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RESUMO 

Somos diferentes, fruto de vivências diferentes, com valores criados em contextos 

diferentes, burilados pela sociedade, para vivermos emocional e racionalmente felizes e 

equilibrados, connosco e com os outros. Os nossos comportamentos, agires e 

relacionamentos são calibrados por todos nós, enquanto entidade social e colectiva, com 

as suas tradições, costumes e aculturações. Face a indivíduos que não tiveram a 

oportunidade de criar um quadro de valores e normas de referência, a adopção de uma 

família (virtual) de profissionais de saúde, com um leque de valores provenientes de 

diversos espectros da sociedade, resulta num mínimo ético demasiado diluído, que 

implica que esta vinculação ao estranho produza uma integração muito pobre das 

normas e valores sociais, e consequente assimilação díspare de padrões de conduta.  

 

Face a esta premissa prévia, extrapolámos que os cuidados poderiam variar em função 

dos valores dos actores, o que implicaria questionarmos que estatuto ético seria 

conferido ao doente mental, e, face a isto, que cuidados seriam equacionados e 

aplicados. Para isso, desenvolvemos um Estudo de Caso, de natureza qualitativa, donde 

resultou o presente Relatório de Investigação, divido em duas partes distintas: uma de 

Fundamentação Teórica (onde aprofundámos dois grandes temas: a Bioética e a Saúde 

Mental) e outra de Trabalho de Campo (explanando a Metodologia utilizada, fizemos a 

Apresentação e Análise dos Dados, a Discussão dos Resultados e apresentámos as 

Conclusões e Sugestões dele decorrentes). Encerrámos com uma Nota Final, onde 

fizemos a resenha e análise deste relatório. Traçámos como Objectivos Gerais: 

• Analisar a forma como o indivíduo com perturbações mentais é visto, à luz da 

bioética, da sociedade e dos cuidados de saúde;  

• Conhecer o estatuto ético atribuído ao indivíduo com perturbação mental e de 

que forma os cuidados são equacionados e aplicados. 
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ABSTRACT 

We are very different, born on different experiences, with values created on different 

contexts, made on cultural society, for living on happiness and equilibrated emotional 

and rational living, with others and ourselves. Our behavior, acts and relationships are 

calibrated by the social and collective identities, with traditions, costumes and 

acculturation. Face a persons who didn’t have opportunity to create a reference board of 

values and norms, the adoption of a virtual family of health professionals, with a 

different social representative sprecte of values, it become on minimal ethical very 

small ethical, wich release a strange vinculation are very poor integration of social 

norms and values, and consequent assimilation of different conduct rules.  

 

Face this previous premise, we extrapolated what health care could have different with 

actors values, wich became to question what ethical state are done to the mental patient, 

and, what kind of mental health care are applicated. For that, we developed a Case 

Study, on Qualitative Approach, resulting on present Investigation Work, wich are 

divided in two parts, a Bibliography Revision (with two themes: a Bioethics and Mental 

Health) and other of the Empirical Work (where we describe the Methodology used, 

presented and analyze the investigation data, also discusses the results and finally 

presented the Conclusions and make some Suggestions wich became for the 

Investigation Work). We close the present Study with a Final Note, where we make a 

little work resume and analyze. Our General Objectives on this work: 

• Analyze the form what the mental perturbation subject are understudied, for 

the bioethics, for society and mental health care;  

• Knew the ethical state of the mental perturbation subject and the form mental 

care are understudy and allocated. 
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RESUMÉ 

Nous sommes différents, fruit de vivencies diversifié, avec valores criés on distincts 

contexts, filtrés pour la societé, pour vivre emocionalement e racionalement jouir et 

equilibré, avec nous e les autres. Les notres comportaments, activités et relations sont 

calibré pour touts nous, comme entité sociale e colective, avec leurs traditions, costumes 

e aculturations. Sour les indivídues qui n’avez pas la opportunité de edifier un cadre de 

valors et norms de reference, la adoption d’une famillie (virtuale) de profissionals de 

santé, avec un grand surtie de valors venues de divers spectre de la societé, resulte n’un 

mínime ethic trop effacé, qui fait que la vinculation au strange produce une integration 

trop pauvre de norms et valors sociales, et consequentement une multiple assimilation 

d’un cadre normative de conduit.  

 

Face à cette premisse, le chagrain des soins sont en train de pouvoir varié en funtion des 

valors des actors, ce qui va questioner qu’ estatute ethic est conferi au maladie mental, 

et, car qui soins sont equacioné et apliqués. Pour ça, nous avons develope un Étude de 

Cas, de nature Qualitative, dont a resulté le present Relatoire de Investigation, qui est 

composé de deux parts essencials, une Fundamentation Teóric (ont develop deux grands 

themes: la Bioéthic et la Santé Mentale) et un’ autre de Travaille de Champ (ont present 

la Metodologie utilizé, ont realisé la Presentation et Analise des Dats, comme feront la 

Discussion des Resultés et, on fin nous feront la presentation des Conclusion et 

Sugestions decorrents du Travaille de Investigation). Au fin, la Nota Final, ou feront 

une petite resume et analise du travaille. On tracé les Objectives Generals du travaille: 

• Analiser la forme comme le subject avec la perturbation mental é vue, par la 

bioéthic, la societé et les soins de santé;  

• Conaissez le estatute éthic atribuíe au subject avec la perturbation mental et 

de quelle form les soins sont equacioné et produits. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho resulta de uma inquietação que nos abala no nosso quotidiano, quando 

trabalhamos com indivíduos com perturbação mental, resultante daquilo que 

observamos nos seus comportamentos, na comunicação e na relação que estabelecem 

com os outros, resultam estranhos, pouco ortodoxos e, por vezes alienígenas, aos 

padrões de convivência (conveniência?) sociais, colocando em causa aquilo que poderia 

ser o seu estatuto de ser pessoa (quiçá de humanidade?), bem como a sua participação 

no amplexo social. 

 

Face a indivíduos que não tiveram a oportunidade de criar um quadro de valores e 

normas de referência (que seriam incutidas pelo estímulo parental e pela sociedade), 

bem como a (quase) inexistência de um conjunto de vivências e de fomento da relação 

interpessoal, a adopção de uma família (virtual) de profissionais de saúde, com um 

leque de valores provenientes de diversos espectros da sociedade (com enlaces culturais 

e vivenciais também eles diferentes), resulta num mínimo ético demasiado diluído, que 

implica que esta vinculação ao estranho produza uma integração muito pobre das 

normas e valores sociais, gerando confusão e conflito face aos diversos padrões de 

agires desses estranhos, com integração de estímulos valorativos diferentes, por vezes 

nos antípodas, resultando num assimilar de padrões de conduta díspares e confusos.  

 

Para a sociedade, como uma associação de indivíduos provenientes de comunidades 

morais distintas, em que cada uma delas é um corpo de “homens e mulheres unidos por 

tradições e/ou práticas morais comuns, ao redor de uma visão compartilhada da vida 

boa, que lhes permite colaborar como amigos morais”, ou seja, com “aqueles que 

compartilham uma moralidade essencial, de maneira que podem resolver as 

controvérsias morais por meio de um argumento moral sadio ou recorrendo a uma 
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autoridade com reconhecida jurisdição”, muitos dos indivíduos com perturbações 

mentais assumem-se como estranhos morais, pois, ao não compartilhar “premissas ou 

regras morais de evidência e inferência suficientes” são incapazes de resolver “as 

controvérsias morais por meio de uma sadia argumentação racional, ou que não têm 

um compromisso comum com os indivíduos ou instituições dotadas de autoridade para 

resolvê-los” (Englehardt Jr., 1998: 32-36), e, assumem a sua incapacidade em partilhar 

de um mínimo ético que permita uma sã convivência entre os diferentes actores do 

amplexo social, ou seja, daquilo que resulta do entendimento comum como algo justo e 

aceitável por todos (Englehardt Jr., 1998). 

