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O PROCESSO SAÚDE/DOENÇA MENTAL 

O levantamento histórico efetuado no Capítulo 1 evidenciou que o conjunto de 
conceitos prévios, táticas de abordagem e procedimentos interpretativos que a Epidemio
logia vem operacionalizando para o domínio psiquiátrico é frágil e teoricamente equivo
cado. No Capítulo 2, o objetivo foi buscar no estoque de concepções e práticas da ciência 
aquelas mais adequadas ao estudo de objeto percebido como fugidio, tão radicalmente 
entranhado/transpassado de transcendências, significados, valores. Ε um capítulo que 
finda com o delineamento de um modelo, operacionalizável, se estabelecida a natureza 
do campo de referência próprio da Epidemiologia (população significativa), realizado no 
Capítulo 3, e do objeto perseguido (processo saúde/doença mental). 

O objetivo do presente capítulo é tentar aproximações sucessivas com o processo 
saúde/doença mental, distinguindo seus elementos. Isto é, se pensarmos uma Epidemio
logia dos processos psíquicos teríamos que dar conta de magnitudes, distribuições, mo
dos de expressão e determinações de uma Epidemiologia da personalidade, de uma Epi
demiologia do sofrimento psíquico e de uma Epidemiologia da doença mental - há que 
elaborar uma taxonomia dos modos de expressão da consciência prática. Saúde, sofri
mento e doença são complexas formas de expressão da personalidade, por sua vez distin¬ 
guíveis em inúmeros fenômenos histórico-individuais, em que alienação e ideologia 
representam mediações genéricas do processo de determinação, ambas carecendo de 
uma intermediação aqui proposta e que redimensiona, principalmente, o conceito 
de ideologia: modos de reapropriação. 

Pretendemos esclarecer a natureza do objeto processo saúde/doença mental, atra
vés das seguintes operações: definir o processo saúde/doença, seguindo Foucault (1980) 
e Canguilhem (1982); refletir sobre a produção da consciência e de suas possibilidades 
de objetivação, seguindo Vygotsky (1984) e Leontiev (1978); refletir sobre o fenômeno 
personalidade, sua expressão como processo coletivo e sua relação com ideologia, se
guindo Leontiev (1978); apropriar-se do que a teoria marxiana/marxista da alienação 
pode fornecer, seguindo Schaff (1979), e da ideologia, seguindo Althusser (1983) e 
Goldmann (1972); ensaiar várias distinções necessárias - consciência, personalidade, so
frimento psíquico, alienação, doença mental; surpreender as expressões da atividade pro
dutiva na Clínica. 

O presente capítulo lida com o núcleo duro do problema. Imantam a construção 
do texto abismo e fascínio, medo e atração por dois destinos possíveis: o de Ícaro, que 



pagou com a vida a ousadia de se aproximar do sol; o de Dédalo, que sobreviveu, pela 
prudência de sequer tocar o sol. 

LOUCURA 

Loucura, esta obscura palavra, o que designa? Bruxos, gênios, extravagantes, 
ateus nas teocracias, religiosos em sociedades laicas, opositores políticos, contemplati
vos, recusadores de todo gênero... quantos habitaram e habitam o obscuro desta palavra? 

Se o rapaz pobre desdenha sedução de moça rica - loucura. Se o habilidoso arte
são de miniaturas em marfim não põe em mercado sua habilidade - loucura. Se o explo
rado não aceita ser 'salvo' por uma elite populista - loucura. A loucura tem quase o ta
manho do universo. O que não é loucura? Parece ser a estreita frestra da imagem ideali
zada que uma sociedade tem de si mesma, o que, havendo divisão de classe, corresponde 
ao particular dos dominantes imposto sobre todos nós. 

Receita: tomar a conduta que realize freqüência, habitualidade e utilidade segun
do interesse capaz de se constituir como poder. Elegê-la como tipo ideal. Criar lei e polí
cia da lei. Vestir tudo nesta camisa-de-força. Estigmatizar o que não puder suportá-la. 
Loucura - o que não se ajusta, o que escapa por cima ou por baixo, o que implode ou 
explode, restos cortados por exceder o tamanho da cama de Procusto, tendões estirados a 
ferro e fogo para completá-la. 

Consultemos um dicionário etimológico (Cunha, 1982): Loucura - étimo obscuro, 
de origem polêmica. Doidice - étimo obscuro, de origem polêmica. Maluquice - étimo obs
curo, de origem polêmica. Pirado - deverbal de pirar, escapar, esgueirar-se, escapulir. Gira 
- deverbal de girar, rotar, volteiar, circunlóquio. Demente - sem inteligência, sem espírito, 
sem alma. Alienado - aquele que transfere para outrem o domínio de si. 

O ciclo está completo: aquele que escapa, se esgueira, escapole, precisa ser domi
nado. Exceto uns poucos - todos loucos. 

Loucura está aí, neste mundo indomado. Designa o que não é razão triunfante. É 
categoria sociológica e antropológica, não psicológica (embora tenha aí representação), 
muito menos psicopatológica (embora possa por aí se cristalizar). Enquanto fenômeno é 
sempre na subjetividade e no comportamento dos indivíduos que podemos encontrá-la, 
mas inúmeros fenômenos podem estar referidos a uma categoria que os explique, e não é 
por expressar-se no individual que exija para explicar-se uma categoria psicológica. 

Cada saber que se constitui corta a matéria do que pode transformar em objeto. 
Paixão e doença não são a mesma coisa, mas o que são? Quem se apropriará de ambas, 
seja o que forem? 

As religiões, no processo de institucionalização, desenvolveram instrumentos, 
cada vez mais considerados como objetivos e confiáveis, visando discriminar possessão 
divina de imperfeição humana. O Catolicismo, por exemplo, não poderia se consolidar 
como intermediário necessário entre o humano e o divino se a todo momento Deus esti
vesse intervindo diretamente por intermédio de porta-vozes espontâneos. 

O desenvolvimento do sistema jurídico também resultou no desenvolvimento de 
instrumentos, cada vez mais considerados como objetivos e confiáveis, para discriminar 
responsabilidade e irresponsabilidade perante a lei, capacidade e incapacidade de com¬ 



preender os pactos sociais. O sistema não poderia se orientar, se a todo momento sua ra
cionalidade fosse posta em dúvida. 

A ordem econômica capitalista, industrial, como qualquer ordem instituída, pôde 
engendrar, no processo de suas práticas, agentes e instrumentos de enquadramento que 
pudessem disciplinar as pessoas aos novos espaços de trabalho, às novas representações 
de tempo e identidade, e que permitissem legitimar a exclusão de população excedente, 
variável a cada momento econômico. 

Na Europa, pelo correr dos séculos XVII e XVIII, como vemos em Foucault 
(1980), estas contradições se difundiram até a precisão milimétrica da especialização. 
Mas o jogo pelo monopólio da Razão não é apenas de ilusões. Algo objetivo, concreto, 
emerge, aclara-se, transmuta-se em nova inter-relação entre o eu e o mundo. 

Duas tendências buscam hegemonia: 
• Loucura é um todo a ser extirpado ou contido. Há que delimitar o gueto da lou

cura, enquadrá-la em local fechado de onde não possa importunar as cidades. 
• Loucura é uma heterogeneidade que desdobra oposição, desvio, paixão e doença. 

Há que apropriar a oposição na Política ou na Polícia Desvio e paixão na Arte ou na Reli
gião. Ε a doença na Medicina. Cada objeto, um agente e um mercado. Doença Mental e Psi
quiatria nascem uma para a outra, uma da outra, dentro da lógica expansiva da racionalidade 
e da mercadoria. O universo da loucura se volve continente da doença mental. 

PROCESSO SAÚDE/DOENÇA MENTAL 

Agora o étimo é reconhecível, o significado delimitado; logo, muda a pergunta: o 
que é doença mental? Ergue-se outra vez a mesma Babel. Uma revisão bibliográfica do 
tema implica releitura de toda a Psicologia, Psicopatologia e Psiquiatria que se produziu 
desde os fins do século XVII, pelo menos. 

Autores como Kaplan & Sadock (1984) sentem-se à vontade para escrever um ma
nual clássico sem uma definição sequer do conceito tema; deixam claro na exposição, essen
cialmente descritiva, que doença mental é o que se apresenta como tal perante o psiquiatra; e 
tomam os distúrbios e perturbações arrolados no DSM ΠΙ como fatos naturais da vida social, 
não foram produzidos, sempre existiram. Aqui e em outras fontes percebe-se uma inversão 
da prática científica, parte-se do que se deveria explicar: se os homens se apresentam com 
esta ou aquela sintomatologia, pressupõe-se uma doença, uma forma de tratamento, para de
pois tentar explicá-la. Esta inversão autoriza autores como Szasz (1978) a considerar a Psi
quiatria, ciência constituída, como nada mais que um mito. 

