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PREFÁCIO
“A psiquiatria sempre ocupou uma posição especial no conjunto
da ciência médica e da arte médica de curar – assim como a
medicina no conjunto das outras ciências. Como arte de curar, ela
se sempre se encontra apenas no limite da ciência e vive de sua
indissolúvel relação com a práxis” (Hans-Georg Gadamer).

Com essas palavras Hans-Georg Gadamer iniciou uma conferência
ministrada em um Congresso de Psiquiatria, realizado em 1989 em São Francisco,
EUA. Em sua exposição, o filósofo alemão chamou a atenção para o fato de
que, talvez mais do que em qualquer outra especialidade médica, na Psiquiatria
são muito imediatamente articuladas as relações entre a normatividade emanada
das formas de sociabilidade humana em dado tempo e local e os padrões de
normalidade/anormalidade e, portanto, de intervenção médica, expressos em
seus conceitos e práticas. Ao menos desde a obra de Michel Foucault, aponta
Gadamer, tomamos consciência dessa intimidade entre os horizontes normativos
das sociedades modernas e as bases proposicionais e tecnológicas do saber e do
fazer psiquiátrico, levando aos seus limites máximos esse traço que, de resto,
caracterizará a medicina de modo geral.
Tal situação não é difícil de ser compreendida, se consideramos que a
psiquiatria é a especialidade médica que se debruça sobre o comportamento dos
indivíduos e suas formas de interação. E não é essa a matéria prima da sociabilidade
humana, da práxis humana, em sentido lato? Particularmente nas sociedades
ocidentais, especialmente a partir dos processos de transformação sofridos na
Modernidade, o viver cotidiano está apoiado em uma estreita interdependência
material dos seus membros e em uma correlata necessidade de coordenar as
interações intersubjetivas segundo padrões normativos generalizantes e rígidos,
menos ou mais consensuados e controlados publicamente.
Nesse contexto, legitima-se a busca de estabelecimento de padrões de
normalidade e anormalidade da psique humana, tomando por referência os
fenômenos comportamentais positiva ou negativamente valorados nas relações
sociais e buscando valer-se da autoridade do testemunho científico, isto é, das
proposições (também socialmente) investidas do valor de verdade. Portanto,
nem “inocente” desvelar de leis naturais, nem “maquiavélica” invenção de
regras, como por vezes se (mal) entende as relações entre as ciências e sua
normatividade social. O que a psiquiatria nos apresenta com radicalidade é a
construção de regimes de verdade validados a partir e para formas determinadas
de experiência social.
Ora, se assim é, a compreensão que possamos ter da Psiquiatria e de
suas transformações ao longo do tempo não poderá ser alcançada apenas
com o recurso a epistemologias formalistas, ao estudo das regras lógicas que
caracterizam as suas verdades, as suas bases científicas. Precisaremos também, e
especialmente, considerar o regime de validade que torna possível a formulação
de determinadas proposições que, a partir de relações de necessidade lógica e
7

verificabilidade empírica, conformarão a base científica dos conceitos e práticas
psiquiátricos. É a práxis, portanto, que deve ser chamada a esclarecer a lógica e
a evidência da psiquiatria.
Mas a práxis, qualquer práxis, não revela os seus sentidos na imediatez da
experiência, ou seríamos todos espécies de deuses, senhores do nosso destino,
oniscientes de nossas razões e motivações. Cecília Meireles já nos lembrava com
sua poesia que nós e nosso mundo “somos um pequeno segredo sobre um grande
segredo”. E é por isso mesmo que buscamos criar também sistemas de crenças
para entendermos e nos entendermos sobre nossa práxis, baseados igualmente
em regimes de verdade socialmente construídos e validados. Regimes com
fundamentos e procedimentos diversos daqueles com que as ciências médicas,
de modo geral, perscrutam as estruturas e funções orgânicas em busca de suas
regularidades e do controle sobre elas, mas igualmente conformando sistemas
rigorosos, no sentido de que precisam disputar com argumentos e evidências
validadas intersubjetivamente o valor de verdade que postulam. Estamos falando
aqui das ciências humanas e, quando se trata de compreender as transformações
da práxis ao longo do tempo, e o sentido prático dessas transformações, então
estamos falando de história.
O corolário de tudo o que foi dito acima pode bem ser resumido em uma
asserção: não há especialidade médica que necessite mais da história para sua
compreensão do que a psiquiatria e, do mesmo modo, poucos conhecimentos
serão tão felizes no flagrar das relações entre práxis social e ciências médicas do
que a história da psiquiatria.
Por essa razão, é extremamente bem vindo esse segundo volume
da coleção Medicina, Saúde e História, editado pelo Museu Histórico da
Faculdade de Medicina da USP. Ao percorrer os quinze estudos desta “História
da psiquiatria: ciência, práticas e tecnologias de uma especialidade médica”, o
leitor não terá dificuldade em reconhecer a íntima relação entre normatividade
social e normatividade médico-científica, acima referida. Questões políticas,
econômicas, culturais, institucionais, relações de gênero, relações de classe,
tudo está ali, entremeando conceitos, instrumentos, métodos e personagens
desta especialidade tão relevante na medicina de nossos dias. A leitura deste
livro, certamente será fonte riquíssima de informações sobre nomes, instituições,
teorias, tecnologias, fornecendo precioso material para o pesquisador
especializado. Mas, acima de tudo, também para os médicos e profissionais de
saúde de modo geral, ou simplesmente interessados nas práticas de saúde e na
medicina, este livro será um poderoso convite a reflexões profundas sobre nossas
ciências, nossas técnicas e nossas práticas sociais. Afinal, como nos ensinaram
os grandes historiadores e filósofos da história, o conhecimento histórico não é
mero relato de eventos, ele é uma forma de deixar-se interpelar pelo passado e,
buscando explicá-lo, compreender o presente e compreender-nos no presente.
Com efeito, nas palavras de Walter Benjamin: “irrecuperável é cada imagem do
passado que se dirige ao presente sem que esse presente se sinta visado por ela”.
São Paulo, novembro de 2012.
José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres
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