 

Esta premissa prévia, leva a extrapolar que os cuidados variam em função dos valores 

dos actores, logo acabando por não terem a efectividade desejada, ou passando pela 

imposição dos mesmos, carecendo da validação dos pares e/ou da aceitação daqueles 

em que são aplicados, ou sendo aceites que implica estarem dependentes do carisma, 

coerência e aceitação do profissional por parte dos utentes. Desta forma, face a esta 

premissa lógica, somos levados ao cerne da nossa proposta de trabalho, que consiste no 

questionarmos que estatuto ético é conferido ao doente mental, e, face a isto que 

cuidados são equacionados e aplicados.  

 

Então, face a isto, desenvolvemos a seguinte questão de investigação:  

• Que mínimo ético se encontra presente em Saúde Mental e de que forma os 

cuidados são equacionados e aplicados? 

 

Para isso, desenvolvemos um Estudo de Caso, de natureza qualitativa, tendo resultado o 

presente Relatório de Investigação, que está divido em duas partes:  

 

1) Fundamentação Teórica - onde é abordado o suporte teórico que serviu de base 

ao nosso estudo, a Bioética e a Saúde Mental, tentando não perder do horizonte 

a resposta à nossa inquietação, que constituiu o mote do trabalho aqui 

apresentado. Serviu não só como justificação para validar a nossa inquietação 

(enquanto pesquisa inicial para mapeamento das dimensões éticas), mas também 

como termo de comparação com o estudo realizado (na fase final, enquanto 

revisão mais exaustiva); 
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2) Trabalho de Campo - onde é feita a descrição da metodologia utilizada, bem 

como é feita a apresentação e análise dos dados recolhidos (em entrevista aos 

participantes), a discussão dos resultados obtidos (face à literatura e aos 

achados) e equacionadas as conclusões e sugestões mais pertinentes perantes 

àquilo que obtivemos do nosso trabalho de investigação, à nossa experiência, às 

políticas para a Saúde Mental e analisando os achados por comparação à 

literatura consultada.  

 

Encerraremos o relatório com uma Nota Final, onde faremos à pequena resenha e 

análise do trabalho, reflectindo sobre o futuro que se abre ao cuidar em saúde mental, 

sob uma perspectiva bioética, nas atitudes que deverão nortear o profissional de saúde 

perante o doente mental, visando a sua integração no processo de cidadania.  

 

Traçámos como Objectivos Gerais deste trabalho: 

• Analisar a forma como o indivíduo com perturbações mentais é visto, à luz 

da bioética, da sociedade e dos cuidados de saúde;  

• Conhecer o estatuto ético atribuído ao indivíduo com perturbação mental e 

de que forma os cuidados são equacionados e aplicados. 

 

Mais especificamente pretendemos, com este trabalho: 

• Conhecer as diversas percepções dos diferentes actores sociais que de perto 

lidam com o doente mental, acerca da perturbação mental e do estatuto 

que o doente mental tem na sociedade; 

• Sistematizar os diversos dados existentes na literatura sobre a Bioética e a 

Saúde Mental, contrapondo-os com os dados aferidos neste e noutros 

trabalhos afins; 

• Servir de esteira a uma investigação mais profunda que permita validar ou 

desmistificar a imagem do doente mental, de forma a equacionar cuidados 

mais compatíveis com estes indivíduos.  
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PARTE I – Fundamentação Teórica 
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1. BIOÉTICA 

Este capítulo consagra uma abordagem temática sobre a Bioética, tecendo algumas 

considerações sobre a Vida, o Homem, a Ética, a Biomedicina e a Bioética. 

1.1. A VIDA 

O que é a vida, como se formou e qual o seu objectivo? 

 

Estas e outras questões seriam matéria de um estudo exaustivo que, embora interessante 

e rico, perderia do horizonte a essência deste trabalho, pois, a profunda análise a que 

seria sujeito implicaria embrenhar-nos numa teia muito complexa, com múltiplas 

pontes, conexões e caminhos, muitos deles sem saída ou resolução.  

 

Para Sgreccia (2002), aquilo que é a realidade cósmica, como a percepcionamos e 

compreendermos, implica partirmos do todo para a unidade, ou seja, da vida no seu 

sentido mais lato (ser vivo ou vivente) para o seu sentido mais estrito (vida humana). 

1.1.1. A Vida e as suas Formas 

Mas, então o que é a vida? O que é um ser vivo? 

 

A palavra vida é definida sob diversos aspectos, entre os quais salientamos: como 

período de existência vital de um ser vivo; como a alma, motivação ou espírito que 

anima um ser vivo e que lhe dá entusiasmo ou prazer (na realização ou em viver); como 
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o conjunto de acontecimentos mais relevantes na existência do ser; como meio de 

subsistência ou suporte para manter a vida (Houaiss, 2001a).  

 

Sgreccia (2002: 93) considera a vida como a “capacidade de acção eminente”, em que 

a característica do ser vivo, do ponto de vista filosófico, está no facto de ele “ser capaz 

de actividade que parte do sujeito vivente e tende a aperfeiçoar o próprio sujeito”, de 

ter capacidade real de “ser causa e fim da própria acção”.   

 

Para Mayr (1982) citado por Reich et al.(1995a), a vida é definida pela posse de um 

programa genético que possua uma absoluta diferença entre organismos e matéria 

inorgânica. Enquanto conceito moral, pode ser definido enquanto processo, posse ou 

direito: o vitalismo confere à vida a posse de algo inexplicável que é digno de respeito e 

protecção; já as teorias mecanicistas defendem que tanto a matéria animada como a 

inanimada é composta de matéria, o que pode ser explicado pelas propriedades e 

princípios de estrutura e funções (Maynard, 1986 citado por Reich et al., 1995a).  

 

Sgreccia (2002: 93-94) distingue o vivente do não-vivente pela “diferença de grau e de 

complexidade”, possuindo uma “unidade substancial e específica” (ou seja, uma alma, 

uma matriz única que o anima e lhe consubstancia a vida) bem como pelo nível de 

autonomia e superioridade, que determinam a existência de três reinos de vida: 

vegetativo, sensitivo e intelectivo. Se no vivente vegetal tanto a forma como o 

objectivo do agir são determinados, já o ser animal a forma do agir é escolhida 

conscientemente. No Homem, não impera somente “a execução e a forma da 

actividade, mas também o fim escolhido; o fim pelo qual realiza algo é escolhido por 

meio da vida intelectiva e livre”, implicando a expressão ética (feita através da 

liberdade da escolha), o que acaba definindo o conceito de agente moral.  