Canguilhem (1982) aponta três modos de compreender a relação saúde/doença: são 
opostos, realidades diferentes, capazes até de fundar Ciências diferentes (Psicologia e Psico
patologia); são pontos extremos de uma escala mensurável quantitativamente (muito, de um 
atributo de saúde, o faria atributo de doença); qualidades diferentes de uma mesma realidade, 
formas de expressão do dinamismo vital (o que não faz doença ser saúde, mas, ao defini-las, 
apresentam-se valores: estatuto social do corpo, da doença, do doente, do tratador). Estes três 
modos se articulam com três concepções sobre produção da doença: 



• Ontogênica - localizante, definindo saúde a partir do estudo da doença, limitada 
à análise dos eventos associados ao momento anterior a seu surgimento ou à história de 
vida do indivíduo isolado. 

• Dinâmica - totalizante, incorporando a idéia de multicausalidade, deixa o órgão 
e toma o indivíduo como um todo, mas a ele se mantém limitada. 

• Concreta, ultrapassa a idéia de causalidade para a de determinação complexa, 
incorpora na análise os processos socioeconômico-culturais nos quais o indivíduo se in
sere e contempla relação entre realidade dos objetos e realidade das representações. 

Saúde e Doença não são fenômenos isolados que possam ser definidos em si mes
mos. Estão profundamente vinculados ao contexto socioeconômico-cultural, tanto em 
suas produções como na percepção do saber que investiga e propõe soluções. Todas as 
concepções de doença pressupõem norma objetiva que permita determinar modelo refer
encial. Isto fica evidente quando a questão é Doença Mental. Machado et al. (1978) afir
mam que, para medir o que é ou não é razoável em uma conduta, será preciso compará-
la com ela mesma e com outros comportamentos comumente aceitos em cada momento 
social. Esse critério comparativo - ao mesmo tempo possibilidade de estabelecer norma 
a partir da observação do desvio e de promovê-la autoritariamente na prática - permite 
articular história individual e história da sociedade, entendendo-as como mudança pro
gressiva e interdependente. 

Então é possível pensar que Saúde Mental e Doença Mental são conceitos 
que emergem da noção de bem-estar coletivo. Anormal é uma virtualidade inscri
ta no próprio processo de constituição do Normal, carecendo portanto de instru
mental médico, psicológico, filosófico, sociológico, antropológico, econômico e 
político para ser compreendido. (Sampaio, 1988) 

Breilh & Granda (1986) adotam como princípio que a realidade objetiva se en
contra em mudança permanente, que o motor da mudança é a contradição, que a relação 
saúde/doença é elemento da vida social e que há uma escala crescente de complexidade 
entre processos inorgânicos, orgânicos e sociais. O processo mais complexo incorpora os 
anteriores, submetendo-os a suas próprias determinações e leis. Portanto, no caso huma
no, o social submete e determina o orgânico (que por sua vez já submetera e determinara 
o inorgânico), além de a todos unificar através da diversidade. A investigação do bioló
gico e do psicológico não pode despojá-los de suas dimensões sociais. 

Seja qual for o conjunto preponderante de sinais e sintomas e o conjunto de variáveis 
causais diretamente operantes, só há doença mental quando a história psíquica do indivíduo 
perde a percepção da relação com a história da sociedade, quando as reciprocidades e as 
compartilhações implícitas de significados se rompem; quando o conflito entre as histórias se 
torna impasse, este não é sequer compreendido e o sujeito é invadido pela dor sem estímulo 
concreto, é "invadido por uma experiência de paralisação ou descontinuidade da percepção 
de sua própria vida como curso coerente'' (Moffatt, 1987). 

Não podemos, por isso, falar de doença mental sem falar de saúde mental, da so
ciedade que as constitui e constitui o saber que as define e do Estado que implementa as 
políticas de assistência e prevenção. Com o avanço dos conhecimentos sobre saneamen
to, nutrição e profilaxia; com o avanço da oferta de serviços de saúde e de subsídios fi¬ 



nanceiros compensatórios; com a transformação do trabalhador em fiscal de qualidade da 
produção de máquina e em observador de visores luminosos; com a urbanização acelera
da e o processo de especialização dos saberes, obrigando a cooperação em equipe confli¬ 
tando com identidade individualística competitiva; teremos novas formas contingentes 
de adoecer e morrer, deslocando-as na direção dos problemas crônico-degenerativos, e 
novas formas de sofrer a condição humana, na direção dos sofrimentos psíquicos. 

Se é verdade que o esforço de inserir a compreensão da doença mental no univer
so da história é obrigatório, há que reconhecer, no entanto, que foi um remédio que qua
se matou o doente. Houve quem, como Thenon (1974), considerasse o 'eu' como mero 
preconceito científico, algo semelhante a: se a Psicologia é ciência que nasceu da exis
tência da burguesia, deve desaparecer com ela. Como se a linguagem, que apareceu com 
a pedra lascada, desaparecesse automaticamente no neolítico. 

Parece possível, apesar do território movediço, recuperar o que há de comum, de 
consenso, no terreno da definição de doença mental. Variam nosologia, etiologia, clínica 
e profilática, mas todas as formulações partem de um ponto empírico comum. Quando 
falamos em sofrimento psíquico estamos falando em algum tipo de contradição entre 
subjetidade e objetividade, e quando falamos em doença mental estamos falando em an
tagonismo entre subjetividade e objetividade, uma ruptura aparencial entre o eu e o mun
do, entre o eu e o outro, já consubstanciado intra-subjetivamente, entre o eu e o eu, e nas 
tentativas de superar aquela ruptura aparencial, dolorosa ameaça de ruptura real. 

Esta discussão não é nova, podemos surpreendê-la em vários momentos, na Feno¬ 
menologia e na Psicanálise, por exemplo. 

Para Jaspers (1979), o indivíduo não se reduz a conceitos psicopatológicos; consi
dera que avaliações éticas, estéticas e metafísicas são estranhas à Psicopatologia; que sua 
meta é a alma do homem e como ela se objetiva (vivências, condições, nexos, relações e 
modos de exter ior ização) . Lançando mão de um diagrama baseado em Alde¬ 
brecht, explora a distinção entre desvio indiferente de estado vital (saúde) e desvio com 
prejuízo e caráter de perigo do processo vital (doença). Excluindo a história e tomando 
como ocorrendo na objetividade o que ocorre na representação (subjetividade), Jaspers 
está falando de objetividade e subjetividade, além de relações entre estes termos que po
deríamos denominar de ruptura e reapropriação. 

Anna-Freud (1978) afirma que não há Psicanálise se id, ego e superego se encon
trarem em harmonia, satisfação; que o id só é acessível através dos estados que a existên
cia de conflito (tensão, desprazer) provocam no ego; que o superego, na ausência de con
flito, não se diferencia do ego; que é necessário distinguir instinto, de representação ide¬ 
cional do instinto, de afeto associado ao instinto e de representação ideacional deste afe
to associado. Ora, as defesas estão sendo tomadas como técnicas de que o ego se serve 
em conflitos que possam redundar em neurose e não determinado tipo de defesa como 
neurose; certa harmonia está sendo buscada como sinônimo de saúde, sendo o desequilí
brio tomado como sinônimo de patologia, quando podemos percebê-lo como condição 
necessária para a construção da consciência; elementos internos e externos estão sendo 
contrapostos e não a própria inter-relação como sendo o sujeito; mas Anna Freud está fa
lando de objetividade e subjetividade, além de relações entre estes termos que podería
mos denominar de ruptura e reapropriação. 



Perigos para o processo vital; conflitos entre ego, id e superego; ausência de rela
ção entre respostas e conseqüências; dissonância cognitiva - diversos postulados teóri
cos, uma mesma constatação: a ruptura aparencial nas relações sujeito-objeto (s-o), ho¬ 
mem-mundo, eu-outro, eu-eu, a impossibilidade de tolerar tal ruptura e as tentativas de 
superar o impasse. 

ALIENAÇÃO Ε IDEOLOGIA 

Realizando extensa discussão sobre o papel da Teoria da Alienação no marxismo, 
Schaff (1979) ora a encontra como categoria central (Thier, Popitz, Lange), ora como 
conceito que cumpre função prática, mas não é científico (Balibar, Althusser, Godelier), 
ora como conceito que se concretiza, enriquece a teoria marxista e torna possível a ela
boração de novos conceitos a cada ciência mais concreta desdobrada. Nesta última clas
sificação inclui Garaudy, Kosik e a si próprio. Ε esta a postura adotada aqui. 

