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A OUTRA SAÚDE 
* 

Mental, Psicossocial, Físico Moral? 

L u i z FERNANDO DIAS DUARTE 

Da confluência do dualismo entre corpo e mente que caracteriza o desenvolvimento 
das representações sobre o humano dentro da cultura ocidental moderna, com o fisicalismo 
hegemônico nos demais saberes científicos, emergiu a noção tão específica de uma doença 
mental. 

A adoção já mais tardia da locução saúde mental representou um momento de 
insatisfação com alguns pressupostos da primeira noção. Mais recentemente, veio se 
impondo em alguns meios específicos dos saberes sobre o humano o termo psicossocial, 
para tentar dar conta e responder a outras ordens de insatisfação com aquela categorização. 
A antiga tradição médico-filosófica dispunha da expressão físico-moral como qualificação 
das perturbações que justamente se construíam sobre a articulação entre os dois planos, 
considerados constitutivos da pessoa. 

Ao lidar com representações populares contemporâneas, pareceu-me conveniente 
reavivar essa referência para dar conta de uma homóloga disposição em lidar com a 
mediação corpo/alma. Uma querela de categorias é um útil veículo para colocar em questão 
o estatuto das perturbações e da pessoa na cultura ocidental e rever as possibilidades 
heurísticas dessa discussão, para a análise da organização do vasto e complexo aparelho 
institucional armado em torno das terapêuticas psicológicas, psiquiátricas e médico-psi¬ 
quiátricas. 

Ao longo de todo o século XX - mais particularmente após a Segunda Guerra 
Mundial - , veio se consolidando uma reação ao reducionismo biomédico comprometido 
com a idéia de 'doença mental', que assumiu as duas formas consieradas 'modernas' de 
um 'psicologismo' e de um 'sociologismo'. 

A primeira forma, instruída a essa altura, sobretudo, pelos desenvolvimentos da 
Psicanálise, assume a realidade de um patamar específico da realidade humana que não se 
confunde com a corporalidade estrita e ocupa - por assim dizer - o lugar antigo da alma. 

* Trabalho apresentado originalmente como comunicação à Mesa sobre " Antropologia e Saúde Urbana" do 
I Encontro Nacional de Antropologia Médica, Salvador (BA), três a seis de novembro de 1993. 



Esse pressuposto ontológico impõe uma nova representação da causalidade e dinâmica das 
perturbações - agora nomeadas 'psíquicas', 'psicológicas', 'inconscientes', etc. A segunda 
forma, nutrida da crítica social decorrente da crescente consciência das contradições e 
malignas características do desenvolvimento do industrialismo, do capitalismo ou do que 
se chama tão freqüentemente de 'modernidade', procura subordinar a compreensão das 
perturbações à percepção do condicionamento 'social' a que estão sujeitas todas as 
experiências pessoais humanas. Mais recentemente, concertaram-se essas duas perspecti
vas na proposição de uma locução de luta contra o reducionismo biomédico: distúrbio ou 
aflição 'psicossocial' (em inglês, o psychosocial distress). 

Compreende-se sob tal rubrica a ação concomitante dos condicionamentos sociais 
e de uma dinâmica propriamente psicológica. São dois, sobretudo, os eixos sobre o que se 
articula esse novo modo de representação das perturbações prevalecentes no mundo urbano 
das sociedades modernas. Chamei-lhes reducionismos 'do poder/dominação' e do 'gêne
ro' , ao examinar a literatura da Antropologia Médica norte-americana a respeito de uma 
manifestação importante de perturbações: os 'nervos'. 

Foi justamente a propósito dos 'nervos', enquanto código de expressão privilegiado 
das perturbações das classes populares brasileiras, que me pareceu necessário reavivar a 
velha locução físico-moral aplicada às perturbações. Efetivamente, a qualidade 'físico-
moral' evoca a necessária e entranhada imbricação, correlação entre o nível físico, corporal, 
da experiência humana e tudo aquilo que, de outra parte, se lhe opõe - e se nomeia e concebe 
de forma tão díspar entre as culturas humanas (como na nossa tradição, o antigo 'espiritual' 
e o recente 'psíquico'). O retorno a uma categoria tradicional teria neste caso a vantagem 
heurística fundamental de relativizar, de não endossar a priori as representações modernas 
- que sustentam nosso senso comum acadêmico. Seria, nesse caso, mais propícia a 
encaminhar o reconhecimento das condições fundamentalmente simbólicas, culturais, da 
experiência humana. Os próprios conceitos de 'doença mental' e de 'distúrbio psicossocial' 
seriam, assim, casos culturalmente específicos do conjunto mais amplo das 'perturbações 
físico-morais', por expressarem modos de sentido próprios de nossa cultura. 