 

Para Sgreccia (2002), a vida, mais do que graus, revela níveis de superioridade, que 

definem uma evolução selectiva e complexa. Apesar de parecer algo redutor, deixa 

entrever a possibilidade da existência de diferenças fulcrais entre os seres em questão 

que culminam, no caso do Homem, na possibilidade de escolher livremente a sua vida 

(fruto da sua superioridade cognitiva).  
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1.1.2. A Origem da Vida 

A Terra terá sido formada há cerca de 4,6 biliões de anos, tendo aparecido as primeiras 

moléculas pré-bióticas e as primeiras formas de microorganismos no bilião de anos 

subsequentes (Schopf, 1999). O esfriamento gradual da crosta terrestre e a pressão 

atmosférica adequada permitiram a condensação do vapor de água e a sua precipitação 

sob a forma de chuvas que, junto com a água dos cometas que bombardearam a 

superfície do planeta neste período, formaram a massa de água líquida que cobre a sua 

superfície (Salgado-Labourian, 1994). As poderosas descargas elécttricas libertadas pela 

colisão de nuvens electronicamente carregadas poderão ter contribuido para activar 

reacções de biossíntese entre as moléculas de gases da atmosfera ou na água, bem como 

o calor gerado pelos vulcões e os raios ultravioleta (Brack, 1988).   

 

Independentemente dos modelos propostos pelos vários cientistas (Schopf, 1983), a 

verdade é que o oxigénio estaria ausente da equação inicial, sendo a atmosfera 

fortemente redutora que, sobre a influência de descargas eléctricas, favoreceria o 

aparecimento dos aminoácidos (Miller, 1953; Miller, 1955; Schopf, 1983; Brack, 1988). 

Independentemente desse facto, as macromoléculas resultantes posteriormente (há cerca 

de 900 milhões de anos atrás) envolveriam um aumento da complexidade. Parece-nos 

que esta complexidade está associada à funcionalidade da vida, onde o RNA 

apresentaria actividades catalíticas responsáveis pelo metabolismo primitivo, 

permitindo a realização de cópias que, ao incorporar erros de transcrição, providenciaria 

a presença a presença de moléculas mais estáveis e complexas (Brack, 1988). No 

entanto, parece notável que nalgum momento terá havido a substituição de moléculas 

minerais por orgâncias que, incorporando informação, foram o protótipo da vida que se 

foi complexificando, organizando e especializando.   

 

Porém, nem o evolucionismo, nem o reducionismo, ou ambas as teorias combinadas, 

conseguem explicar a origem da vida e do Homem em particular, implicando que o 

conceito da criação seja remetido para a metafísica, na medida que, quer a vida tenha 

“brotado da realidade cósmica, por meio de uma complexa combinação de elementos 

químicos” ou por meio de “geração espontânea, e que as diversas formas de vida 
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tenham se desenvolvido por evolução”, fica por explicar a questão da “causalidade 

primeira, criadora e previdente, inteligente e ordenadora” (Sgreccia, 2002: 105). 

 

Analisando a organização estrutural e funcional dos componentes celulares, 

questionamo-nos até que ponto podemos considerar cada um deles como vivos, bem 

como a que nível de grandeza ou de organização molecular começará a ser vida?  

 

Se a teologia tenta explicar esta causa inicial, visível nas diversas religiões (Hattstein, 

2000), ao cingirmo-nos à realidade científica, dizer que a complexidade da inteligência 

provém de um acaso afigura-se difícil, pois: 

“Chamar de “acaso” a imprevisibilidade das inumeráveis possíveis combinações 

do DNA e de “necessidade” a estabilização de fato do código genético de cada 

uma das espécies traduz a nossa incapacidade da previsão e da determinação das 

combinações electivas, mas não suprime o fato de que essas possibilidades devam 

ter uma potencialidade concreta de se realizar numa realidade de substracto que 

exige uma explicação causal, a menos que se queira explicar a existência pelo 

nada, o que significaria não dar explicação alguma” (Monod, 1978 citado por 

Sgreccia, 2002: 105 e 106).  

Sgreccia (2002: 106) faz notar que, ainda que as diversas formas de vida (vegetativa, 

animal ou humana) “revelassem vínculos não só de relação, mas também de 

dependência, nem por isso perderiam, nem perdem, aliás, sua especificidade nos 

diversos graus de autonomia”. Por outro lado, tem a ver com o valor da vida humana, 

que é atribuido “à pessoa humana, à sua espiritualidade que não pode derivar da 

matéria, à unidade da espiritualidade e da corporeidade no homem”. 

 

Assim, o não aceitar a causalidade, implica imputar uma causalidade primeira 

(eventualmente a figura de um Deus Criador), mas não explica como a mesma foi 

criada. Na verdade, explicar a recombinação atómica ou genética de forma a formar 

estruturas complexas e diferenciadas, como o olho ou o cérebro, a partir de estruturas 

simples implica probabilidades astronomicamente ínfimas (quase impossíveis para a 

compreensão humana), mas como refere Sgreccia (2002: 107), “o que deve mudar 

profundamente nos três casos é a “enteléquia” e o programa que regula sua actuação 
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no tempo”, à semelhança da linguagem ou da música, onde aquilo que varia é a 

sucessão das letras ou das notas musicais.  

1.1.3. A Evolução e a Biodiversidade 

A vida evoluiu, e com ela a diversidade de formas e inteligências. Basicamente, a 

actividade molecular que deu origem à vida terá resultado num sacrifício da sua 

individualidade e características à aventura da constituição de uma sociedade com maior 

estabilidade termodinâmica. Da produção das primeiras moléculas à arquitectura 

proteica terá sido um passo, fruto das condições especiais da atmosfera primitiva (rica 

em metano, azoto, água e amoníaco) e da interacção das partículas que, constituindo 

moléculas mais complexas, diferenciadas e de ligações fortes cimentaram todo o 

processo de vida, se desenvolveram a ponto de criar forma de se replicarem (Archer, 

2006).  

 

A partir do momento da formação do RNA, a impressão da sequência de vida (gene) 

estava consumada com a formação do DNA, onde este geria o processo, determinando 

as cópias e os vários tipos de RNA. A célula formou-se, tinha vida e autoregulava-se e 

quando se julgava que iria morrer dividiu-se em duas novas células, o mesmo 

acontecendo com as sucessoras, dando origem a estruturas multicelulares que 

estabeleceram relações entre si, formando uma sociedade (Archer, 2006).       

 

Da ideal da unicelularidade à necessidade da diferenciação e formação de organismos 

cada vez mais complexos resultaram erros catastróficos, extinções em massa, 

nascimento de novas espécies, mas onde somente algumas espécies viriam a ter 

viabilidade e progresso, fruto da selecção natural (Morin, 2000; Archer, 2006).  

 

Aparecem inter-relações entre as estruturas e existem estruturas especializadas na sua 

regulação (cérebro). Mas, mais interessante ainda, são as pontes que se estabelecem 

entre os organismos, que se associam e interagem, constituindo sociedades ou 

superorganismos que agem e interagem, e que pensam a própria interacção, fundamento 

da dialéctica bioética (Archer, 2006). 
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A eficiência das interacções das miríades de circuitos, consubstancia a intuição do todo 

e de ser dono do seu próprio destino. Como narra Archer (2006: 62), o Homem 

“surpreende-se na consciência do seu eu, em si mesmo não substancial mas só captável 

na relação com outros. Idêntico, através de toda a mudança química. Capaz de 

construir a sua própria vida. Livre e responsável, ao decidir e inovar.”    

 

Mas o Homem não é um ser perene, não vive só no universo, ele é apenas uma parte do 

todo; ele foi construído relacionalmente e é constitutivamente um ser-em-relação.  