Schaff demonstra que, sem o conceito de alienação, Marx não poderia ter chega
do aos conceitos de mercadoria, capital, produção social, relações de produção, força 
produtiva, fetichismo (da mercadoria, do dinheiro, do capital). Principalmente, demons
tra que o caminho investigativo das relações sociais sob o capitalismo precisa libertar-se 
da carga especulativa e identificar as formas concretas de expressão da alienação em 
cada nível analítico/objeto/objetivo. 

Diferenciando objetivação (existência fora do psíquico), coisificação (o que não é 
coisa, mas é experienciado como tal - relações sociais e força de trabalho tornando-se 
mercadoria) e fetichismo (o que é coisa mas é humanizado - produtos portando relações 
sociais), Schaff coloca alienação como possibilidade da objetivação, nas condições de 
coisificação e fetichismo, com dupla e contraditória natureza (subjetiva = genérica, hu
mana; objetiva = socioeconômica, do modo de produção), compondo cadeia complexa: 

• Estranhamento na relação produtor/produto (venda de força de trabalho me
diante assalariamento; divisão de trabalho parcializando as tarefas e as possibilidades de 
espelhamento do produtor no produto; idiotia da superespecialização). 

• Estranhamento na relação trabalho/máquina (trabalho morto, isto é, trabalho hu
mano pretérito embutido na máquina, expropriando o gesto produtor do trabalhador). 

• Estranhamento trabalho/ato de produção (apropriação final dos resultados do 
trabalho pelo comprador da força de trabalho; capital morto, isto é, capital especulativo 
que não se realiza na produção). 

Por fim, Schaff realiza um ajuste conceituai: 
• Alienação Objetiva - a que ocorre na relação do homem com os resultados de 

sua atividade produtiva (produtos e processos econômicos, sociais, políticos e culturais). 
Fetichismo da mercadoria, burocracia, exército, Estado, religião, arte e ideologia repre
sentam formas. 

• Alienação Subjetiva Lato Sensu - a que ocorre na relação do homem com a 
socialização. Ruptura do sistema de normas, incapacidade social de regular a ação indi
vidual e inelasticidade da estrutura social representam formas. 

• Alienação Subjetiva Stricto Sensu - a que ocorre na relação do homem consi
go mesmo, na representação que o homem constrói de sua atividade produtiva e sociali¬ 



zação. O eu experimentado como coisa, algo alheio; o si mesmo transformado em merca
doria (tempo dc viver, força física, habilidades, afeto, inteligência, atenção, criatividade, 
moral etc.); a falência da idéia de sentido da vida (vazio existencial); e a convicção de 
que nada a ser feito modificará a realidade representam formas. 

O autor nos deixa neste patamar - a alienação nada representação, difusa, ines¬ 
pecífica, centro de um sujeito sem centro, integridade fantasmada. A investigação das 
formas de expressão da alienação deve partir de sua objetividade e vasculhar as tentati
vas humanas de produzir suas condições de existência, de se 're-integrar' e de fracassar 
nestas tentativas. 

O que colhe um instrumento epidemiológico tipo questionário, principalmente no 
domínio psiquiátrico? Discurso, representação. Mas como saber o grau de integridade 
entre curso c 'discurso', entre apresentado e representado? O que, e como, pode chegar 
àquelas consciências expressas em linguagem? Diante do pesquisador o sujeito se acau¬ 
tela, aproxima sua resposta daquilo que supõe seja consenso social, cai na ideologia (en
tendida por Schaff como forma de expressão da alienação objetiva). 

As teorizações atuais acerca da ideologia tentam articular, simultaneamente, o 
plano das relações sociais e da subjetividade (divisão social do trabalho e características 
individuais), como cm Althusser (1983); e consciência individual e visões dc mundo, 
como em Goldmann (1972). Genericamente poderíamos designar por ideologia a distor
ção do pensamento que nasce das contradições e as oculta. Temos aí colocado o conceito 
de distorção, o que remete à questão fundamental dos esforços conceituais: A definição 
deve se lastrear em critério de verdade e falsidade, acerto e erro? As representações ideo
lógicas são necessariamente falsas representações? Se são, como entender a falsidade? A 
representação não coincide com a coisa representada, então há falseamento, mas alguém 
acredita que sim e age como tal, então existe como verdade para alguém. 

Os trabalhos de Nosella (1983) c Chaui (1984) permitem alguns esclarecimentos. 
Além dos cortes divisão do trabalho versus visões de mundo e verdadeiro versus falso, 
há um terceiro que marca a presença da luta política no debate: pensamento dc classe do
minante para escamotear a dominação versus pensamento orgânico de qualquer classe na 
luta para afirmar seus objetivos. 

A fonte dc todo este debate é o Marx & Engels de A Ideologia Alemã (s/d), onde 
ideologia é tomado como um modo de representação da realidade, caracterizado pelo 
processo dc ocultamento das contradições, inversões c lacunas do real. Para haver ideo
logia, e preciso que haja um oculto, donde a aproximação entre ideologia e falsa cons
ciência. Mas quando Marx & Engels (s/d), cm nota dc rodapé, afirmam que "quase toda 
ideologia se reduz a uma falsa consciência ..." percebemos que esta concepção não está 
colocada como única, apenas como prevalente 

Tentemos então uma definição: 
Ideologia - conjunto dc normas e princípios que orientam, sustentam e justificam 

teoricamente a ação das classes, desenvolvido c/ou incorporado pelo indivíduo em sua 
ação cotidiana, ocultando a fonte externa, a historicidade e a parcialidade. A ideologia 
está explícita, revelada logicamente no discurso, defendida, mas descontextualizada de 
sua parcialidade; e implícita, vivida como criação interna, naturalizada e eternalizada. A 
principal característica da ideologia é sua função prática social dc fazer a vida ser levada 



sem maiores sofrimentos e sem evidência dos interesses supra-individuais em ação. Alie
nação e ideologia se interdeterminam e sustentam. 

Portanto, ideologia está no discurso, é parte daquilo que os instrumentos epide
miológicos colhem. O grau de reconhecimento entre vida e representação da vida indica 
padrão de saúde mental do indivíduo, sua maior ou menor capacidade de operar relações 
e significados, de tomar decisões e realizar práticas cotidianas que permitam real satisfa
ção de necessidades e objetivos. 

Alienação e ideologia não se confundem com doença mental, são categorias me
diadoras, que permitem entendê-la, expor sua gênese e indicar as formas de hierarquia de 
experiências em determinada situação social concreta. 

A CONSCIÊNCIA 

Objetividade, o mundo abstraído o sujeito, e subjetividade, o sujeito abstraído o 
mundo, são inatingíveis na ausência de uma compreensão, por rápida que seja, da cons
ciência, locus onde a relação subjetivo/objetivo acontece e se expressa. 

Enquanto um fenômeno reproduzir-se na percepção apenas como aquele fenôme
no, não podemos falar em consciência. Ε preciso que haja intervenção de um indivíduo e 
que ela construa um significado para o fenômeno que o transcenda. Então, quando o fe
nômeno puder ser mais ou diferente de si mesmo para o indivíduo é que este se torna ser 
consciente. O fenômeno agora é 'coisa-com-significado' e pode ser belo ou feio, alegre 
ou triste, importante ou nulo, asséptico ou sujo, e a Psicologia torna-se possível, pois tor
nou-se possível a consciência. 

A consciência é, desde o início, um produto social No início é consciência 
do meio sensível mais próximo, é consciência de conexões limitadas com outros e 
coisas. (Marx & Engels, s/d) 

Como é que as coisas e os outros adquirem transcendência? Como ganham signi
ficado? Na medida e na dependência da historicidade. A capacidade humana, por traba
lho e linguagem, de incorporar e ser incorporado pela história, constrói cotidianamente 
outros fenômenos dentro de cada fenômeno e para cada indivíduo. A ação humana indi
vidual e coletiva, passada e futura, vai redefinindo as coisas, os homens, o mundo. 

Mas não é qualquer ação humana que tem esta propriedade. É preciso que promo
va transformação na natureza e nos homens, que tenha produto, isto é, que seja trabalho, 
"dupla relação de transformação entre o homem e o mundo (...) metabolismo do ho
mem com a natureza" (Marx, s/d). Do ponto de vista individual ou coletivo, é a expe
riência do trabalho que estabelece relevâncias, destaca fatos e significados, diferencia 
objetos na percepção. 