A Antropologia Médica de tipo norte-americano devota uma justificada atenção à 
maneira como a representação do nervoso desafia o dualismo fundamental das concepções 
ocidentais modernas sobre a pessoa. Setha Low já afirmava em 1985:" ele sempre apresenta 
a propriedade especial de ser um sintoma sem a dicotomia entre mente (mind) e corpo" 
(Low, 1985:189), inaugurando, assim, provavelmente uma longa série de interpretações 
que postulam a inexistência da dicotomia nas formas etnográficas do fenômeno do nervoso. 
Como é inevitável em nossa cultura, a categoria inglesa habitual de mind tem uma extensão 
semântica mais complexa que a de body/corpo (a que correspondem os adjetivos sinôni
mos físico, somático e orgânico). A maneira como se referem a mind alguns dos trabalhos 
estudados revela que lhe estão associados os "sentimentos" e as "emoções" e que o seu 
adjetivo correlato não é "mental" ou "moral", mas "psíquico" ou "psicológico": "Ao 
rejeitar a dualidade mente/corpo da biomedicina, nervios expressa ao mesmo tempo a dor 
física e psíquica" (Guarnaccia, et al., 1988:1229). Na verdade, a força da psicologização 
impõe inclusive que uma das referências à dicotomia seja feita sob a forma clássica do 
"soma"/"psyche", hoje associada tão caracteristicamente ao modelo psicanalítico. 



Minha própria hipótese a respeito privilegiava, pelo contrário, o caráter mediador 
de todo esse conjunto semântico, de fio de relação entre o físico e o moral (Duarte, 1986a: 
Cap.V.d) - tão radicalmente separados e estanquizados na tradição cartesiana. Pois, com 
efeito, os nervos não abolem o dualismo físico-moral, mas constituem antes uma verdadeira 
teoria das conexões e fluxos possíveis entre as duas dimensões, tal como foram anterior
mente no Ocidente o sistema clássico dos humores ou dos temperamentos (Pigeaud, 1981: 
125) e o sistema da degenerescência, ele mesmo já articulado a partir da configuração do 
nervoso (Duarte, 1988). Compreende-se assim que - como testemunham todas as 
etnografias - seja possível, segundo a lógica do nervoso, que um evento físico possa 
acarretar reações morais ou uma experiência moral ter implicações físicas; sem que, no 
entanto, se deixe de distinguir entre os dois planos. 

Uma implicação muito importante dessa qualidade eminentemente relacionai dos 
nervos é a de compor uma teoria não-psicologizada do humano. Os nervos são pensados 
como um meio físico de experiências tanto físicas quanto morais - em perfeita oposição à 
idéia do psiquismo, concebido para se substituir ao antigo nível moral e estabelecer sobre 
o físico uma nova hegemonia. Os nervos são uma típica representação relacionai da pessoa, 
enquanto o psiquismo é uma representação individualizada, associável às marcas ideoló
gicas mais amplas da modernidade ocidental. Não é surpreendente portanto que a literatura 
confirme a radical diferença que opõe dentro mesmo dos E.U.A. a representação da pessoa 
dos segmentos sociais mais afinados com a dimensão moderna da Grande Tradição 
ocidental (individualizada e psicologizada) e a daqueles outros que, por muitos motivos, 
continuam a expressar a antiga ordem relacionai (Kay et al., 1989:281 e 287; Jenkin, 
1988:1237 e 1240; Guarnaccia et al., 1992:194). 

