos preconceitos, incluindo aí também as diferenças de status que 

atribuímos de imediato quando alguém fala. A questão decisiva para o diálogo é 

estarmos ou não dispostos a transformar os nossos preconceitos permitindo que a voz 

do outro nos transforme. Isso de fato pode ser inquietante, pois, como vimos, 

normalmente exige transformarmos tanto a identidade do outro como também a nossa 

própria identidade, as quais normalmente somos bastante apegados. A ânsia cartesiana, 

devemos lembrar, se refere não apenas ao conhecimento, mas também à nossa própria 

identidade: deveriam existir fundações seguras para garantirmos nosso próprio ser ou 

então enlouqueceríamos.  

Segundo Polkinghorne (2000), “Gadamer celebrou a pluralidade e a abertura 

mútua das tradições. Ele enfatizou o fato de o encontro e o diálogo entre as tradições (a 

fusão dos horizontes) propiciarem um horizonte mais amplo de compreensão” (p. 471). 

O horizonte recriado a partir do diálogo, é importante enfatizar, não se refere apenas a 

como nós enxergamos os outros e o mundo, mas também a como enxergamos nós 
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mesmos. Verdadeiramente enlouquecedor ou ao menos empobrecedor, desse ponto de 

vista, seria a tentativa de impedir a dinâmica inerente ao conhecimento e à identidade. 

 Como afirma Davey (2006), sempre chegamos à compreensão por meio da 

mediação do outro. Dizendo de outra maneira: são os outros (manifestados na forma de 

uma pessoa, de um texto ou de uma obra de arte) que nos levam a compreender algo ou 

alguém. Não é, portanto, um método neutro e objetivo que nos conduzirá a uma suposta 

verdade universal e definitiva. Dessa maneira, a compreensão não é uma conquista 

individual de um determinado self isolado e estável ao aplicar alguma técnica ou ao 

seguir algum método, mas sim o resultado de uma interação. Ainda segundo Davey 

(2006):   

 

Para a hermenêutica filosófica a experiência hermenêutica é inseparável do 

reconhecimento ético do outro e da alteridade. A demanda assertiva do outro por 

reconhecimento (Hegel) não é a questão. O reconhecimento que a hermenêutica 

filosófica demanda é que o sujeito reconheça que a sua autoconsciência é 

profundamente dependente daquilo que está fora dela, isto é, da alteridade de diferentes 

horizontes de linguagem, de diferentes culturas e pessoas. [itálicos do autor] (p. 9) 

 

 Algum leitor poderia questionar o fato de enfatizarmos tanto essa forma de 

diálogo, acusando-nos de estarmos nos aproximando justamente do que criticamos 

(absolutismos, dogmatismo, reducionismo, sectarismo, entre outros). Nossa intenção 

não é impor um modelo universal de funcionamento dialógico, como se os problemas 

fossem resolvidos exclusivamente por meio da adoção desse modelo específico. A 

hermenêutica filosófica, como procuramos argumentar, nos parece ser uma forma de 

entendimento que contribui e poderia contribuir ainda mais para a comunicação 

interprofissional de psicopatologistas dos mais variados esquemas conceituais. Porém, 

além da hermenêutica existem várias outras possibilidades sérias e profundas de se 

pensar a interação dialógica, cada uma delas com as suas especificidades (mas o leitor 

deve concordar com o fato de ser impossível aprofundar e pensar a aplicação na 

psicopatologia de cada uma delas numa tese de doutorado). O pensamento de Gadamer, 

assim como toda forma de conhecimento, possui um horizonte específico e pode fazer 

mais sentido se o considerarmos juntamente à tradição na qual foi criado e mantido. 

Afirmam Pitkin e Shumer (1982): 

 

A política democrática é um encontro entre pessoas com diferentes interesses, 

perspectivas e opiniões – um encontro no qual elas reconsideram e mutuamente reveem 

suas opiniões e interesses, tanto individuais como compartilhadas. Ela sempre acontece 
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em um contexto de conflito, conhecimento imperfeito e incerteza, no qual uma ação 

comunitária é necessária. As resoluções alcançadas são sempre mais ou menos 

temporárias, sujeitas a reconsiderações e raramente unânimes. O que importa não é 

unanimidade, mas o discurso. O interesse comum importante é descoberto ou criado 

apenas na luta política democrática. Ele permanece sempre contestado assim como 

compartilhado. Longe de ser inimigo da democracia, o conflito – manejado de formas 

democráticas, com abertura e persuasão – é o que faz a democracia funcionar, o que 

propicia revisões mútuas de opiniões e interesses. (p. 47/48) 

 

 A democracia, ao contrário da suposição de alguns, não se refere a um 

contexto livre de conflitos. Ela na verdade se refere a uma constante e por vezes difícil 

comunicação entre as diferentes vozes de um contexto e, nesse sentido, a ideia de 

diálogo hermenêutico é muito parecida. Ser democrático implica sustentar a diferença e 

a variedade de opiniões, as vozes, a respeito dos mais variados temas. Nisso reside seu 

aspecto ético. Além disso, o pluralismo inerente às sociedades democráticas não exige 

consenso, pois se essa fosse a norma não haveria mais o pluralismo. O consenso, ou a 

aparência disso, ao menos, costuma existir mais nas sociedades autoritárias do que nas 

sociedades democráticas.  

 Rescher (2005), em seu livro intitulado Pluralism: against the demand for 

consensus (algo como Pluralismo: contra a exigência por consenso), afirma por meio 

de diversos argumentos que o “consenso não é um critério de verdade, não é um padrão 

de valor, não é um índice de adequação moral ou ética, não é um requisito para a 

cooperação, não é um imperativo comum para uma ordem social justa e não é, por si só, 

um ideal apropriado” (p. 199). A proposta de uma maior adoção da democracia e do 

diálogo hermenêutico na psicopatologia não preza necessariamente pelo consenso, mas 

por uma real disposição à diversidade que interage por meio de uma ação comunitária. 

 O conceito de diálogo hermenêutico, portanto, nos parece estar em total acordo 

com a democracia tal como a estamos entendendo aqui. Dialogar, como já foi dito, não 

significa chegar a acordos comuns e definitivos sobre algum tema. A utopia do 

consenso absoluto não nos parece proveitosa de se buscar, pois o resultado seria o 

apagamento de um mundo multicultural. Outra característica em comum da democracia 

com o diálogo hermenêutico é a contínua reconsideração dos próprios interesses, 

perspectivas e opiniões e - dizendo de forma mais gadameriana - de nossos 

preconceitos. Para tanto é imprescindível haver uma abertura e também a suposição de 

nossas concepções serem falíveis, pois isso aumenta nossa disposição à interação com o 

diferente.   
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Por fim, a citação de Pitkin e Shumer (1982) a respeito da democracia também 

parece de acordo com o coerentismo enquanto justificação do conhecimento, pois 

ambas as concepções enfatizam o caráter provisório de nosso conhecimento e das 

resoluções tomadas. Ao que tudo indica, portanto, se queremos trabalhar com 

psicopatologia de um modo democrático e pluralista precisamos considerar o fato de 

que “nenhuma teoria pode ser uma habitação permanente”, como a citação de Cushman 

(1995, p. 330) já indicava na epígrafe desta tese. 
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