Leontiev (1978) marca este processo de diferenciação com a alegoria do ma
chado e da árvore: quando a ação de derrubar a árvore ocorre, ela passa a portar algo 
que não está na árvore ou no machado, que é a diferença de consistência entre um e 
outro. O lugar da consciência é o diferencial de consistência entre objetividade e subjeti
vidade. O produto (árvore derrubada) e o machado (instrumento de trabalho), ação ante
rior congelada e reapropriada pelo homem, permitem a construção de outras árvores na 



árvore (mole, dura etc) , de outros machados no machado (afiado, forte e tc) e de outro 
homem no homem (capaz de derrubar árvore, por exemplo). 

No plano de uma atividade, como beber água, é possível empreender análise estri
ta do encadeamento estímulo-resposta. Não se demanda aqui a busca do significado por
que a ação mesma não é significadora, não tem transcendência. Mas quando o trabalho 
introduz a ação passada dentro da ação presente, os gestos significam, instala-se a dia¬ 
cronia subjetividade-objetividade e não podemos abandoná-la sob o risco de perder a 
própria ação. 

Ocorre que a presença do trabalho na história dos homens instala mais do que a 
diacronia, instala também a possibilidade formal da diacronia para qualquer ação huma
na. O que faz com que, em um corte transversal, qualquer atividade possa ser prenhe de 
significados, portanto produtora e produzida pela consciência. Recorramos a Leontiev 
(1978) para ajustes conceituais: 

Reflexo Psíquico - categoria fisiológica, filosófica, psicológica, que implica 
níveis, formas, etapas. O reflexo psíquico tem caráter ativo. Não são os órgãos de 
sentido que percebem, é o ser, através destes órgãos. A categoria relaciona-se a rea
ção e a espelhamento. 

• Psiquismo - imagem subjetiva da realidade objetiva, nos antropóides, como 
desenvolvimento do reflexo psíquico, que supera e mantém o anterior incorporado. Sub
jetivo e objetivo são qualidades diferentes do mesmo mundo material, produto e condi
ção dos vínculos entre organismo e meio. 

• Consciência - forma qualitativamente particular do psiquismo. Aparece com
plexa, desenvolvida, mediadora e mediada, como produto social, nos homens, em rela
ção com atividade e trabalho. 

• Atividade - processo no qual se concretizam as transições recíprocas sujeito-
objeto. É unidade molecular da vida humana, mediatizada pelo reflexo psíquico, cuja 
função é orientar o sujeito no mundo objetivo. Constitui sistema que tem estrutura, fun
ção, contradições, transformações, desenvolvimento. Seja qual for a forma tomada, nun
ca se descola das relações sociais. Ε um sistema incluído no sistema de relações sociais. 

• Trabalho - atividade especificamente humana, que se realiza por meio de ins
trumentos, tendo por base a cooperação e a comunicação, pois é social desde o início. 
Implica projeto, transformação da natureza e transformação permanente de seu agente, 
criador das próprias condições de sobrevivência. O instrumento, mediatizando a ativida
de humana, permite que a atividade de cada um incorpore a experiência da humanidade. 

• Indivíduo - o conceito se baseia na indivisibilidade, na integridade do su
jeito entre os de sua espécie, na presença de singularidades e refere-se à complexa 
formação genotípica. 

• Personalidade - sujeito, momento interno, aspecto e produto da atividade e do 
trabalho, conformando certa unidade irrepetível. Personalidade é a concretude do sujeito, 
expressão concreta da consciência individual. Contém elementos mais ou menos dinâmi
cos: os primeiros permitem a mudança no correr da vida individual, permitem que a per
sonalidade prossiga se modificando enquanto houver vida; os segundos autorizam a 
identificação do ontem com o hoje, cristalizando-se em torno das experiências de 
permanência da identidade. 



• Lógica de Pesquisa - deve seguir a lógica da atividade humana principal, que é 
o trabalho: delimitar as atividades especiais, dominantes, subordinates, de um grupo 
qualificado para estudo de caso; definir os motivos destas atividades; delimitar ações ou 
processos que obedeçam a fins concretos; definir as finalidades destas ações; delimitar as 
operações que dependam diretamente das condições para que se alcancem aqueles fins; 
definir as condições possibilitadoras daquelas operações. 

Assim, Vygotsky (1984), alertando o investigador da consciência para que não 
somente estudasse o final das operações, mas suas estruturas específicas; não somente 
estudasse a realização de tarefas, mas também os meios auxiliares específicos (instru
mentos e significação); já propunha, desde os anos 20, os seguintes princípios: 

• analisar processos e não objetos, com dinâmica, historicidade, interações, com¬ 
plementações e contradições; 

• incorporar explicação e descrição, sem polarizar, pois descrição é base, etapa 
inicial, para apreensão da essência e dos processos a serem explicados. Dois processos 
fenotipicamente similares podem ser radicalmente diferentes em seus aspectos dinâmico-
causais-significantes e vice-versa; 

• analisar historicamente. Nos processos psicológicos automatizados, a aparência 
já nada, ou quase nada, diz sobre essência. A atenção voluntária estabelecida transforma-
se em involuntária, o estágio mais elevado adquire identidade fenotípica com o mais 
atrasado, sobrevivendo, no atual, formas fossilizadas do anterior. 

DA DIACRONIA À RUPTURA 

A diacronia sujeito/objeto é filha da historicidade, do trabalho, e instala a 
consciência. Posta a diacronia, está colocada a possibilidade formal para a ocorrência 
da contradição, quando sujeito e objeto já não se enfrentam em simetria: agora o fe
nômeno objetivo transmuta-se à imagem e semelhança de cada sujeito que o utiliza 
ou simplesmente contempla. Vários fenômenos ressignificados pela história ocupam 
aquele que o ser natural reconhecia. Posta a contradição, está colocada a possibilida
de formal do antagonismo. 

O animal do homem é sincrônico, o homem do homem é diacrônico, por isto o 
viver do homem é contraditório. Sujeito e objeto constroem entre si uma invisível rede 
de significações e transformações: a vida de todos nós é fundada em uma permanente 
tensão sujeito-objeto possibilitada pelo trabalho. A sincronia resta como hipótese possí
vel num proto-humano, paraíso perdido/desejado. 

Através do trabalho surge a diacronia e, por isto, a tensão homem-natureza. Ago
ra encontramos as condições formais para que ocorra a ruptura aparencial entre o sujeito 
e o objeto. Enquanto não se instaura a ruptura aparencial, estaremos falando de tensão, 
preocupação, dificuldade, sofrimento psicológico. Compreensível, por via quantitativa, 
de mais ou de menos, ou qualitativa, de pior ou melhor, certo ou errado etc. 

Ε curioso como, com base nesta formulação, alguns clássicos problemas da Psi
cologia perdem totalmente o sentido: sobre a determinação interna ou externa da doença 
mental por exemplo, qualquer uma das respostas clássicas se equivoca, na medida em 
que o problema está exatamente na tensão entre o sujeito e objeto, na dupla transforma¬ 



ção homem-meio. A consciência precede a ação ou é produto dela? Também não seria 
possível coisa ou outra: a ação é produto e produtora da consciência, a consciência é pro
duto e produtora da ação, outra vez uma se define em nexo com a outra. 

Esta primeira aproximação faz avançar a compreensão do problema, mas ainda é 
enganadora. Até agora reconhecemos a diversidade do subjetivo, temos indicativos até 
de como ela se instala, todavia, partimos do pressuposto da unicidade do objetivo, o que 
não é verdadeiro: o objetivo também é múltiplo. 

A Psiquiatria clássica, por exemplo, partiu sempre do pressuposto da unicidade 
do mundo objetivo: ocorrido o estranhamento era no indivíduo que deveríamos buscá-lo. 
Algumas psicologias e psiquiatrias ditas críticas também partem deste pressuposto, che
gando até a formular a tese de que a doença mental não passa de invenção destes ou da
queles poderosos para excluir os descontentes. 

Já a Psicanálise e o Behaviorismo reconhecem a pluralidade do mundo objetivo. 
A primeira faz da tensão entre objetividades distintas, entre a cultura e a Biologia, seu 
principal locus de atenção. A segunda coloca em seu centro teórico a possibilidade de a 
realidade adquirir significados aleatórios para o sujeito. O que permite a ambas permane
cerem atuais. 

O objetivo é múltiplo. A cultura é objetiva e a Biologia também: para enfocar a 
tensão preferida pela Psicanálise, o corpo sente prazer sexual e a cultura o considera sujo 
e indigno. O fenômeno insere-se objetivamente em estruturas objetivas múltiplas, recebe 
dos hospitais, dos velórios e da moda as marcas da assepsia, da tristeza e da beleza, res
pectivamente, por exemplo. Ε quem já esteve doente, já enlutou e acompanha os movi
mentos da estética, está literalmente sob a égide de muitos fenômenos quando se defron
ta com cada um deles. 