É significativo o uso feito pela Antropologia Médica (sobretudo norte-americana) 
da categoria psicossocial para tentar cobrir o abismo entre o nível do indivíduo (repre
sentado como 'psicológico') e o das relações (resumidas, neste caso, na idéia do 'social'). 
Os nervos e tudo o que lhes diz respeito são porém inconvenientemente descritos enquanto 
um fenômeno "psicossocial", por expressarem justamente uma visão de mundo não-indi¬ 
vidualizada e não-psicologizada. Repetir-se-ia aqui o embaraço antes analisado do uso de 
categorias psicopatológicas para compreender as perturbações nervosas. 

O fenômeno dos nervos (enquanto modo cultural de reconhecer perturbações 
físico-morais) é privilegiado para compreender as questões centrais da definição da cultura 
ocidental moderna e seus limites e descontinuidades. A noção de pessoa específica da 
configuração ideológica a que se tem chamado de 'individualismo' atravessa todo o 
horizonte cosmológico em que se tem movido essa cultura (e todos os saberes que lhe são 
associados, como a Medicina ou a Antropologia). Os nervos dificilmente poderiam ser 
compreendidos a partir de uma estratégia puramente empirista, que fosse apenas superpon
do dados etnográficos locais; descomprometidos com uma teoria mais ampla a respeito da 
mudança e da diferenciação cultural dentro das sociedades afetadas pela modernização 
individualista. 

Parece haver uma certa correlação entre a utilização plena do código do nervoso e 
um modo cultural associado à relacionalidade, à complementaridade e à hierarquia. O modo 
que se lhe opõe - mutualista, singularizante e individualizante - expressa-se de modo 
privilegiado através das representações psicologizadas da pessoa, seja sob as formas 



biomedicalizantes da psiquiatria (associadas nesse caso a uma ênfase mais linear na 
ideologia da vontade individual), seja sob as formas simbolizantes da psicanálise (mediadas 
pela representação de um inconsciente individual). 

Essa proposta analítica é antropológica por excelência, na medida em que se quer 
comparativa e relativista. Sua formulação depende de um radical estranhamento em 
relação aos valores centrais da versão 'moderna' de nossa cultura, retendo de certa forma 
apenas a disposição universalista (que, embora também culturalmente específica, é a 
garantia da manutenção da empresa antropológica). Ela exige, porém, redobrados cuidados 
no trato com os dados concretos. A complexidade das sociedades ocidentais modernas se 
arma sobre uma multiplicidade de eixos, ora permitindo aparentes convivências de planos 
simbólicos muito distintos, ora sugerindo a dissociação entre outros tantos essencialmente 
homólogos. 

A dicotomia entre hierarquia (ou holismo, nos termos de Dumont) e individualismo 
pode fazer sentido entre teorias eruditas ou populares da pessoa (como são o nervoso e o 
psicologismo), mas pode também fazer sentido entre culturas nacionais, entre culturas de 
classe, entre experiências de gênero ou entre diferentes momentos da história da cultura 
ocidental. É do difícil cruzamento de muitas dessas linhas de interpretação que se pode 
obter eventualmente algum efeito heurístico que escape ao senso comum. 

A leitura médico-antropológica do nervoso traz à discussão todo um tesouro de 
informação etnográfica. As grandes teorias que se propõem organizá-lo são: uma teoria 
biomédica que vê nesses fenômenos a mera expressão da doença orgânica (mesmo que sob 
a forma psiquiátrica da doença mental); uma teoria psicologizante que os vê como 
expressão do funcionamento das emoções e do psiquismo individual e que permanece 
sempre apenas em estado virtual, por não poder esquecer a dimensão social de seus objetos 
(donde a necessidade da locução "psicossocial"); uma teoria sociológica que os encara 
como expressão ou reflexo da realidade última do conflito de classe ou de gênero e da 
dominação daí decorrente (assim como das perversas condições de reprodução social que 
lhe poderiam ser atribuídas) e que não dispõe de recursos, portanto, para lidar com a 
especificidade desse código (por oposição a tantos outros que falam de sofrimento e 
perturbação em situações de diferença social). Nenhuma dessas teorias trata da diferencia
ção cultural em si. Esta se impõe através dos dados etnográficos, que nos aportam ao mesmo 
tempo uma surpreendente extensão da pertinência do código do nervoso (entre grupos, 
países e continentes) e uma não menos surpreendente e concomitante descontinuidade no 
seu uso ou legitimidade (dentro de grupos, países ou continentes). O que faz afinal com 
que haja algo em comum entre o conjunto das classes populares latino-americanas, 
migrantes porto-riquenhos e gregos nos E.U.A., trabalhadores urbanos baladi no Cairo, 
pobres habitantes do Kentucky ou de uma aldeia da Terra Nova, as elites européias do Séc. 
XIX e as elites contemporâneas do Sul dos E.U.A. ? 