 

Maturana (2001a: 62) defende a interacção recíproca entre o organismo e o meio, onde 

a organização e adaptação é feita de forma congruente e espontânea durante a vida desse 

organismo, criando, estabelecendo e mantendo um processo de acoplamento, operando 

a descodificação de informações, num determinismo estrutural na dinâmica sistémica 

onde se constitui esse encontro, na medida em que todo o sistema natural bem sucedido 

possui, preserva e maximiza todas as propriedades e potencialidades de si mesmo, 

constituindo a complexidade a sua propriedade fundamental. Porém, se elegermos a 

complexidade como percepção da nossa própria existência, constatamos que vivemos da 

morte e morremos de vida (Morin, 2002). 

 

Mas, como refere Diniz (2003) citado por Archer (2006), a bioética é mais do que 

simples discurso, mas acima de tudo uma estratégia de sobrevivência que passa (mais 

uma vez) pelo sacrifício da singularidade à pluralidade, do indivíduo à sociedade. 

 

Mas a vida é feliz, porque existe num ambiente que lhe é amigo. Num ambiente hostil, 

certamente estaria condenada ao insucesso. Assim, zelar pelo respeito pela vida, pela 

biodiversidade é um imperativo (bio)ético, como igualmente uma estratégia de 

sobrevivência. Na verdade, qualquer tentativa de independência está condenada ao 

fracasso, pondo em risco a sua sobrevivência (Archer, 2006), na medida que a Natureza 

é soberana, devendo por isso ser encarada como uma entidade digna de respeito, pois, 

tanto o animal como o Homem possuem capacidade de se ambientarem a qualquer tipo 

de ambiente (em especial o social), colocando-se como estratégia de sobrevivência 

(Ribeiro, 1975).  
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1.1.4. O Valor da Vida 

Mas, qual o valor da vida, e em especial, da vida humana?  

 

Ao abordarmos a questão da origem da vida, o discurso bioético remete o nosso enfoque 

para a questão do valor ontológico da mesma, identificando o valor e a finalidade da 

vida (em especial, da vida humana). Isto implica que, para além da instrumentalidade da 

técnica, a vida tem um sentido e, como tal, deva ser encarada com outro cuidado, 

porque nesse acto “participam afecto, a liberdade, a responsabilidade e a comunhão de 

pessoas” (Sgreccia, 2002: 95).  

 

Ao debruçarmo-nos sobre esta questão convém analisarmos o significado do valor, sob 

pena de nos perdermos no seu sentido. Como refere Cabral (2003: 150), em sentido 

concreto, designa o ser considerado valioso: “a pessoa hábil, a acção rápida, o objecto 

belo”, em sentido abstracto, aquilo que o “torna valioso”, ou seja, as qualidades. No 

primeiro caso, tem a ver com o “valor realizado”, na medida em que “só o valor 

realizado é real”, no segundo tem a ver com o “valor em si” mesmo, na mediada em 

que “são valorizados pelo valor de que são portadores”.  

 

Sendo um “aspecto do bem”, ligado ao carácter (estimabilidade ou amabilidade) para a 

fenomenologia, ou na “plenitude de ser ou de, perfeição que lhe é própria”, na natureza 

ontológica, geralmente o valor tem uma leitura bipolar (Cabral: 2003: 150).  

 

Para esta discussão interessa naturalmente a natureza ontológica do valor. Para todos os 

efeitos, o significado último do valor é aquele em que postula a existência de um Ser 

Absoluto, o Ser Ideal, que encerra em si a essência dos valores, o qual transcende a 

realização dos mesmos, exigindo ao Homem o reconhecimento desse valor absoluto, 

sobre todos os demais (Cabral, 2003). Para Deus, todo o ser vivo é especial, na medida 

que é obra da Sua criação. O Homem, é feito à Sua imagem e semelhança (Gn 1: 27), 

logo dotado de valor intrínseco, pois, sendo imagem de Deus é o próprio Deus que está 

representado (Alves et. col., 1985). 
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Teologia à parte, como vimos antes, o ser vivente tem características que o distinguem 

do não vivente, o que o torna especial e dotado de valor, basicamente porque possui 

uma alma ou uma “unidade substancial e específica” (Sgreccia, 2002: 94), onde cada 

ser é uma entidade única e irrepetível, logo dotada de valor intrínseco.  

 

No caso do Homem, esse valor assume-se activamente por si e em si, na medida que, no 

pensamento de Kant, ele é fim em si mesmo (Sgreccia, 2002). Em todo o caso, são seres 

únicos, irrepetíveis, especiais na criação e dotados de um valor ontológico, porque 

insubstituível e não replicável, logo dotado de dignidade intrínseca.  

 

Agamben (2001) refere-se à vida como zoe ao atributo genérico de todo o ser vivo, e, a 

bios designando a vida propriamente humana, que implica um valor simbólico no 

reconhecimento público que confere à pessoa. 

 

Então, face a isto, o que é o Homem, como evoluiu e o que o define como pessoa? 

1.2. O HOMEM 

Como refere Freitas (1992: 16), o termo português Homem, “deriva do substantivo 

latino “Homo-hominis”, vocábulo que alterna com “Hemo”, de proveniência indo-

europeia e cujo significado original se prende com terra – “Húmus”. “Homo”, para 

este autor, significa “ser humano, varão ou mulher, o mesmo acontecendo com o étimo 

“ántrhropos” (ανανανανθθθθρρρρωωωωποποποποςςςς)))). “Homo”, por oposição a fera, “bestia”, significa o ser 

racional, falível, capaz de Verdade e de erro e – em certo sentido – oposto ao divino”. 

 

Como refere Freitas (1992: 17), o Homem é “Adam” na matriz hebraica, que designa o 

“Homo sapiens” “por oposição às outras criaturas e ao próprio Criador”. Aparecem 

ainda outras designações bíblicas, diferentes conotações: “Nefesh” (que significa 

“sangue”, “ego”, “a pessoa”, “o indivíduo”, “o próprio corpo”, e traduzido pelo grego 

“psichê” e pelo latino “anima”), “Ru’ah” (traduzido pelo grego “pneuma” e pelo latino 

“spiritus”, representando a força, a potência e a energia), “Lev” (refere-se ao 

“coração”, o centro do pensamento, da consciência, das emoções e da coragem) e 
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“Basar” (designando a carne, o corpo vivente e frágil do Homem). Para todos os efeitos, 

“ser Homem (mulher ou varão) é participar do terreno e do divino, não se confundindo 

nem com Deus, nem com os animais” (Freitas, 1992: 17). 

1.2.1. Ontogénese e Filogénese 

O Homem é um animal bípede da família dos primatas, pertencente à subespécie Homo 

Sapiens sapiens (Wikipedia, 2008), onde o ovo resultante da fecundação entre o óvulo e 

o espermatozóide humanos, contém em potência o ser humano que será no futuro 

(Bernard, 1994). Para a ciência biológica, como enuncia Ramos (2007), designa o ente 

ou ser que é pertença exclusiva da espécie humana, e como tal, um ser humano. Este 

termo é conotado não apenas ao ser humano (enquanto ser inteligente e comunicador), 

mas também a toda a humanidade, enquanto espécie humana (ACL/FCG, 2001c).  