A possibilidade de conviver com a multiplicidade é fundamental para a sobrevi
vência do ser humano. Ou o ser humano arranja meios de conviver com o belo e o feio, o 
certo e o errado, o alegre e o triste, simultaneamente, ou não estaríamos aqui para contar 
a história. Os homens tiveram de encontrar, durante toda sua história, formas de con
vivência com o antagonismo objetividade-subjetividade. A estas formas de convivên
cia estaremos chamando de 'modos de reapropriação': expressão das tentativas de 
entender, superar, evitar ou tornar suportável o sofrimento psíquico oriundo do anta
gonismo subjetividade/objetividade, recuperando ou não a tensão diacrônica. 

DA RUPTURA À REAPROPRIAÇÃO 

As sociedades humanas, desde os primórdios, estruturam modos de reapropria
ção da ruptura aparencial sujeito-objeto (s-o). A religião, do Latim re-ligare, ligar outra 
vez, foi uma das formas que o homem encontrou para conviver com tal ruptura; todos 
caçamos o animal, mas o chefe tem o direito de comer primeiro, por ser filho e/ou prote
gido dos deuses. 

Ε quantos hoje não suportam o insuportável à espera ou graças ao reino dos céus? 
Quantos também, a partir de Puebla, não lutam arduamente pela justiça como um princí
pio divino? A religião é sempre 're-ligação', modo de reapropriação da dinâmica s-o, é 



sempre ideologia, nem sempre alienação, pois, pelo menos em sua origem, realizava ob
jetivação. 

Se o homem é mediação obrigatória para o controle da natureza pelo homem, o 
meio ambiente do homem é também o outro e a objetividade do homem se apresenta du
pla: a natureza e a estrutura social. 

Por meio da linguagem, a ideologia opera emprestando universalidade abstrata ao 
que é particular concreto; assim, se as mulheres em um determinado momento histórico, 
pela história mesma da divisão de trabalho entre os sexos, não estão preparadas para este 
ou aquele trabalho, o nível ideológico engendra algo como "isto não é trabalho de mu
lher", tornando universal - descolado do momento histórico - e abstrato - independente 
desta ou daquela mulher em particular - um conceito, ou um preconceito, que, neste 
caso, tem função conservadora. Ε ao surgir o preconceito fica explícita a contradição: 
existem mulheres realizando o que 'não deveriam'. 

Aqui interessa destacar o papel da ideologia na recuperação simbólica do metabo
lismo homem-natureza, operando uma sutura na relação s-o. Na medida em que nasce no 
esteio da dupla objetividade, social-natural, passa a ter função homogeneizadora da con
tradição, impedindo a ruptura s-o, embora não anule toda e qualquer forma de sofrimen
to psíquico. 

No capitalismo, o trabalho se organiza cooperativamente e engendra ao mesmo 
tempo competição obrigatória; a contradição, neste plano, é insuperável. Ato contínuo 
aumentam de importância, por exemplo, os esportes que fazem por exercer um forte sen
timento cooperativo e ritualizam a competição, tornando-a lúdica e quiçá inofensiva. Ou 
as gangues adolescentes. Qualquer que seja a forma, sempre repondo um grupo social 
em que a dialética cooperação/competição volte a operar sob controle dos indivíduos. 

Se o modo de produção parece cindir afeto e razão no trabalhador, formatando o 
afeto do trabalhador pela lógica do capital, deixando fora da jornada de trabalho a pes¬ 
soalização; o trabalhador busca reapropriar-se do afeto pleno também no trabalho, como 
algo submetido à própria lógica. Então a sedução da secretária passa a ser assunto obri
gatório nas rodas informais e vasta rede de erotização atravessa os escritórios. 

Quanto mais o gesto se fragmenta, perdendo o autor; quanto mais o homem perde 
o controle do processo de trabalho e de seus próprios processos de significação; floresce 
a indústria do hobby, oferecendo a oportunidade de a ação recompor-se, início-meio-fim, 
sob a tutela do autor/ator, por sua arte e para o seu gozo, em pelo menos algum lu
gar/momento do viver. 

Se a produção da vida parece escapar das mãos, se é preciso viver um dia de cada 
vez, conquistando hoje o alimento de hoje, desloca-se e ritualiza-se a insegurança: a rou
pa nova, a casa própria e/ou o carro novo para que os amigos invejem, mesmo que me
diante dívidas eternas. Vida a retalho, vida a prestação, segurança fora do lugar. 

Se o trabalho feito mercadoria expulsa o projeto, o sonho, e fica revelado a cada 
dia que o futuro nos escapa, eis uma enchurrada de telenovelas, cartomantes, horósco
pos, eis a fantasia reinventando o devir. 

Se a ruptura aparencial passa a ser inerente às formas de organização da produção 
e se torna onipresente, é preciso que o ser humano encontre formas também suficiente
mente lábeis para a convivência com ela. 



Tais formas podem preencher em nível real ou mágico as necessidades de retoma
da da tensão s-o perdida na vida cotidiana: 

• Real, quando exerce uma atuação de retorno sobre o locus do antagonismo: a 
atuação sindical, por exemplo, objetiva a imediata melhoria das condições salariais ou de 
trabalho que estão provocando o problema. 

• Mágica, quando retoma o controle, instaura a reapropriação na ausência do set 
que desenha o antagonismo e sem possibilidades de retorno à situação-locus: no futebol 
estruturam-se equipes lado a lado em disputa feroz por um objetivo pactuado, torna-se o 
desempenho estritamente dependente da competência e ritualiza-se a disputa. 

A cada momento que a relação s-o tende para a ruptura aparencial, a insuportabi¬ 
lidade da experiência vazia de significados obriga a reconstrução da diacronia s-o: velan
do o abismo, fantasmando uma ponte, construindo algo provisório e frágil e vivido como 
tal, construindo algo provisório e frágil, porém vivido como permanente e forte, véus 
simbólicos revelando a natureza do antagonismo, véus simbólicos negando que o antago
nismo exista. A estas tentativas de reconstruir a diacronia, genéricas da cultura ou espe
cíficas do indivíduo, cobertas de êxito ou de fracasso, chamamos de modos de reapro
priação, categoria mediadora entre alienação/ideologia e saúde/doença mental. Diacronia 
s-o > Alienação/Ideologia > Contradição s-o > Sofrimento Psíquico > Antagonismo s-o 
> Modos de Reapropriação > Saúde/Doença Mental. 

OS MODOS DE REAPROPRIAÇÃO 

Não é apenas na trama social que se desenham modos de reapropriação. É preci
so atingir o nível individual, encontrar as maneiras que um sujeito em particular busca 
para proteger-se contra a ruptura aparencial s-o. Elas existem, e vasta tem sido a contri
buição da Psicologia e da Psiquiatria. 

Skinner mapeando as formas de controle e contracontrole, Selligman apontando o 
desamparo aprendido, a dissonância cognitiva de Festinger, o conformismo de Asch, a 
batalha campal entre id/ego/super ego em Freud, as estratégias defensivas em Dejours. 
Enfim, quem procurar a presença da dialética antagonismo/reapropriação corre o risco de 
ter de percorrer toda a Psicologia. 

A presença da ruptura aparencial s-o retira o controle do indivíduo sobre o seu 
meio e sobre si mesmo e uma das possibilidades de reapropriação pode ser, simplesmen
te, o retorno a uma situação onde algum controle era detido. Todos nós já vivemos isto: é 
muito comum um gerente, ao deparar-se com situações naquele momento insolúveis, bri
gar com a secretária por um documento de somenos importância, ou fazer uma inspeção 
na unidade que dirige buscando encontrar pequenos problemas que saiba resolver; ou um 
trabalhador em mecânica de automóveis, que, ao encontrar motor cujo defeito não conse
gue descobrir, inventa inusitado ciúme da mulher. Existem formas instituídas socialmen
te que estabelecem possibilidades de regressão a formas de sociabilidade anterior, coti¬ 
dianamente utilizadas. Se a tentativa de escapar do sofrimento não encontrar uma destas 
formas socialmente disponíveis - um hobby, um esporte, uma religião - , se restar a rea
propriação solitária, incompartilhável, estaremos no vestíbulo da doença mental. 



Por que não denominamos mecanismos de defesa e sim modos de reapropriação à 
dialética apontada? Sem dúvidas, seria merecida homenagem a Freud. 