A percepção de que o código do nervoso é solidário de uma verdadeira e integrada 
representação da pessoa (físico-moral) e que esta, por sua vez, só pode existir dentro de 
uma configuração cultural específica tem que passar em primeiro lugar pela superação da 
confusão entre sua condição de código cultural e o eventual reconhecimento da existência 
de nervos no corpo humano. Se esse código não poderia prescindir da antecedência 
histórica e lógica do saber fisiológico sobre o sistema nervoso desencadeado entre os Sécs. 



XVII e XVIII, ele quase nada mais lhe deve em suas formas contemporâneas. Procedimento 
homólogo seria necessário para evitar a confusão entre a representação do 'psicológico' e 
o reconhecimento da existência de emoções e sentimentos que se desencadeiam no plano 
pessoal (se não necessariamente 'individual') e sobre as quais se puderam ancorar neste 
último século inúmeras teorias. 

Trata-se em seguida de admitir que existe realmente uma 'cultura ocidental' e que 
ela tem a sua história marcada pelo desenvolvimento e crescente hegemonização da 
ideologia ou configuração ideológica do 'individualismo' (apesar de abarcar uma miríade 
de segmentações culturais em outros níveis, recortadas segundo diferentes eixos). Essa 
hipótese permite observar sob nova luz a evolução das teorias sobre a pessoa desde a 
Antigüidade Clássica e particularmente as representações sobre os nervos, tão facilmente 
redutíveis a um fio linear de progresso. Os saberes antigos dos nervos nunca constituíram 
a base de uma teoria da pessoa (Solmsen, 1961; Pigeaud, 1981 e Lain-Entralgo, 1972). 
Eles contribuíram para as especulações correntes sobre a constituição humana, tais como 
as teorias sobre a relação entre o coração e o cérebro (e os pneuma), mas mantiveram-se 
subordinados às teorias da alma e à configuração dos humores e temperamentos até o Séc. 
XVIII. É só então, no bojo das grandes transformações culturais e sociais que dão 
nascimento à versão dita 'moderna' da cultura ocidental, que os nervos são reapropriados 
num sistema mecanicista integrado (justamente o 'sistema nervoso'), servindo de suporte 
para um novo sujeito representado como imanente, autônomo e universalmente idêntico, 
capaz de suportar os nascentes ideais da 'liberdade' e da 'igualdade' (Foucault, 1978: Cap. 
8 e 9; Gauchet & Swain, 1980; Duarte, 1986a: Cap.III.b). Sabe-se, porém, qual foi o destino 
dessa representação ao longo de todo o Séc. XIX: servir à paulatina reconstituição de uma 
configuração de diferenças, relacionai, hierárquica, que culminou nos modelos da degenerescên-
cia e da neurastenia. São estas formas derivadas do saber fisiológico setecentista e 
reconvertidas a uma lógica hierárquica que os movimentos médico-higienistas fazem 
passar a todas as populações afetadas pela cultura ocidental. Pelo final do Séc. XIX, a força 
das idéias individualizantes impõe o surgimento de uma nova configuração da pessoa, a 
dos saberes psicologizados (sobretudo a partir da influência da Psicanálise e em oposição 
ao saber considerado antiquado dos nervos). As classes populares em geral, no Ocidente, 
e eventualmente os segmentos periféricos ou 'atrasados' das elites continuaram porém - e 
continuam até hoje - a dispor de um modelo de pessoa condizente ou solidário com suas 
próprias resistências à individualização (no sentido de conversão à ideologia 'culta' do 
individualismo). 

