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O Olhar Psicopatológico
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Descartes e o Discurso do Método

René Descartes
Filósofo Francês

(1596-1650)

O Discurso do Método
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Tudo o que é pode ser 

imaginário?

 "Há algum tempo percebi que recebi muitas falsas opiniões 
como verdadeiras. Eu precisava tentar, uma vez em minha vida, 
me desfazer de todas as falsas opiniões. Até encontrar um ponto 
fixo, uma verdade (...) Como posso ter certeza de que estou 
aqui, sentado diante do fogo? Como posso ter certeza de que 
essas mãos são minhas? Os loucos chegam a acreditar que são 
reis. E quantas vezes eu sonhei que estava nessa cadeira, 
vestindo essa roupa? Mas mesmo sonhando, devo admitir que 
dois mais dois são quatro, e que o quadrado tem quatro lados. 
Será que encontrei uma verdade? Mas e se um deus enganador, 
um gênio maligno colocou todas essas verdades em minha 
cabeça? Como posso ter certeza de que tudo isso não é um 
engano?‖ 

Meditações Metafísicas, primeira meditação 
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Como ter certeza?

 (...) Por este motivo, considerei ser necessário buscar algum 

outro método que, contendo as vantagens desses três, estivesse 

desembaraçado de seus defeitos. E, como a grande quantidade 

de leis fornece com freqüência justificativas aos vícios, de forma 

que um Estado é mais bem dirigido quando, apesar de possuir 

muito poucas delas, são estritamente cumpridas; portanto, em 

lugar desse grande número de preceitos de que se compõe a 

lógica, achei que me seriam suficientes os quatro seguintes, 

uma vez que tornasse a firme e inalterável resolução de não 

deixar uma só vez de observá-los:
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1. O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse

claramente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e

de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e

distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele.

2. O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas

parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las.

3. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais

simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como galgando

degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma

ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros.

4. E o quarto e último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e

revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir.

O Método
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 O homem que empreende as meditações metafísicas

se afigura como idêntico à sua consciência,

 sendo capaz de constituir idéias claras e distintas sobre

o mundo, pois o que é racional é real

 A partir daí ele pode se orientar e constituir um método

de investigação próprio fundado no que se pode

compor e decompor dos fenômenos observados e de

sua articulação entre si.

Tudo o que é real é racional



História da Loucura
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O filósofo Michel Foucault (1926 –

1984), em seu clássico A História da 

Loucura, demonstra de forma 

ricamente documentada que, à 

medida que o sujeito cartesiano 

impera, aqueles que demonstram 

comportamento e pensamento 

irracionais passam a ser excluídos. 

http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/Lohmann/Lehre/Wint3-4/pro/foucault.htm


Premissas
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 A psiquiatria moderna nasce com base no mesmo modo 

de olhar cartesiano que constitui a clínica médica.

 Inicialmente há a exclusão do louco, 

 a seguir aplica-se a esta população uma ordenação e 

classificação sistemáticas, segundo o método cartesiano, 

 finalmente supõe-se que é possível tratá-los, pois 

passa-se a acreditar que eles devem padecer de entidades 

que seguem, elas também princípios racionais 

(e não demoníacos ou sagrados). 

FOUCAULT, Michel, História da Loucura, São Paulo, Perspectiva, 1978.



9

Não há método científico sem laboratório, 

Com este termo entendemos um procedimento de controle 

dos elementos da experiência.

Ele descarta o que não puder ser incluído como variável 

calculada.

É o que torna possível que a aplicação do método cartesiano 

se dê tão sistematicamente e controladamente quanto 

necessário

Ele permite que uma experiência seja reproduzida sem perda 

nos contextos os mais diversos.

É o que faz a diferença entre o alquimista e o químico, pois o 

primeiro, apesar de ter grandes conhecimentos, incluía em 

suas conclusões quanto ao fracasso de uma experiência, por 

exemplo, a possibilidade de seu coração não ser puro.

Cf. A formação do espírito científico, Bachelard, G, Rio de Janeiro, Contraponto, 1996.

O Laboratório



Gaston Bachelard: 

―Na formação do espírito científico, o primeiro obstáculo é a experiência primeira, a 

experiência colocada antes e acima da crítica, crítica esta que é, necessariamente, 

elemento integrante do espírito científico. Já que a crítica não pôde intervir de modo 

explícito, a experiência primeira não constitui, de forma alguma, uma base segura. 

Vamos fornecer inúmeras provas da fragilidade dos conhecimentos primeiros, mas 

desejamos, desde já, mostrar nossa nítida oposição a essa filosofia fácil que se 

apóia no sensualismo mais ou menos declarado, mais ou menos romanceado, e 

que afirma receber suas lições diretamente do dado claro, nítido, seguro, constante, 

sempre ao alcance do espírito totalmente aberto. Eis, portanto, a tese filosófica que 

vamos sustentar: o espírito científico deve formar-se contra a Natureza, contra o 

que é, em nós e fora de nós, o impulso e a informação da Natureza, contra o 

arrebatamento natural, contra o fato colorido e corriqueiro. O espírito científico deve 

formar-se enquanto se reforma. Só pode aprender com a Natureza se purificar as 

substâncias naturais e puser em ordem os fenômenos baralhados. A própria 

psicologia tornar-se-ia científica se fosse discursiva como a física, se percebesse 