O problema é que Freud vincula sua descoberta à história natural do homem, pulsões, 
instinto, sexualidade, o que, do nosso ponto de vista, impediu que percebesse a extensão da 
descoberta. A etiologia que a Psicanálise engendra protege-a da tarefa de enfrentar a história, 
e com ela o trabalho dos homens, modo de construir a si mesmo. No entanto, se a ênfase for 
colocada na dinâmica eu-mundo, os mecanismos de defesa, como qualquer boa descoberta 
empírica, resistem e transcendem as fixações teóricas do autor. 

DOENÇA MENTAL: SOLITÁRIO Ε 
DOLOROSO MODO DE REAPROPRIAÇÃO 

Constatamos que a literatura vem considerando doença mental como a ruptura 
s-o, por isso nos obrigamos a dizer que ela é aparencial e a rastrear a existência da dia
cronia eu-mundo que a consciência engendra. Depois as possibilidades de contradição e 
antagonismo que a alienação engendra. No curso dos dois subcapítulos anteriores, fomos 
percebendo que a ruptura aparencial é muito mais antiga que a doença mental e que as 
sociedades encontraram modos de reapropriação e os institucionalizaram, prevenindo a 
dor de o indivíduo enfrentar o estranhamento de si mesmo. 

Doença mental não é a ruptura sujeito-objeto, sujeito-outro. A doença mental 
ocorre tendo por base a representação da ruptura, mas apenas quando falham os modos 
de reapropriação socialmente disponíveis, legitimados, satisfatórios. Instaura-se aqui um 
rompimento aparencial eu-eu, em tantas qualidades diferentes. 

De onde espreita o risco do antagonismo do homem consigo mesmo? Onde se es
condem os riscos da doença mental? Onde quer que haja momentos significativos. Signi
ficar é uma palavra de origem latina composta de signo - marcar com um sinal, pôr um 
sinal em, imprimir, gravar - e ficare, do verbo facio, feci, factum - fazer, executar, 
criar, produzir, fabricar, trabalhar. A etimologia fala por si. 

O homem é um ser genérico, que faz a si mesmo ao fazer o mundo; é um ser 
transcendente, que só se realiza quando se torna um outro; e é um ser que produz signifi
cados. Onde buscar a compreensão do homem senão na forma como o homem produz 
sua própria vida? O trabalho é um momento significativo do homem, é uma possibilida
de da felicidade, da liberdade, da loucura, do sofrimento psíquico e da doença mental. 

Infância e sexualidade também o são. Sobre elas já se sabe bastante, seus efeitos e 
seus modos de comparecimento no sofrimento psíquico e na doença mental. Sobre o traba
lho, pouco ou nada se disse. Ε que paralelamente à alienação, divórcio entre o homem e o 
produto do homem, foi se concretizando uma espécie de exílio do afeto, da paixão, da criati
vidade e da liberdade na reprodução da força de trabalho. O homem é obrigado a recolher do 
trabalho os pedaços de sua subjetividade, é empurrado a manifestar-se apenas depois do ex
pediente, só aí devendo expressar prazer e sofrimento. Este homem aparece condenado a se 
expressar na reprodução, despejá-la na família, representá-la nos limites da casa. Ε aí ex
pressará o que for possível: dependência, violência, doença. 

Uma jornada de trabalho que obrigue o sujeito a trabalhar quando os outros re
pousam e a repousar quando seus pares trabalham; tarefas maiores ou menores do que 



força, atenção e inteligência humanas possam suportar; relações de trabalho despejando 
mensagens contraditórias; brutal retração salarial provocada pelo desemprego ou subem¬ 
prego que desaloja o sujeito do seu patamar de sobrevivência: possibilidades de sofri
mento psíquico que aparecem ao clínico, psicólogo ou psiquiatra, sempre travestidas. 
Outra dor ocupa o espaço da dor real. Os clínicos tomam este sofrimento como doença e 
legitimam a inversão. 

Ε quantos projetos terapêuticos atacam o espelho sem roçar sequer a fimbria do 
que ele espelha? Ε quantos projetos terapêuticos tomam a ruptura como real e natural, 
acumpliciando-se com as táticas de adoecimento que deveriam estar resolvendo? 

Recuperando o caminho traçado: partimos da consideração de que a alienação 
universaliza as possibilidades de antagonismo s-o; lembramos que a objetividade, para o 
homem, constantemente é o outro, pelo menos está sempre mediada pelo outro; depois 
constatamos que o sentimento de ruptura é insuportável, o que obriga os homens a cons
truírem modos de reapropriação, coletivos ou minimamente compartilhados, que cum
pram a função de restabelecer a tensão diacrônica s-o. 

Quando a história individual entrar em conflito permanente com a história social; 
quando o modo de reapropriação implicar cada vez mais antagonismo; quando a magni
tude da ruptura aparencial, ou o seu momento individual de ocorrência, impedirem a rea
propriação; ou quando se bloquearem rituais de recuperação sem maior sofrimento psí
quico, estaremos no território da doença mental. 

Ε tomando trabalho como base que se estruturam as representações e suas re
lações com a história: tempo, vínculo e espaço de organização da identidade. Se a psico
patologia puder superar o estágio em que se encontra, terá de perseguir o homem por 
onde o homem se faz. O indivíduo como ponto de partida, o trabalho como nexo, a rea
propriação coletiva da existência como desígnio. 

ESBOÇO DE UMA TAXONOMIA DOS MODOS DE REAPROPRIAÇÃO 

Urge testar o modelo e visitar o sintoma, onde ele aparece e é produzido em rela
ção com a principal atividade humana, o trabalho. Vejamos até que ponto a teoria se sus
tenta no confronto com a vida. 

Tomemos um posto de trabalho muito comum em nossos dias: digitador de termi
nal de vídeo. 9 

O processo de trabalho está sob supervisão da máquina, o software é desenhado 
de tal maneira que, a qualquer momento, é possível saber quantos toques o operador deu 
e em que velocidade. 

O controle sobre o trabalhador sempre existiu e o trabalhador sempre desenvol
veu modos relativamente eficientes de lidar com ele. 

'Este trabalhador vai ao banheiro e aproveita para driblar o tempo, aquele organi
za seus colegas para reivindicar pausas, o outro resolve ser o mais rápido do grupo ou in
venta uma piada contra os controladores etc. etc. etc'. 

9 Os exemplos são retirados de estudo realizado no Projeto Saúde Mental e Trabalho, desenvolvido na Faculdade de Filoso
fia Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP, sob coordenação geral do prof. dr. Wanderley Codo, no período 1988/1992. 



Mas aqui a situação é qualitativamente distinta: o controle existe e é mais intenso, 
porém o controlador sumiu. Onde está o cronometrista, o olhar atento do supervisor, o 
setor demarcado que controla a qualidade? 

Ά informática dificulta sobremaneira os mecanismos de contracontrole do traba
lho, uma vez que torna o controle onipresente e abstrato'. 

A situação é agressiva, desgastante, do ponto de vista da saúde mental do tra
balhador: podem se tornar ineficazes os modos de reapropriação habituais. Fica posta 
a ruptura aparencial s-o, sem bálsamos. 

Veremos adiante que possibilidades de adoecimento mental acompanham este 
quadro. Por ora vejamos como operam os modos de reapropriação tendo como referência 
tal situação. 

Os modos de reapropriação, tanto institucionais quanto individuais, operam sutu¬ 
ras s-o e podem ser classificados assim: 

• Quanto à natureza, diferenciam-se cm reais e mágicos: 

Reais, quando enfrentam o conflito (contradição e antagonismo) em sua própria 
forma e lógica. 

'Um grupo de trabalhadores organiza-se para reduzir o tempo de trabalho e espa
çar mais adequadamente as pausas. Outro intensifica o número de toques e depois deixa 
a máquina ligada para tomar um café'. 

Mágicos, quando reapresentam o conflito sob forma e lógica distintas dos 
geradores. 

'Quando chega à seção o relatório diário das estatísticas de cada digitador, um 
grupo se dedica a rir dos números de seus colegas e/ou de si mesmo, ali um 'puxa-saco' 
quer ultrapassar a média, aqui um 'mole' que nunca a alcança, outro grupo se recusa até 
a ver o relatório'. 

• Quanto ao modo de operação, podem ser redutores ou deslocadores: 
Redutores, quando operam uma simplificação do conflito visando torná-lo 

operacional. 
'Este trabalhador se culpa pelo 'fraco' desempenho do dia, lembra que não dor

miu direito ou bebeu na noite anterior, resumindo o conflito capital-trabalho pelo apaga¬ 
mento simbólico do capital, condenando o trabalho à responsabilidade solitária de todo o 
processo. Ou o contrário, acusando o setor de processamento, a empresa, o chefe de 
plantão. Agora foi o trabalhador que desapareceu'. 