Não é portanto - por exemplo - por participarem de uma cultura 'latina' (ou 
hispano-americana) que os "Mexican Americans" ou os migrantes porto-riquenhos ou 
salvadorenhos nos E.U.A. representam suas perturbações físico-morais através do código 
do nervoso. Não é tampouco por participarem de uma cultura circum-mediterrânea que os 
aldeões gregos ou os trabalhadores cairotas também pensam sofrer através de seus nervos 
(Clark, 1989; Krieger, 1989). Nem é ainda - como bem criticou Van Schaik (1989) - por 
participarem de uma 'cultura da pobreza' que os mineiros dos Apalaches falam dos nervos 
ao expressar seu distress. Eles têm em comum com muitos outros grupos sociais contem
porâneos ou oitocentistas sua não-individualização pela psicologização, por oposição aos 
"Anglo Americans" da análise de Jenkins (1988), às viúvas "Mexican American" 'mais 



aculturadas' da análise de Kay & Portillo (1989), à institutrice psicanalizada paciente de 
Lagadec (1985) ou aos membros em geral das classes letradas de Boston, de San José da 
Costa Rica, do Rio de Janeiro ou de Atenas. 

A apropriação do fenômeno do nervoso por essa via analítica também permite 
compreender que os explorados e famintos habitantes do Nordeste brasileiro descritos por 
Scheper-Hughes (Scheper-Hughes, 1988; Scheper-Hughes, 1992) possam expressar sua 
perturbação num código que serviu à manifestação de outras perturbações entre os 
personagens de Jane Austen (Davis & Whitten, 1988) ou os de Marcel Proust (Duarte, 
1990). A própria oposição entre cultura laica X cultura profissional, tematizada por vários 
autores, ganha novos contornos desde que se compreenda que o nervoso não é a cultura 
laica, mas uma das culturas laicas possíveis (como há hoje também uma psicologizada e 
houve certamente outrora uma outra humoral) que se enfrentam com uma cultura profis
sional quase completamente afastada do modelo nervoso e comprometida com alguma das 
versões do saber psicologizado contemporâneo sobre a pessoa. A compreensão dos 
embaraços (e perturbações) decorrentes desse descompasso entre teorias da perturbação 
no confronto entre terapeuta e paciente (mas também, em alguns casos, entre agentes 
religiosos e fiéis, demandando respostas à aflição) é sem dúvida uma das frentes de pesquisa 
mais urgentes e sérias. Alguns dos trabalhos resenhados apresentam referências etnográ
ficas interessantes a esse respeito, sem que possam efetivamente ultrapassar o nível da mera 
constatação ou registro da descontinuidade cultural. 

Esta perspectiva analítica não desqualifica a importância do conhecimento sobre as 
condições sociais e culturais associáveis à expropriação e fome dos trabalhadores do 
Nordeste brasileiro, à desvairada violência que cerca os moradores pobres de Belfast 
(Sluka, 1989) ou às eventuais perversões dos modelos hierárquicos de relação entre os 
gêneros, entre etnias ou entre classes. Pondera apenas que o modelo do nervoso é algo de 
mais abrangente e mais complexo do que sua utilização nesses contextos dramáticos e que 
maiores vantagens críticas decorreriam da dissociação metodológica entre esses objetos de 
conhecimento do que de sua agregação descontrolada. A literatura médico-antropológica, 
ao recusar com justiça o determinismo biomédico, opera com a hipótese de uma correlação 
entre 'condições de vida' (ou sociais, ou socioeconômicas), 'perturbações' (distress, 
sofrimento, aflição, etc.) e 'nervoso'. 

Reitero, nesse sentido, a necessidade de distinguir analiticamente os dois níveis de 
intersecção entre as três dimensões: num primeiro plano, apresentam-se à pesquisa as 
relações entre as 'condições de vida' e o eventual desencadeamento de 'perturbações'; num 
segundo, as relações entre a existência de perturbações e a eventual utilização do código 
do 'nervoso'. Desse segundo nível as 'condições de vida' não estarão ausentes; mas estarão 
aí mediadas ou traduzidas pelo código cultural mais amplo que - ao lhes atribuir um sentido 
diferenciado, ainda que negativo - fez de sua vida bruta fatos humanos. Ε na direção dessa 
compreensão ampliada que a proposta de lidar com esses fenômenos pela via das 'pertur
bações físico-morais' faz o seu sentido, aqui defendido. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CLARK, Μ. H. (1989). Nevra in a Greek village: idiom, methaphor, symptom, or disorder ? In D. 
L. Davis, & S. M. Low (Ed.), Gender, health and illness. The case of nerves. New York: 
Hemisphere Publishing Corporation, p. 103-126. 