que, dentro — como fora — de nós, compreendemos a Natureza quando lhe 

oferecemos resistência. A nosso ver, a única intuição legítima em psicologia é a 

intuição da inibição. Mas não cabe aqui desenvolver essa psicologia 

essencialmente reacional. Só queremos destacar que a psicologia do espírito 

científico aqui proposta corresponde a um tipo de psicologia que pode ser 

generalizada. Não é fácil captar de imediato o sentido desta tese, porque a 

educação científica elementar costuma, em nossa época, interpor entre a Natureza 

e o observador livros muito corretos, muito bem apresentados. Os livros de física, 

que há meio século são cuidadosamente copiados uns dos outros, fornecem aos 

alunos uma ciência socializada, imóvel, que, graças à estranha persistência do 

programa dos exames universitários, chega a passar como natural; mas não é; já 

não é natural. Já não é a ciência da rua e do campo. É uma ciência elaborada num 

mau laboratório, mas que traz assim mesmo a feliz marca desse laboratório.‖

A formação do espírito científico, Bachelard, G, Rio de Janeiro, Contraponto, 1996.
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O Laboratório II

Como diz Canguilhem, ―é de um modo bastante artificial 

que dispersamos a doença em sintomas ou a abstraímos 

de suas complicações. O que é um sintoma sem contexto 

ou pano de fundo? O que é uma complicação separada 

daquilo que ela complica?‖

É exatamente este relativo artificialismo que funda a 

concepção científica da patologia. As doenças passam a 

ser compreendidas destacadas do indivíduo doente.

Em Claude Bernard ele localiza o ―laboratório‖ incidindo 

sobre o humano, destacando como ele sintetiza a 

passagem do qualitativo ao quantitativo - ao serem 

aplicados aos fenômenos, protocolos universais de 

medida.

http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=193637&franq=134562
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 O sujeito cartesiano, que funda 
sua certeza no que é racional, 
apoiado nos protocolos 
laboratoriais de experimentação, 
concebe o homem como uma 
máquina, relógio de precisão, 
puramente funcional. 

 É o que funda a definição clássica 
de saúde, de Leriche: A saúde é 
[a vida n]o silêncio dos órgãos.

 Esse homem será o ideal dos 
alienistas que constroem, o 
edifício da psicopatologia à sua 
medida. 

 É ainda o ideal atual de um 
cérebro aproximado a um 
computador pelas neurociências.

O sujeito cognitivo

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.epdlp.com/fotos/rodin2.jpg&imgrefurl=http://www.poesia.org.ve/creatividad.php%3Fcategoria%3D1&h=1028&w=755&sz=196&tbnid=w9Q8WMgblh-jiM:&tbnh=150&tbnw=110&hl=pt-BR&start=9&prev=/images%3Fq%3Dpensador%2Brodin%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D
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O Homem Máquina

 Para que o projeto psicopatológico seja 
possível, o corpo deve ser tomado como o 
espaço, por excelência do laboratório.

 Ele deve ter suas variáveis controladas.  

 Isso se dá, historicamente, segundo M. 
Foucault, não pela domesticação da 
doença, mas pela cadaverização da vida.

 É exatamente o que realiza a anestesia 
geral em uma cirurgia. 

 A diferença entre e a vida e a morte, 
máquina ligada ou desligada, passa a ser 
um dom divino, a presença ou não de uma 
chama vital, propriedade da qual não se 
ocupará a ciência.

FOUCAULT, Michel, O nascimento 
da clínica, Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004.
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Desde a célebre afirmação de Bichat: “Querem saber sobre a vida?

Abram alguns cadáveres!” A medicina trabalha com o morto para, a partir

dele, agir sobre o vivo. (FOUCAULT, M. Op. cit. p. 149).

Do cadáver ao vivo
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Ecce homo!
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Cadaverização ou universalização?

 Outro modo de apreender o que Foucault chama de cadaverização é 
pensá-lo como universalização, seguindo-se as formulações de 
Alexandre Koyré, com relação ao que realiza na ciência Galileu Galilei. 

 O laboratório corresponde a só levar uma variável em conta se ela for a 
expressão de uma lei universal.

 Isso não significa que esta lei é válida para o universo, mas sim, para 
todos os elementos de um universo dado.

 Assim, uma patologia é a expressão da natureza de um agente 
agressor, que não age por ―capricho‖, mas por as leis próprias de seu 
universo específico.

 ―o grande livro do universo está escrito em língua matemática e seus 
caracteres são os triângulos, círculos e outras formas geométricas‖.

 ―Galileu talvez seja o primeiro espírito a acreditar que as formas 
matemáticas eram efetivamente realizadas no mundo. Tudo o que 
existe no mundo está submetido à forma geométrica; todos os 
movimentos são submetidos a leis matemáticas, não só os movimentos 
regulares e as formas regulares que, talvez, sejam absolutamente 
inexistentes na natureza, mas também as formas irregulares.‖ 

Cf. Koyré, A, Estudos de história do pensamento científico. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense Universitária; Brasília:54)



Sintetizando:

 Objeto –submetemos o outro à condição de 

objeto;

 Laboratório – estabelecemos protocolos para 

as condições do experimento, ou seja, 

controlamos suas variáveis;

 Universalização – pela exigência de supor 

cada fenômeno como integrando leis 

calculáveis, expulsamos do universo o sagrado 

ou o demoníaco (o que quer que seja que não 

se submetesse a essas leis). 
17
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Objetividade

São necessárias, portanto, três condições para que o 

olhar psicopatológico se constitua.  

São as mesmas coordenadas, guardadas todas as 

proporções, que seguem regendo a medicina científica 

atual.

 Racionalização do real

 Laboratorialização dos fenômenos

 Cadaverização (ou universalização) da vida

São os pré-requisitos para que ocorra o que chamamos 

quotidianamente de objetividade


