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PREFÁCIO 

DE DESCARTES A OLIVER SACKS: 
UMA REFLEXÃO SOBRE O CAMINHO DO PENSAMENTO 

Há um quadro de Dali onde o heterodoxo artista se retrata numa mesa de jantar 
com sua mulher: Gala aparece com um prato perfeitamente organizado e Dalí olhando 
sua comida misturada, com fragmentos e migalhas espalhados no espaço em torno. O 
nome da obra é A Ordem e o Caos. ' 'Até na loucura é preciso ter um pouco de método", 
filosofa Shakespeare. Eu diria: "até no método é preciso ter um pouco de loucura". 
Digo isso porque pretendo introduzir, neste prefácio, uma discussão sobre método, que o 
trabalho de Sampaio me sugere. 

Neste final de século, foi se desenhando na comunidade científica um certo con
senso sobre os limites da ciência positivista. Vários autores como Stengers (1990),' Mo¬ 
rin (1993, 1996) 2 , 3 e Habermas (1987) - dentre outros, e cada um deles dentro de um 
ponto de vista próprio - chamam a atenção para o mito da cientificidade fundamentada 
apenas no método, para dar conta da realidade em qualquer plano que dela nos aproxi
memos. 

Na área da saúde coletiva no Brasil, no decorrer das décadas de 80 e 90, alguns 
cientistas vêm demonstrando desconforto ante os paradigmas que consagram, de um 
lado, o olhar unívoco da unidisciplinaridade; de outro, a omissão da historicidade e da 
especificidade para analisar processos complexos e complicados, como os que configu
ram a saúde, o adoecimento, o viver e a morte. Ε interessante notar que dois desses cien¬ 
tistas/epistemólogos são oriundos da área da saúde mental (Almeida Filho, 1989; Castiel, 
1 9 9 4 ) 4 ; 5 

Em Epidemiologia sem Números, Almeida Filho tenta tomar os dilemas episte¬ 
mológicos da disciplina, criticando os reducionismos que delimitam fronteiras rígidas 
entre clínica e saúde coletiva, apontando para a necessidade de reconciliar o olhar conco
mitante sobre o indivíduo, a sociedade e a subjetividade. Em O Buraco e o Avestruz: a 
singularidade do adoecer humano, Castiel discute os pressupostos teórico-epistemológi¬ 
cos das abordagens médico-epidemiológicas, com destaque para as questões psicossomá¬ 
ticas, propondo ampliar o campo de debates, levando em conta a complexidade do adoe
cer humano. Outros epidemiologistas médicos - como Costa (1994), 6 em Epidemiologia: 
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2 MORIN, E. Ciência com Consciência. Lisboa: Europa-América, 1993. 
3 MORIN, Ε. O Problema Epistemológico da Complexidade. Lisboa: Europa-América, 1996. 
4 ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia sem Números. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
5 CASTIEL, L. D. O Buraco e o Avestruz: a singularidade dit adoecer humano. Campinas: Papirus, 1994. 
6 COSTA, D. C. Epidemiologia: teoria e objeto. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 1994. 



teoria e objeto, e Ayres (1995), 7 em Epidemiologia e Emancipação - também levantam 
os problemas de concepção, de teoria e de método que a epidemiologia enfrenta, quando 
reduz seu olhar ao analisar as questões pluridimensionais com o enfoque tradicional da 
explicação causai. 

Mais recentemente, Almeida Filho (1997) 8 e Samaja (1993, 1997)9· 1 0 - cada um 
com enfoque próprio - trataram de apontar caminhos metodológicos que levassem em 
conta, ao mesmo tempo, a singularidade das instâncias abrangidas pelo processo 
saúde/doença (o molecular, o biológico, o social e o político, tendo o emocional como 
mediador) e a dinâmica articuladora, sistêmica e complexa que existe no sujeito indivi
dual e coletivo. Vale a pena lembrar Marx (1959)," quando, nos seus escritos filosófi
cos, diz que "ser radical é tomar as coisas pelas suas raízes". Ora, para o ser humano, a 
raiz é o próprio ser humano. 

A partir das ciências sociais, eu mesma - em O Desafio do Conhecimento 
(1993), 1 2 e em vários trabalhos posteriores - postulei a necessidade da visão ao mesmo 
tempo profunda, ampla e complexa sobre os objetos-sujeitos que a saúde coletiva abor
da. O risco do reducionismo é sempre ceder à tentação da filosofia da consciência que 
olha para os seres humanos, sua vida e sua construção histórica de fora, externamente, 
sem se envolver, buscando explicá-los apenas segundo suas convicções. 

Na verdade, sempre pressupomos que a triangulação teórica - da epidemiologia 
que se debruça sobre o adoecer da coletividade; das ciências sociais que buscam com
preender os significados, as intencionalidades e a lógica dos sujeitos; das ciências psi 
que interpretam os fenômenos do inconsciente - é mais fecunda que a unidisciplinarida¬ 
de. Sobretudo quando conseguem realizar um diálogo dos conceitos com sua historicida¬ 
de, dos métodos com suas especificidades, e da compreensão transdisciplinar enquanto 
síntese da realidade que analisa. Mesmo quando fazemos essas tentativas esquecemos, 
por exemplo, a contribuição da biologia. 

