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Em 1969, o psiquiatra, psicanalista
e professor de psicopatologia argentine, dr.
Jorge J. Saurf, publicou em Buenos Aires
um dos mais importantes escritos criticos
ja produzidos pela ps iquia t r ia
latinoamericana: Historia de las ideas
psiquidtricas, o qual viria fazer parte da
formagao de todas as geragoes
subsequ'entes de psicopatologos em nosso
continente

El naturalismo psiquiatrico, que
aqui apresentamos, constitui, na verdade,
a primeira parte revista e aumentada do
texto original. A segunda parte, intitulada
La crisis de la psiquiatria, tambem esta
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sendo publicada em um volume separado e atualizado pelas Ediciones Lohle-
Lumen, de Buenos Aires.

O eixo orientador dessa obra e a constituicao da concep?ao do homem como
um Homo natura - para uti l izar uma expressao cara a Binswanger - no
pensamento e na clinica psiquiatrica. O livro examina, com elegancia e erudifao,
o desenvolvimento, a partir das revolu96es esteticas do Quattrocento, dos
supostos basicos que sustentam, ainda hoje, as praticas psiquiatricas sobre uma
visao naturalista da doenqa mental.

A prdpria nocao de "natureza" e resgatada em sua ambigiiidade de "essencia"
e de "conjunto dos existentes", submetidos a ordens e necessidades inocentes.
O professor Sauri mostra como, a partir da Scienza Nuova de Vico, as dimensoes
de tempo e espago passaram a ser concebidas como as coordenadas fundamentais
do Real e como, correlativamente, a tarefa de ver os objetos de forma clara e
distinta, inscritos de forma distinta nessas coordenadas, torna-se o proprio
fundamento da ciencia. A luz e as metaforas da "iluminacao" passam a constituir
a forma privilegiada de se explicar o acesso racional as coisas.

Com Galileu, acrescenta-se a exigencia da expressao matematica das
regularidades observadas nesses objetos. A ciencia galileica nao se interessa pela

|0n essencia das coisas, mas pelo que com elas acontece em seus deslocamentos.
Isso introduz um corte radical em relafao as ciencias romanica e gotica, que se
limitavam ao comentario dos dados revelados, uma vez que seu mundo imediato
era o da fe. Galileu introduz uma nova atitude frente aos fatos: e necessario ve-
los claramente, compara-los, testa-los experimentalmente e dai deduzir a
explicafao. Essa deve poder expressar-se matematicamente. O calculo e a
medi9ao constituem o fundamento mesmo dessa abordagem racional do natural.

O Realismo subjacente ao naturalismo da por suposta a realidade dos fatos
estudados. E justamente a invariabi l idade das coisas o que garantiria o
conhecimento objetivo. Com o Positivismo, tal concepcao vai ainda mais longe,
s6 considerando como reais os elementos mensuraveis. Dessa forma, o metodo
cientifico tratara da realidade exclusivamente como um "problema", ou seja, como
remetendo a incognitas susceptfveis de serem resolvidas racionalmente. Eliminam-
se as dimensoes de transcendencia e de misterio.

Tais coordenadas epistemologicas, quando transpostas para o campo da
"natureza humana", levam a uma aproximafao da questao do sofrimento psfquico
como um dado objetivavel. A "loucura", por sua vez, passara a ser delimitada
pela categoria de "doen9a mental". Aqui, o termo "doenca" e a propria expressao
do "natural": e algo que vem "de fora", invasora, ativa, agressiva, exterior,
incidindo sobre um "paciente" (passivo, inocente, invadido, caracterizado por um
"dentro"). O termo "aliena9§o" exprime, pois, nao apenas a rela9ao do indivfduo
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doente com o mundo dos normals, mas sua propria condicao de exclusao interna
em relafao a si mesmo e a seu sofrimento.

O percurso do texto e o de tirar as conseqiiencias de tais pressupostos
tanto para as ciencias que se ocupam do psiquico e de suas formas de padecimento
quanto para os modos assistenciais e terapeuticos deles decorrentes.

O livro termina com passagens de textos fundamentals da historia da
psiquiatria que ilustram de maneira paradigmatica os pressupostos epistemicos
estudados e colocados em evidencia pelo professor Saurf (entre eles estao The
Physiology and Pathology of Mind, de Maudsley e Traite medico-philosophique
sur I'alienation mentale, de Pinel).

Finalmente, e estabelecida uma cronologia que coteja os grandes
acontecimentos filosoficos, culturais e cientfficos desde 1700, com os principais
eventos da historia da psiquiatria, permitindo melhor situa-los no contexto da
historia das ideias do Ocidente.

Um livro classico e reconhecido ha trinta anos como El naturalismo
psiquidtrico nao necessita ser recomendado. E precise, apenas, na avalanche
contemporanea da ideologia de uma ciencia vitoriosa, relembrar sua importancia
cntica e relativizante.
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