 

O Homem, aos olhos da Ciência, representa a “forma mais rica, mais autónoma, mais 

ativa de vida, acima do reino dos vivos e no ápice da história natural do universo” 

(Sgreccia, 2002: 111), surgida da inter-relação dinâmica e associação de átomos banais 

no universo que, no entender de Archer citado por Lima (2004: 116), “constroem no ser 

vivo uma arquitectura complexa, altamente funcional, autoreguladora e 

autoperpetuante, com uma missão conjunta insuspeitantemente vasta do universo”.   

 

Em termos biológicos, a humanidade apresenta-se como um contínuo de variação, 

composto de uma míriade de diferenças subtilmente graduadas, onde toda e qualquer 

divisão que se queira imputar serão sempre uma construção artificial. Mas, aquilo que é 

verdade para os seres humanos, também o é para outras espécies animais. Enquanto 

todo o cristal é uma réplica molecular, todo o organismo vivo é inovação, feita de 

complexidade; mas é sem dúvida a singularidade que distingue os organismos vivos dos 

não vivos (Medawar, 1957).  

 

Na perspectiva da evolução da vida como um todo, a linhagem humana representa 

apenas um pequeno e insignificante ramo de um esplêndido e frondoso arbusto, onde 
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cada extensão se expande uma direcção jamais seguida ou retomada. Porém, a evolução 

é contínua e não dá saltos (Darwin, 1872). 

 

Então, o que é o ser humano e qual a sua condição? Ou, fazendo a pergunta ao 

contrário: o que o torna diferente dos outros animais, enquanto espécie?  

 

Mais do que o somatório dos seres humanos, a palavra humanidade, define o estado ou 

condição humana de o ser, radicalmente oposto à condição de animalidade (Ingold, 

1988), revelando uma condição de exclusividade. Por outro lado, a animalidade, define 

um estado natural, onde a conduta é impelida pela paixão bruta em vez da deliberação 

racional, definindo uma liberdade sem constrangimentos morais ou de regulação dos 

costumes definidos socialmente (Burnett, 1773).  

 

As coisas, os entes, tais como podem ser percebidas por um animal ou como podem 

existir entre eles sem a presença do Homem, são uma realidade. Existem na escuridão 

da compreensão do cosmos, da sua existência e do seu ser. O Homem transcende as 

coisas, na medida que conhece e compreende o ser, a sua existência e a ordem do 

cosmos. Como animal, o ser humano comporta uma concepção dualista, imersa na 

condição física de animalidade e na condição moral de humanidade (Williams, 1976).  

 

Ao falarmos do mínimo denominador comum da espécie, ou seja, aquilo que é universal 

a todos os seus membros (e não na singularidade de cada um), verificamos que esta 

condição se reduz ao seu estado bruto, isto é, a animalidade humana e que representa 

um fundamento universal e original de toda a evolução cultural e social, designando 

uma aptidão para a cultura (Eisenberg, 1972). Esta questão torna-se controversa, na 

medida que face à ausência de diferenciação dos humanos entre si, a situação de 

uniformidade, coloca o Homem no seu plano animal. 

 

Nascidos de um Homem e de uma mulher, as nossas características biológicas são 

relevantes enquanto espécie, mas serão as características individuais e culturais que 

expressarão a nossa humanidade, seja, serão estas aquelas que sublinharão a identidade 

do ser humano, não como organismo biológico, mas como sujeito moral. Basicamente 

tudo se resume a um paradoxo existencial, em que cada ser humano é um indivíduo da 
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espécie Homo Sapiens sapiens, enquanto existir como ser humano é existir como 

pessoa. O primeiro impõe uma condição sufiente de categorização biológica, enquanto o 

segundo impõe uma condição necessária de condição moral (ser pessoa). 

Indistintamente, aplicamos a mesma palavra humano para englobar na humanidade 

aqueles indivíduos que carecem de uma existência moral e aqueles que a têm, excluindo 

os demais animais dessa categoria (Clark, 1988). Ao defendermos que “todos os seres 

humanos são dotados de razão e consciência” (Clark, 1988: 23), face aos seres 

humanos destituídos desta faculdade, provocamos que a fronteira entre a humanidade e 

a animalidade se encontre um pouco esbatida, ao ponto de haver autores, como Peter 

Singer (1998) que confiram a outros seres não-humanos características e qualidades 

destes (Ingold, 1982; Ingold, 1988). 

 

O Homem, ao perder as determinações biológicas do puro instinto, ganhou consciência 

de si e da natureza, da tragédia da vida e da morte, ficando indefeso e entregue a si 

mesmo. Perante a da solidão avassaladora, busca no seu semelhante o conforto da 

segurança, sujeita-se às motivações, aos desejos, às necessidades e normas da entidade 

social, sacrificando os seus ideais, a sua liberdade e muitas vezes a sua identidade, na 

construção da Cidade. Ao tornar-se cidadão do mundo, transcende a sociedade que o 

aprisiona, mas vive preso aos seus valores, ditames e anseios sempre insatisfeitos 

(Goya, 1999).  

 

Para Fromm citado por Goya (1999), o nascimento individual reproduz os conflitos 

básicos do imaginário e da história da civilização humana, uma reprodução filogénica 

da ontogenia. A fuga à normalidade resulta da recusa em abolir a consciência de si, em 

regressar à vida normal pré-humana anterior à racionalidade, a fim de apaziguar a 

sensação insuportável do isolamento. Pode enveredar pela conquista de uma união 

espiritual-existêncial, através do desenvolvimento de todas as faculdades humanas de 

forma a potenciar o indivíduo, o que implica reconhecer a humanidade universal que 

existe em cada ser humano e dentro das limitações impostas pelas leis exteriores à nossa 

subjectividade. 

 

Porque biologicamente, a espécie humana é tão singular como os outros seres vivos 

(Foley, 1987), o que implica que a busca (quase irracional) de atributos genéticos 
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exclusivos da espécie humana (Hull, 1984) esteja condenada ao fracasso, dado a sua 

irrelevância. Se o bipedismo, o polegar oponível e outros atributos e qualidades 

imputáveis à espécie humana, da mesma forma que a razão e a consciência são 

qualidades essenciais à existência humana, será o somatório de todos eles que 

concorrem para revelar o ser humano, que impregnado de/na cultura, relevam a sua 

humanidade (Griffin, 1976).  

1.2.2. A Emoção e a Razão 

A emoção é um bem essencial para a sobrevivência. Sem ela, seríamos incapazes de ter 

uma biorregulação eficaz, na estabilidade crítica dos organismos complexos, ter uma 

memória ou decisões eficientes (Damásio, 2001). 

 

Entendemos emoção como a “condição complexa que surge em resposta a 

determinadas experiências de carácter afectivas”, isto é, a experiência afectiva 

(Atkinson et. al., 2002: 719). 

 

Como enuncia Michaleli (1996) citado por Ricou (2004: 32), no homem, “se a pulsão 

tem prevalência, será a da sobrevivência, que tende a protegê-lo a si e a um grupo 

restrito – a família – constituído para o ajudar a sobreviver”, ao contrário do animal 

que “ignora a morte”. Isto deve-se ao facto de possuir a clarividência da sua própria 

finitude, o que o separa daquele que não possui esta faculdade, implicando não apenas 

uma ruptura com a espécie, mas acima de tudo uma ruptura entre o indivíduo e o 

instinto, designando uma faculdade singular e individual. É esta consciência que afirma 

o indivíduo e que rompe com a unicidade da espécie, pelo que defendemos a posição 

adoptada por Ricou (2004: 33), em que “no Homem é a tradução de uma pulsão de 

sobrevivência que se sobrepõe a uma pulsão de conservação da espécie”. Esta 

sobrevivência toma diversas nuances, que se consubstanciam nos diversos actos 

adoptados, emocionais ou racionalizados, designados comummente de instintos. 