Deslocadores, quando transfere a dinâmica do conflito para sets distintos de 
onde ocorre. 

Ά briga com a namorada, o chute no cachorro, as possibilidades são vastas e so
bejamente conhecidas'. 

• Quanto à dimensão temporal, podem ser contemporâneos, retrospectivos ou 
prospectivos: 

Contemporâneos, quando o conflito é suposto como solúvel no tempo presente. 
'Também vastas e conhecidas possibilidades: tantos consumos e trabalhos com

pulsivos, tantos paraísos químicos, tantas urgências corporais'. 
Retrospectivos, quando a saída é retorno à situação anterior sobre a qual ha

via controle. 



'Ah! os bons velhos tempos, a busca do tempo perdido, dentro do próprio traba
lho ou anterior à entrada no mercado de trabalho'. 

Prospectivos, quando o estado presente é suportado, taticamente, pela solução 
no futuro. 

'Depois desse emprego, licenciado, aposentado, ou enriquecido pela loteria, con
seguirá se realizar. Quiçá depois desta vida'. 

Não é possível supor a existência de modos de reapropriação puros, paradigmáti
cos de cada um dos sete cortes propostos. A manifestação empírica os combinará e re¬ 
combinará, visitando todas as associações factíveis: mágico-redutor-contemporâneo, 
real-deslocador-prospectivo etc. etc. etc. 

Ε quanto a formas de expressão da doença mental, propriamente dita, o que esta
ria acontecendo nesta situação concreta de trabalho? 

Apl icamos um inventário psicológico, o Minnesota Multifasic Personality 
Inventary (Graham, 1987), em todos os digitadores de um centro de processamento de 
dados de uma grande empresa bancária, e o destaque da escala paranóia foi inequívoco: 
37% destes trabalhadores apresentavam a escala destacada, enquanto apenas 0,8% de to
dos os outros trabalhadores da mesma empresa apresentavam o mesmo destaque. Por 
quê? 

Antes de ser um sintoma ou doença, a paranóia é uma lógica. Se há sofrimento é 
por perseguição oriunda de fonte externa, sem porquê e sem por quem. O indivíduo se 
previne. Mas a situação concreta, geradora dos elementos incorporáveis à lógica, não 
muda. As suspeitas aumentam. O ciclo se refaz ampliado. 

Retomemos o processo de trabalho do digitador. Não é impressionante a seme
lhança entre a lógica paranóide e o tipo de relação de controle que a informática estabe
lece com o digitador? Ali algo controla, mas não se sabe como opera, é onipresente, im
perioso. Ao trabalhador torna-se necessário escapar deste controle, mesmo que seja cum
prindo as exigências. Claro, melhor seria não cumpri-las, mas a sobrevivência depende 
deste jogo. 

Dispondo de um levantamento epidemiológico de paranóia, poderíamos desenhar 
o seguinte quadro: 

• Certa proporção de sujeitos apresentaria paranóia especializada, universalizada, 
recorrente, como patologia. 

• Outra proporção apresentaria paranóia elevada, evidente, mas sem possibilidade 
de reconhecimento como doença, talvez marca destacada na personalidade, talvez reação 
conjuntural. Comportamento paranóide. Reação paranóide. 

• Ainda outra proporção apresentaria marcas difusas, pouco perceptíveis ao ins
trumento de investigação, ou deliberadamente escondidas pelo uso de pesos diferencia¬ 
dores; presença acatada como previsível, normal, senão saudável, pelas hipóteses que 
norteiam a construção dos instrumentos. A prontidão paranóide concebida como neces
sária em sociedade excludente e competitiva. 

É quase certo que os primeiros estivessem fora ou em vias de cair fora da produ
ção: licença, aposentadoria, desemprego. 

Os segundos, se por acaso ou competência de algum mecanismo de seleção (deli
berado ou intuitivo) se encontrassem exercendo a função de digitador, poderiam estar ra¬ 



zoavelmente adaptados. Alguns psiquiatras e psicólogos concluiriam sobre vocação, es
colha, homem certo no lugar certo. 

O que aconteceria com os terceiros, portadores de paranóia em sintonia com a 
vida cotidiana, se chegassem à função de digitador? 

Esgotadas as possibilidades de reapropriação efetiva, aos segundos caberia a mul
tiplicação do risco de se tornarem primeiros, aos terceiros caberia a probabilidade cres
cente de instalação da lógica paranóide. 

Quando detectamos o antagonismo que ameaça a tensão s-o, é preciso procurar 
quais os modos de reapropriação possíveis. Se passarmos uma vista d'olhos nos exem
plos de modos de reapropriação citados acima, veremos que muitos deles aumentam a 
probabilidade de instalação da lógica paranóide. 

Todos os trabalhadores de digitação estariam, por isso, condenados à paranóia? A 
resposta é não. Estamos dizendo apenas que ser digitador aumenta os riscos de entrada e 
aprofundamento na lógica paranóide. 

'Imaginemos: o digitador começa a detectar pequenos sinais na máquina que po
deriam indicar a forma como ela mede seus toques, um tipo de erro que o software não 
previra, ou pequenos sinais no rosto do supervisor que permitiriam antecipar e se defen
der de punições. Ε o resultado de todo este investimento fosse (...) aperfeiçoar o 
software (...) e/ou desempenho do supervisor'. 

Ou se a escolha recair em um modo de reapropriação que, ao invés de evitar, am
plia o circuito da perda de controle. 

'Filia-se a uma seita religiosa que prega serem todas as inovações tecnológicas 
frutos do mal'. 

Claro, o processo é infinitamente mais complexo, porém esperamos que os seus 
elementos básicos se deixem ver com o presente exercício. Num primeiro momento é 
possível mapear os modos de reapropriação como tendência, avaliar especialização ou 
uso complexo, avaliar proporções de uso dentro de uma população significativa. Depois 
há que aprofundar, exercendo a crítica e a qualificação da(s) tendência(s) encontrada(s), 
julgar se é característica da personalidade, reação conjuntural ou doença. Qualquer resul
tado, de inventário ou teste, por questionário ou entrevista, aponta as tendências de rea
propriação; contudo, não julga doença mental, a não ser nos limites do comprometimen
to orgânico. 

Quando um instrumento descreve existência de depressão, por exemplo, aí co
meça a pesquisa: que coisa é esta que o nome depressão recobre? lógica? característi
ca de personalidade? reação conjuntural? sintoma? doença de base orgânica? doença 
psicogênica? o quê? 

EXPRESSÕES DO TRABALHO NA CLÍNICA 

A realidade da vida assume complexidades tais que somente quando recortada 
por bisturi epistemológico a laser, em níveis analíticos que, por sua vez, podem inaugu
rar vastas áreas de saber, expõe-se à inteligência da vida sem ofuscá-la. Cada nível analí
tico desdobra variáveis, o que, também por sua vez, remete a instrumentos capazes de 
delimitá-las e discriminar seus elementos constituintes. 



Sendo trabalho um dos lugares sociais possibilitadores e estruturadores de identi
dade, que extensão de possibilidades e estruturações, primárias e secundárias, sucessivas 
ou simultâneas, ele gera? 

Pelo menos quatro expressões, que não rompem com a tradição, mas instauram 
novos significados, podem ser usadas para a tentativa de circunscrever o modo como tra
balho se expressa na clínica: 

• ESTREITAMENTO D O C A M P O D A CONSCIÊNCIA. 

Tanto esta expressão, como a original 'campo da consciência', tomadas de em
préstimo a Janet (1975), permitem designar o que ocorre quanto às chances (expansão, 
redução) de uma mesma consciência individual reunir vários fenômenos psíquicos, si
multaneamente. Em Janet, a expressão carrega um significado topológico abandonado 
aqui, em que se privilegia um significado de simultaneidade temporal. O trabalho que 
entra na história individual após adolescência e escolaridade extensa, após consolidação 
de mundividência externa ao mundo do trabalho (moral, existencial), será menos capaz 
de catalisar os fenômenos psíquicos na direção de seus processos, será menos capaz de 
impor pautas, trilhas, trilhos, que o trabalho do camponês, por exemplo, que entra em 
sua vida junto com as primeiras 'ereções de urina'. Um processo de trabalho repetitivo, 
automático, fragmentado, será muito mais capaz de enfrentar e vencer outros estímulos, 
reduzindo o campo da consciência a um espasmo doloroso, que aquele que permita ela
boração de vias duplas de relação. O momento de entrada direta na vida individual e 
a natureza do processo de trabalho determinam a amplitude da ação do trabalho sobre a 
consciência. 