DAVIS, D. L, & WHITTEN, R. (1988). Medical and popular traditions of nerves. Social Science 
& Medicine, 26( 12), 1209-1222. 

DUARTE, L. F. (1986a). Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor/CNPq. 

—. (1988). A Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing, ou o progresso moral pela ciência 
das perversões. Cadernos do Instituto de Medicina Social, 2 (3/agosto-setembro), 

p. 9-40. 

—. (1990). A representação do nervoso na cultura literária e sociológica do século XIX e começo 
do século XX. Anuário Antropológico 87 (pp. 93-116). Rio de Janeiro: Ed. UnB/Tempo 
Brasileiro. 

FOUCAULT, M. (1978). História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva. 

GAUCHET, M., & SWAIN, G. (1980). La pratique de l'esprit humain (l'institution asilaire et la 
révolution démocratique). Paris: Gallimard. 

GUARNACCIA, P. & FARIAS, P. (1988). The social meaning of nervios: a case study of a Central 
American woman. Social Science & Medicine, 26(12), ρ 1223-1231. 

GUARNACCIA, P. J., PARRA, P., DESCHAMPS, Α., MILSTEIN, G., & ARGILES, N. (1992). Si 
Dios Quiere: Hispanic families' experiences of caring for a seriously mentally ill family member. 
Culture, Medicine and Psychiatry, 16, 187-215. 

JENKINS, J. (1988). Conceptions of schizophrenia as a problem of nerves : a cross-cultural 
comparison of Mexican-Americans and Anglo-Americans. Social Science & Medicine, 26(12), 
p.1233-1243. 

KAY, M., & PORTILLO, C. (1989). Nervios and dysphoria in Mexican American widows. In D. L. 
DAVIS, & S. M. LOW (Ed.), Gender, health and illness. The case of nerves. New York: 
Hemisphere Publishing Corporation, p. 181-202. 

KRIEGER, L. (1989). Nerves and psychosomatic illness: the case of Um Ramadan. In D. L. Davis, 
& S. M. Low (Ed.), Gender, health and illness. The case of nerves. New York: Hemisphere 
Publishing Corporation., p. 89-102. 

LAGADEC, G. (1985). Discours des malades. Esquisse d'une théorie des conceptions populaires 
de la physiopathologie. Bulletin d'Ethnomédecine, 35(ler. trim.), p. 3-26. 

LAIN-ENTRALGO, P. (1972). História universal de la medicina . Barcelona: Salvat. 

LOW, S. M. (1985). Culturally interpreted symptoms of culture-bound syndromes: a cross-cultural 
review of nerves. Social Science & Medicine, 2/(187), p. 187-196. 

PIGEAUD. J. (1981). La maladie de l 'âme: étude sur la relation del'âme e du corps dans la tradition 
médico-philosophique antique. Paris: Société d'Edition les Belles Lettres. 



SCHEPER-HUGHES, N. (1988). The Madness of Hunger: Sickness, Delirium, and Human Needs. 
Culture , Medicine and Psychiatry, 12(4), p. 429-458. 

—. (1992). Death without weeping. The violence of every day life in Brazil. Berkeley: University 
of California Press. 

SLUKA, J. A. (1989). Living on their nerves: nervous debility in Northern Ireland. In D. L. Davis, 
& S. M. Low (Ed.), Gender, health and illness. The case of nerves. New York: Hemisphere 
Publishing Corporation, p. 127-151. 

SOLMSEN, F. (1961). Greek philosophy and the discovery of the nerves. Museum Helveticum, 18(4), 
p. 150-197. 

VAN SCHAIK, E. (1989). Paradigms underlying the study of nerves as a popular illness term in 
Eastern Kentucky. Medical Anthropology, 11(1), 15-28. 