 

Não é possível falar de instintos sem falar de comportamento de apetência e 

comportamento instintivo (ou consumatório). O primeiro, é aquele que se liberta 
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durante uma situação limiar (sem aprendizagem prévia) face à presença ambiental de 

um esquema libertador (estímulo específico), traduzido pela tensão. A apetência 

instintiva, genericamente corresponde à pulsão. Tendencialmente, a aprendizagem só 

modificará ou ampliará os esquemas instintivos. Quanto mais tenso é o estado, mais 

restrito o campo perceptivo e menos entradas são admitidas (Abreu, 1993).     

 

Mas atenção, não podemos confundir instintos com emoções, pois, os primeiros são 

comportamentos hereditariamente determinados e especificos de determinada espécie e 

que se manifestam de igual forma em todos os seus indivíduos, ao passo que as 

segundas são mais complexas e relacionadas com experiencias individuais de carácter 

afectivo (Atkinson et al., 2002).  

 

Nos primeiros momentos, quando nasce a intenção, o animal mimetiza o ambiente a 

partir do seu mundo, antecipando a realidade e a barreira do tempo, adquirindo 

consciência reflexiva, numa sequência intencional interior isomorfa (Abreu, 1993). A 

consciência do outro traz-lhe a imitação, a identificação, os sons e a palavra, feita 

comunicação e linguagem. O Eu e o Outro partilham uma mesma linguagem, um código 

feito cultura, partindo à descoberta de si, do mundo e do universo, digitalizando, 

simulando, prevendo acontecimentos (buscando a «Ciência») e reflectindo sobre as 

consequências, redefinindo o seu ser, construindo a «Ética» e a «Vida Boa». 

 

Também não se pode confundir emoção com sentimento, pois, se aquela tem a ver com 

uma colecção de respostas estereotipadas do cérebro (para outras partes do corpo 

através de redes neurais e humorais ou para outras partes do cérebro), já este é um 

complexo estado mental que resulta do estado emocional, projectando uma 

representação mental dessas alterações entretanto ocorridas, bem como do processo 

cognitivo a ele associado (Damásio, 2001). 

 

Mas, bastarão as emoções para nos mostrar as coisas na verdadeira acepção, será que o 

agir implica que seja necessária a intervenção da razão? 

Se interpretarmos a ética como uma função de integração mental, é possível considerar 

a existência de uma emoção ética (Sève, 1996). Para Damásio (2001), os valores éticos 

mais não são do que estratégias de sobrevivência da espécie apoiados nos sistemas 
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neurais que executam as condutas instintivas. Por sua vez, os processos cerebrais que 

têm uma relação com as emoções articulam-se com os que provocam cálculos de 

avaliações. Assim sendo, se as emoções e sentimentos morais são produzidos pelo 

cérebro, isto implica que estarem ligados intrinsecamente à constituição e 

funcionamento cerebral (Fernandez e Bisneto, 2005), sendo as míriades de conexões 

sinápticas que determinam o funcionamento cerebral, a reacção aos diversos estímulos, 

a forma como gere os estados emotivos e se comporta. Basicamente, são nestas 

conexões sinápticas que estão implantadas as convicções religiosas, científicas e morais 

(Pedro, 2007); pelo que poderemos dizer que será nesta matriz que reside a nossa «alma 

ética». 

 

A razão é muito valorizada socialmente, face à sua maior estabilidade e previsibilidade 

quando comparada com os sentimentos (imprevisíveis e fruto das emoções), permitindo 

mais facilmente ser avaliada, testada e validada pela sociedade. Quanto mais consciente 

o indivíduo estiver das suas atitudes e comportamentos (que exterioriza) mais 

predisposto se encontra em modelar e adequadar os seus comportamentos 

(racionalizando-os) e transformando-os em fonte de receita de sucesso social, porque 

confere consistência e previsibilidade (por isso maior confiança e coerência à sua 

pessoa, dignificando-a), ao passo que agindo mais emocionalmente, fá-lo de acordo 

com a matriz da sua pessoa que, embora seja mais verdadeira, torna-se desadequada 

face àquilo que a sociedade espera que seja, envolvendo a pessoa em sofrimento, face à 

possibilidade de penalização social, obrigando-a a modelar racionalmente essas atitudes, 

recalcando essas atitudes e comportamentos, face à necessidade de estabelecer relações, 

ter atributos sociais positivos e aceitáveis e poder desempenhar um papel (Atkinson et. 

al., 2002).  

 

Quanto à emoção pura, sendo inata e comum aos membros da espécie, concorre para o 

sucesso individual na medida que permite a sobreviência e a adaptabilidade individual, 

não só porque formata a matriz da pessoa, dando-lhe características particulares na 

expressão da sua individualidade, como também constitui o instrumento que lhe permite 

temperar a razão (através do uso, da leitura e interpretação racional, traduzida em 

sentimento que é feita individualmente) ajudando-o a moldar a sua entidade social 

(Atkinson et al., 2002; Damásio, 2003; Ricou, 2004).  
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Mas de que forma o Homem toma consciência de si? 

 

O conceito de consciência em Sartre (1965) abarca todo e qualquer fenómeno da mente 

humana, desde o mais breve impulso perceptivo de um recém-nascido até à mais 

elaborada das reflexões do sujeito adulto, sendo por isso compreendida como relativa a 

qualquer coisa, rompendo com o paradigma cartesiano, no qual a consciência 

corresponde ao pensar.  

 

Para Sartre (1965), o para-si define o oposto do em-si, estabelecendo sentidos, 

significados para o mundo e também para si mesmo. Por meio da consciência (para-si), 

a subjectividade invade a objectividade, fazendo que o mundo se constitua numa 

organização que trás a marca da humanidade. Consciencia, para-si e subjectividade são 

conceitos que se referem à dimensão do sujeito que é capz de negar a objectividade (em-

si) como uma dimensão absoluta. Para definir ambos os conceitos, Sartre afirma que a 

consciência busca o objecto, porque o ser que falta para-si é o ser em-si. Esta busca 

implica e fundamenta o «projecto» e explica que este é o motivo pelo qual a realidade 

humana seja sempre «desejo de ser». O desejo é aquilo que movimenta o sujeito no 

mundo e o seu movimento é o «impulso ao não existente», aquilo que não se é. Quando 

nos projectamos num desejo de ser, buscamos ser um determinado ser que cristalizamos 

ao projectá-lo, projectamos ao cristalizá-lo, de tal forma que se traduz em desejo de ser 

em si. Mas, a consciência é um obstáculo à realização do projecto.  

 

Ao realizar um acto, o sujeito escolhe dentro dos possíveis, uma determinada situação 

específica (Sartre, 1979, 1984 e 2000), em que escolher representa apenas o acto da 

realização, muitas vezes sem grandes reflexões ou posicionamentos. Independentemente 

de ser ou não reconhecida, a acção simboliza a escolha (muitas vezes alienada) entre a 

possibilidade e a impossibilidade dentro do contexto. Constituir-se como sujeito é, nesta 

perspectiva, realizar a dialéctica do objectivo e do subjectivo, já que o sujeito existe 

como subjectividade objectivada, que pela subjectividade (negação) se objectiva 

novamente, emitindo, por meio da subjectividade (negação), uma nova objectivação. 