Se um jovem de classe média urbana chega ao trabalho depois da adolescência, 
das epifanias sexuais e de décadas de exposição ao disciplinamento escolar, um jovem 
operário chega à escola, às epifanias sexuais e à adolescência, depois do trabalho, a partir 
da identidade de trabalhador. Ε todos já se relacionavam com mãe e pai baseados nas 
possibilidades que a inserção deles no mundo do trabalho configurava. O trabalho reme
te o sujeito e a fábrica de sujeitos para chances determinadas de alimentar-se, morar, de
senvolver prontidão para a tecnologia social acumulada, usar o tempo não comprado 
para o trabalho, ser saudável e apropriar-se do destino e da felicidade. 

• PRONTIDÃO PARANÓIDE. 

Esta expressão, tomada de empréstimo a Fanon (1978), permite designar o que 
ocorre na organização da representação sobre o tempo efetuada pelo trabalhador e passa
da para seus relacionamentos. Caso submeta os instrumentos e o processo ao seu tempo 
biológico prévio, ou submeta seu ritmo ao ritmo dos instrumentos e processo; caso o 
tempo seja vivido como tempo produtivo ou como tempo preparatório para produção; 
caso paire livre de uma hierarquia direta ou esteja na base de uma pirâmide de incitado¬ 
res/fiscalizadores; caso o tempo de produção seja artesanal, em haustos ligados ao tempo 
naturalizado prévio, ou tempo artificial, ainda não experienciado como natural, onde se
gundo seja molécula de tempo capaz de separar o sucesso ou fracasso do trabalho; estar¬ 
se-á num ponto ou noutro do eixo do tempo, mas tempo sem passado, presentificado no 
ato, futurizado no vir-a-ser do produto ou de sua ausência. Controle, hierarquia e presen
ça, ou ausência de produto, determinam o que ocorre na organização da representação 
sobre o tempo. 



• C A T E X E OBJETAL. 

Esta expressão, tomada de empréstimo à Psicanálise, permite designar o que 
ocorre na vinculação trabalhador/trabalho, na maior ou menor possibilidade do trabalha
dor projetar sua subjetividade no que produz. O produto estranha porções do produtor. O 
poeta Vinícius de Moraes lembra ao operário em construção que tudo em volta carrega 
marcas de sua mão. A existência destas marcas autoriza o espelhamento do trabalhador 
no trabalho, tornando familiar o exótico, recuperando em outro nível a onipotência infan
til e a totalidade do saber sobre o que faz. Se a marca e o saber são impedidos, o traba
lhador morre. Na presença e natureza desta marca, coagulam-se expressões da alienação, 
enquanto stricto sensu subjetiva. 

• FADIGA. 

Durante o século XIX, a fadiga foi compreendida como esgotamento muscular, 
perda ou ganho de substâncias, corrigível por repouso. Mas em seguida, fadiga foi apro
ximada de intensidade de trabalho, de ritmo, relativamente independente da extensão das 
jornadas. No século XX, fadiga passa a ser entendida como resposta genérica ao estresse, 
totalizante, envolvendo ritmo, extensão, controle e saber, não aliviada por repouso ou 
sono. Cansaço e sensação de vazio invadem a vida inteira do trabalhador, portanto o tra
balho exige ser visto em sua dupla dimensão (concreto e abstrato) e a extração explorató
ria do trabalho exige ser vista em sua dupla dimensão (absoluta e relativa). Não é somen
te a percepção investigadora que descobre novos desdobramentos, é o modo de organiza
ção do trabalho que simultaneamente vai inventando novas formas de viver e sofrer. Es
tala - esta pequena loucura disseminada pelos interstícios da alegria e do prazer, concei
to que entrou no senso comum e designa coorte de mal-estares - traz a neurastenia dos 
ociosos vitorianos para o dia-a-dia dos produtivos em tempo de capitalismo monopolista 
informatizado. Desgaste - perda de qualidade de vida que se expressa em padrões dife
renciados, na dependência do lugar concreto ocupado no modo de produção das con
dições de existência. 

Considerando a elaboração individual e coletiva de desígnios, constituidores de co
munidades de destino, tanto no espaço da família, da infância, da sexualidade e do trabalho, 
podem ocorrer experiências dramáticas de sucesso quando já se suspeitava fracasso, de fra
casso quando se suspeitava sucesso, de fracasso armadilhado (ardil automutilador), de suces
so sem empenho, de fracasso independente dos esforços individuais e microcoletivos. Estas 
experiências dramáticas podem construir vias dolorosas. O trabalho está aí, tão capaz de ge
rar tais experiências quanto qualquer outro lugar, e mais ainda, quando é posto no centro de 
organização do mundo. O mundo do trabalho ocupa o mundo. 

CONCLUSÃO 

Realizada a distinção entre loucura, alienação, ideologia, personalidade, doença 
mental e sofrimento psíquico (conjunto de mal-estares mais ou menos agudos, vividos 
subjetivamente, mas plenamente reconhecidos em sua origem objetiva, socialmente es
perados em natureza, intensidade e momento), temos colocada a possibilidade de várias 
epidemiologias: 



• EPIDEMIOLOGIA D A P E R S O N A L I D A D E - estudo de distribuição, modos de ex
pressão e determinação de padrões hierarquizados de experiências da consciência, com 
dinâmica histórica permanente, mas apresentando cristalizações que permitem auto e he¬ 
teroidentidade através do tempo de vida individual, ligadas aos núcleos de atividade hie¬ 
rarquizada, conforme conceito de Leontiev (1978). 

• EPIDEMIOLOGIA D O SOFRIMENTO PSÍQUICO - estudo de distribuição, modos de 
expressão e determinação de sintomas socialmente identificados como respostas adequa
das a processos de perda, de prejuízos de expectativas, de adaptação/desadaptação/rea¬ 
daptação, em sintonia com os modos de reapropriação socialmente compartilhados. 

• EPIDEMIOLOGIA D A DOENÇA MENTAL - estudo de distribuição, modos de expres
são e determinação de núcleos hierarquizados de sintomas que revelam inabilidade cristaliza
da do uso dos modos de reapropriação ou a impotência deles, possibilitando maior (neurose) 
ou menor (psicose) flexibilidade em discriminar objetividade de representação. 

A personalidade como objeto da Epidemiologia é campo pouco explorado, onde os 
estudos de Séve (1979) e Campana (1988) representam primeiros passos, tanto no conjunto 
das teorias como no conjunto de estudos que se instrumentalizam no marxismo. 

O sofrimento psíquico tem sido esquadrinhado pela Psiquiatria e pela Psicanálise, 
como pródromos e como sintomas-modelo de doença mental; também tem sido esqua
drinhado pelos pensadores marxistas (Reich, Fromm), mormente associados/confundidos 
com aquilo que Schaff (1979) denomina de alienação subjetiva stricto sensu. Mas, para 
além da vigilância a fim de espreitar precocemente o patológico e das confusões entre 
mal-estares existenciais e doença, o sofrimento psíquico não tem se constituído de modo 
satisfatório como objeto da Epidemiologia, só da Clínica. 

A doença mental tem sido tomada descritivamente, numa taxonomia estática ba
seada em síndromes desligadas de história; em imputação de relação causal, através da 
lógica causa-efeito imediatizada; em absolutizações da autonomia ou da dependência en
tre psíquico e orgânico. A taxonomia apresentada neste texto pode permitir avanços para 
além dos pontos atuais de impasse. 

Há que descrever, como primeiro momento, censitário, tomando a totalidade de 
um grupo constituído pela homogeneidade do modo como produz suas condições 
de existência. Depois da descrição, há que julgar o descrito, significar o descrito naque
las condições de produção de existência e naquelas articulações entre história individual 
e história coletiva. 

Um primeiro momento censitário descritivo. Um segundo momento amostral 
crítico. Como tendência(s) encontrada(s) se realiza(m) concretamente em indivíduo 
ou subgrupo? Como, concretamente, indivíduo ou subgrupo escapa de realizar ten
dência(s) encontrada(s)? A investigação é interdisciplinar, integradora de níveis ana
líticos e de instrumentos. Uma só disciplina perde as outras faces da essência. Um só 
nível analítico reduz e perde operacionalizações. Um só instrumento é impotente 
para captar a complexidade. 

A principal contribuição deste capítulo é o desenvolvimento da categoria 'modo 
de reapropriação', capaz de permitir uma taxonomia de dinâmicas do psiquismo que per
mita à Epidemiologia superar classificações descritivas de aparências ou totalmente pri
sioneiras de hipóteses causais. 