Na visão inovadora de Damásio - o neurologista que escreveu O Erro de Descar
tes (1996) 1 3 - , sentimentos e emoções são percepções diretas de nossos estados corporais 
e constituem um elo essencial entre corpo e consciência. Ou seja, uma pessoa incapaz de 
sentir pode até ter o conhecimento racional de alguma coisa, mas será incapaz de tomar 
decisões com base nessa racionalidade. Diz Damásio: 

7 AYRES, J. R. Epidemiologia e Emancipação. São Paulo: Hucilec/Abrasco, 1995. 
8 ALMEIDA FILHO, N. lnterdisciplinaridade e Saúde Coletiva. Ciência e Saúde Coletiva v.ll (1/2), 1997. p.5-52. 
9 SAMAJA, J. Epidemiologia ν Epistemologia. Buenos Aires: Edeba, 1993. 
10 SAMAJA, J. Fundamentos Epistemológicos das Ciências da Saúde. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública/Fio-

cruz, tese de doutorado, 1997. (Mimeo.) 

11 MARX, K. & ENGELS, F. Basic Writings on Politics and Philosophy. New York: Soble Day, Anchor Origina), 1959. 
12 MINAYO, M. C. S. de. O Desafio do Conhecimento. São Paulo: Hucitec, 1993. 
13 DAMASIO, O. O Erro de Descartes. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 



a razão pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa que é ou desejaria 
que fosse. De outro lado, as emoções e os sentimentos podem não ser de todo uns 
intrusos na fortaleza da razão, podendo-se, inclusive, encontrar-se enredados nas 
suas teias para o melhor e para o pior (...) A emoção é um tema para o qual fui 
arrastado ao procurar entender a maquinaria cognitiva e neurológica subjacente, 
à razão e à tomada de decisões. (1996:14) 

Dentro do mesmo campo de raciocínio, Oliver Sacks (1995) 1 4 coloca de ponta-
cabeça nossas formas convencionais de reflexão, mostrando que a imaginação da nature
za é mais rica que a nossa e que devem ser estudados os fenômenos da saúde e das doen
ças nas infinitas formas de adaptação individual, mostrando como as pessoas se recons¬ 
troem diante dos desafios e das vicissitudes da vida. 

A enfermidade geralmente corresponde a uma contração da vida, mas isso 
não é uma fatalidade, e quaisquer que sejam os problemas, as pessoas buscam a 
vida, não apenas o despeito de suas condições, mas por causa deles e até mesmo 
com sua ajuda. (1995:19) 

O trabalho de Sampaio continua a saga dos questionadores do pensamento único 
para atingir um objeto, com um objetivo bem concreto: compreender o processo saú
de/doença mental dentro do que denomina "epidemiologia da imprecisão". Ao circuns
crever o título da obra, soma-se aos que, no mundo científico compreendem que o caos e 
a ordem, o uno e o múltiplo podem e devem conviver na mesa, na cama e casados como 
Dali e Gala. 

Para isso faz uma crítica radical a um tipo de epidemiologia, a meu ver demasia
damente generalizante, 

que traça proporções e freqüências valendo-se daquilo que é denunciado social
mente e acatado pelos serviços, numa perversa dialética entre denúncia, rótulo e 
diagnóstico; aceita o normal estatístico como normal moral e aceita a população 
como categoria natural. (Introdução) 

Seu trabalho está cheio de perguntas, muitas delas para serem respondidas pelo 
próprio avanço da transdisciplinaridade na área da saúde coletiva. Um desses avanços, a 
meu ver, seria a incorporação da teoria e do método da complexidade que, por sua vez, 
depende do diálogo entre o que há de mais novo no campo da neurologia, da biologia, 
das ciências humanas e sociais em geral. Outras dessas questões o autor enfrenta com de¬ 
nodo e vai, passo a passo, desdobrando em argumentos até dar respostas a suas hipóteses 
centrais. Sampaio é contundente e provocador nas conclusões que encaminha. A meu 
ver, avança os parâmetros históricos com os quais foram construídas a epidemiologia da 
personalidade, a epidemiologia do sofrimento psíquico e a epidemiologia da doença 
mental. 

14 SACKS, O. Um Antropólogo em Marte. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 



Realizando a crítica de cada um desses modelos, numa perspectiva de superação 
dialética, o autor propõe um caminho de pensamento que incorpora os conceitos de tota
lidade, historicidade, contraditoriedade e especificidade das condições efetivas em que 
os fenômenos se dão. Isso implicando num duplo movimento de compreensão da hetero¬ 
geneidade do psiquismo e da população; e do campo específico da personalidade como 
expressão da consciência. Em seu livro, Sampaio não só encaminha o debate, como faz 
proposta de método para o trabalho empírico, colocando-a como anexo à discussão cen
tral. Todo seu esforço visa saturar o objeto de significado e acompanhar seu movimento 
impreciso e de difícil contorno e determinação. 

Constituindo-se um marco na reflexão epidemiológica sobre o processo saú
de/doença mental, é necessário que o seu esforço epistemológico continue. Que Sam
paio, somando-se aos autores que questionam os limites de qualquer reducionismo no 
campo teórico-prático da saúde coletiva, possa ir contribuindo para aperfeiçoar um para
digma mais abrangente e mais consistente. As indicações de Morin (1996) sobre a "ave
nida da complexidade" podem ser valorosos subsídios para essa continuidade no que 
concerne ao método. 

De qualquer forma, restam perguntas que, necessariamente, a ressignificação his
tórica dos temas da epidemiologia e da própria definição dos processos de saúde/doença 
mental permanentemente ressaltarão. Mais que isso, a temática em pauta será sempre 
uma componente sistemática (Morin 1993; Castiel, 1994) do complexo conceito de saú
de que a própria sociedade cria para definir-se enquanto sociedade saudável. 
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