 

Para Maheirie (1994), é na síntese inacabada entre subjectividade e objectividade num 

contexto específico, onde a consciência (dimensão subjectiva do sujeito) é capaz de 
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construir, desconstruir e reconstruir a identidade constantemente, onde participam as 

percepções, imaginações, emoções e reflexões, quer críticas ou não. 

 

Mas como se forma esta consciência?  

 

Na concepção de Damásio (2003: 42), o proto-si é “o precursor não consciente dos 

níveis do si que surgem nas nossas mentes como os protagonistas da consciência: o si 

nuclear e o si autobiográfico.” Nada sabe, porque não percebe, não conhece, nem tão-

pouco produz consciência. A sua função visa o equilíbrio homeostático, pelo que é 

necessário, mas não é suficiente. Mas a conquista da consciência do si revelou verdades 

insuspeitas, que se revelaram como dramáticas perante novas visões virtuais de 

realidades também elas virtuais, na medida que a “eficácia da consciência provém da 

ligação eficaz que esta estabelece entre a maquinaria biológica da regulação da vida 

individual e a maquinaria biológica do pensamento.” Por outro lado, a “consciência é 

valiosa porque centra o conhecimento na vida de um organismo individual” (Damásio, 

2003: 345 e 346). No entanto, a influência não consciente é anterior à influência da 

consciência, no facilitar a tomada de decisões, pelo que, a consciência “serve para 

aumentar o alcance da mente e, ao fazê-lo, melhorar a vida do organismo cuja mente 

tem esse maior alcance, adquirindo o valor porque apresenta um novo meio para obter 

a homeostasia“ (Damásio, 2003: 343 e 344).  

 

Mas donde vem este poder?  

 

Damásio (2003: 345) explica que “o poder da consciência provém da ligação eficaz 

que esta estabelece entre a maquinaria biológica de regulação da vida individual e a 

maquinaria biológica do pensamento”. Como enuncia Lopes (1993: 77 e 78), a 

“corporalidade é o remanescente em mim do logos incarnado”, onde reside o princípio 

ôntico que, por sua vez, “nasce da idealidade e estrutura-se como meu corpo”.  

 

Enquanto o corpo pode ser objectivo (“corpo que eu tenho”), a corporalidade faz parte 

da subjectividade (“corpo que sou”). É na corporalidade que “apropriamos o que 

sensoriamos, o que sentimos, o que simbolizamos”, enquanto subjectividade “é o 

pressuposto, ante-predicativo, na globalidade unitária de vivências e acontecimentos, 
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de simbolizações e comportamentos, pela antecipação do acontecer corpóreo-

mundano” (Lopes, 1993: 77 e 78).  

 

Então, como se forma a Consciência do Outro? 

 

Lopes (1993) salienta que o Eu tem um corpo, uma dimensão física que ultrapassa a 

esfera transcendental da existência. A constatação da existência do Eu consolida a 

noção básica de Pessoa e pressupõe a existência do estatuto de Pessoa no Outro, pois, 

também ele tem o seu Eu. No entanto, se a existência de um corpo limita a existência do 

Eu (pelo menos fisicamente), a existência de vários Eus (nos Outros) parece dar 

significado ao contexto de valorização da Pessoa, não tanto em cada Eu, mas ao 

reconhecer no Outro esse predicado. Assim, a importância do ser Pessoa, surge não 

como reconhecer-me a Mim como tal, mas acima de tudo o ser reconhecida pelo Outro, 

a do ser isso, que acaba por ser mais do que a soma das partes constituintes do ser 

(psíquica, corpórea, intelectual, etérea). 

 

Todavia, o indivíduo particular é um ser eminentemente concreto e, na sua existência 

limitada no tempo e no espaço, concilia dialecticamente os dois aspectos da vida 

humana. Reconhece na finitude da existência do Outro a sua própria fragilidade. É no 

encontro que a partilha é feita (Abreu, 2002), onde só a existência é uma condição 

humana; a vida é sublimada pelo espírito que sustenta a relação (Lopes, 1993). 

 

Para Lopes (1993: 85 e 86), a consideração do Outro “ou rompe as barreiras do 

solipsismo ou desemboca na estranheza”. A outoridade “é a constitucionalidade 

própria do outro não simples carta de alforria por nós consentida ou tolerada. (…) Só 

se comunica quando há algo de comum entre mim e o Outro”. Encontro é colisão (de 

ideias e sentimentos) potencial de aceitação, em que o Outro detém a minha circulação 

libertária, abalando o meu poder confiante, fazendo-me reflectir. Deste choque pode 

surgir a ruptura (com lesão para ambas as partes) ou a conciliação (surgida pela 

mudança de perspectiva, através da empatia) levando à aceitação incondicional do 

Outro) (Lopes, 1993). 
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Para Vigotsky (1996), o Eu é centrado na relação com o outro, num sistema dinâmico 

de reflexos reversíveis, ou seja, o contacto com os outros sujeitos permite, a cada 

indivíduo, o reconhecimento do outro, e, por este meio, o autoconhecimento, o que 

também é verdade em relação ao outro, numa dinâmica dialéctica. 

 

Como salienta Damásio (1996a), “existimos e depois pensamos e só pensamos na 

medida em que existimos visto o pensamento ser, na verdade, causado por estruturas e 

operações do ser.” Entendemos este «pensamento» como a capacidade de “imaginar 

ou representar objectos ou eventos na memória e actuar sobre estas representações” 

(Atkinson et. al., 2002: 729). 

 

Na verdade, como enuncia Morin (2000: 37), “trazemos dentro de nós o mundo físico, o 

mundo químico, o mundo vivo, e, ao mesmo tempo, deles estamos separados pelo nosso 

pensamento, nossa consciência, nossa cultura.” Na verdade, o homem é feito de um 

«Eu» em torno do qual gravitam todos os objectos e seres; desprovidos de consciência 

racional, a natureza é o «Outro» que sendo construida através da nossa experiência é 

explicada como se fosse algo fora de nós (Maturana, 2001b). 

 

Nesta fase, questionamo-nos como se forma a Consciência da Consciência? 

 

Lopes (1993) enuncia que é a decisão que torna o Homem transcendente em relação à 

animalidade, na medida que constitui a essência da existência humana, ao abrir um 

vasto leque de caminhos a tomar. Assim, o Homem torna-se consciente da sua 

consciência, analisando o pensamento pensado e descobrindo as suas limitações e 

responsabilidades face às suas decisões. Descobrir as limitações implica sermos 

responsáveis na liberdade de tomada de decisões; torna-se num Homem Ético. 

 

Mais do que a condição daquilo que é a percepção do Eu (ligada à percepção do corpo, 

do pensamento, das emoções e dos comportamentos), é a interacção com o Outro que o 

obriga a reequacionar aquilo que é e pode ser na relação (Ricou, 2004). Porque cada ser 

humano é aquilo que é (eu-sujeito), a forma como tenta interpretar ou explicar esse 

comportamento (eu-psicológico) é influenciada por aquilo que provém das suas 

vivências culturais e da relação com o Outro, bem como daquilo que o Outro espera que 
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seja o seu comportamento na relação, o que condiciona a sua forma de ser e de estar 

perante os demais (Atkinson et al., 2002). O seu Eu é construído na relação com o 

Outro, naquilo que apreende do Cosmos, impregnando a sua matriz de cultura e de 

normas de convivência social que intregram no amplexo social, mas que limitam a sua 

essência libertária. 

 

Se a natureza contemplativa exploratória do Cosmos o define como diferente dos 

demais seres, a relação intraespecífica define como único, mas ao mesmo tempo 

dependente do seu semelhante, e por isso, responsável pelo exercício 

autodeterminatório, pois, ele é livre definido pela “indeterminação do seu ser através 

do seu agir” (Neves, 1996: 606).  

 

Se por um lado se predispõe à contemplação (por isso à razão), também o predispõe à 

acção (liberdade), libertando-o dos instintos animais. Desta forma, sendo a pessoa, pelo 

uso da razão, um ser incondicionalmente livre, é dotado de uma dignidade intrínseca, 

fruto da sua vontade autónoma (Kant, 1986). 

 

O Eu é construído com o Outro e assumido pela diferença, no delicado equilíbrio entre 

aquilo que o Outro espera de si enquanto constructor da Cidade e do Mundo e aquilo 

que o define na essência individual e libertária da sua pessoalidade. 

 

Mas, como se formou e evolui o Homem na sua concepção ética? 

1.2.3. Arqueobiologia da Linguagem 

O Homem diferenciou-se dos demais animais pela capacidade de comunicar e 

simbolizar. O desafio da gravidade e dos espaços (descendo das árvores, assumindo a 

posição erecta e tendo uma diferente perspectiva e concepção do mundo), o adquirir de 

um polegar oponível (desenvolvendo a capacidade preênsil que lhe permitiu criar toda 

uma panóplia de instrumentos), as modificações da laringe (permitindo a emissão de 

sons complexos e diferenciados), o maior desenvolvimento e complexidade do cérebro 

(desenvolvendo a simbolização reflexiva, a abstracção das ideias e a comunicação 
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complexa e diferenciada) e a necessidade gregária e relacional (partilha do fogo e dos 

mitos) implicou uma nova concepção das coisas e a necessidade de se relacionar, 

interagir, comunicar e reflectir sobre diferentes concepções, dimensões e 

mundivivências (Lima, 2004). 

 

Se Chomosky (1957) argumenta a favor de uma base inata para a linguagem, mostrando 

o seu carácter remissivo e gerativo, ao invés daquilo que era defendido por Skinner, que 

tratava a linguagem e o pensamento como operantes verbais (Chomosky, 1959). A sua 

abordagem caracteriza-se pelo foco na sintaxe (regras que governam combinações e 

ordem das palavras permissíveis numa linguagem), ênfase no aspecto criativo da 

linguagem (ideia de que o número de sentenças possíveis numa linguagem é infinito), a 

visão da linguagem como caracterisitca específica da espécie humana, a concepção da 

natureza inata da base para desenvolvimento da linguagem e do papel apenas disparador 

do ambiente, a distinção entre competência e desempenho, e, a definição da linguagem 

como um sistema abstracto de regras. Esta concepção da linguagem como órgão 

específico da mente, é ampliada pela visão modular de Fodor (1983), que à semelhança 

de um computador, implicaria a existência de módulos mentais e de um processador 

central, numa visão mecanicista que viria ser apurada por Von Neumann (1958), através 

da existência de programas, de uma memória operativa e a possibilidade de expansão 

cibernética. 

 

Se alguns autores defendem a modularidade sem processamento central, outros 

preconizam a substituição desses módulos por domínios, como os da linguagem, ou de 

certos padrões. Outros autores, como Donald (1999) e Mithen (2002) que defendem a 

presença de uma função adaptativa de um processador central na mente do Homo 

Sapiens sapiens.   

 

Serrão (1992: 6), defende o paradigma antropológico no qual o Homem terá evoluído de 

formas animais anteriores, passando por três fases principais bem distintas: a fase 

mimética “ou fase de elaboração de gestos com a finalidade executiva”, a fase mítica 

ou mítico-oral, “uma fase intencional (…) em que este Homo começa a ter a 

possibilidade de utilizar a voz, a sua laringe, para produzir sons, fonemas com 

sentido”, e finalmente a fase simbólica “ou de criação de objectos culturais portadores 
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de um sentido.” Da mesma forma, defende que isto está presente em cada ser humano, 

que adquire ao longo do seu ciclo vital algo de cada uma destas fases. 

 

Esta linha de pensamento é comungada por Donald (1999: 12 e 13) que, baseando-se na 

estrutura interna da mente, considera que esta terá evoluído “da mente dos primatas 

através de uma série de grandes adaptações, cada uma das quais conduziu à 

emergência de um novo sistema de representações”, constituindo a mente actual “uma 

estrutura em mosaico de vestígios cognitivos de estádios antigos da evolução humana.” 

Esta arquitectura é “altamente diferenciada e especializada”, expressando “novos 

sistemas de representação da realidade”, baseados na representação simbólica.  

 

Como refere Donald (1999), à medida que a encefalização aumenta, também aumenta a 

arquitectura cognitiva e a inteligência. Dunbar (1990) citado por Donald (1999) propôs 

a ideia de que a encefalização não fosse apenas dirigida para o fabrico de ferramentas 

ou para o mapeamento do território, mas também pelo crescimento dos grupos sociais, 

ou seja, que não foi a inteligência instrumental que dirigiu a expansão do cérebro mas 

mais a inteligência social que, exigindo exponencialmente mais memória para processar 

as relações complexas dos grupos, inventou a cultura como um subproduto. Se o 

cérebro é altamente imaturo é altamente plástico, podendo perder ou ganhar conexões, 

de acordo com as vivências, para Changeaux (1985) citado por Donald (1999), esse 

cérebro reinventa conexões que só sobrevivem pelos efeitos selectivos da experiência, 

de acordo com o prescrito por Habib (2000) acerca do conceito de crescimento sináptico 

selectivo. Isto implica que o factor cultural seja aprendido, pelo uso contínuo, sendo 

descontinuado quando discriminado, pelo que a incapacidade gera atrofia das áreas 

representativas do cérebro relativas a essa função, à semelhança da tese Darwniana da 

selecção natural. 

 

Se a transição anterior para os australopitecos não terá mostrado nenhum avanço 

cognitivo significativo, já com a evolução do Homo Erectus, a inovação pautou-se pela 

“emergência do nível básico de representação humana, a capacidade de imitar ou 

refazer os acontecimentos” (Donald, 1999: 28). 
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A segunda transição ocorreu com a mudança do Homo Erectus para o Homo Sapiens, 

com o “desenvolvimento do sistema humano da fala, incluindo uma nova capacidade 

cognitiva para elaborar e descodificar mensagens” (Donald, 1999: 28).  

 

A terceira transição, ocorreu recentemente e não foi tanto biológica, caracterizando-se 

pela “emergência do simbolismo visual e da memória externa como factores mais 

importantes da arquitectura cognitiva” (Donald, 1999: 28). 

 

Cada transição cognitiva crítica envolveu “uma mudança estrutural na organização 

cognitiva bem como uma profunda mudança cultural.” No entanto, a transição 

cognitiva mais recente envolve mais que um sistema modular, mais do que uma 

estrutura de interface com o cérebro, impõe um autêntico sistema transversal, em rede, 

e, novos complexos de capacidade (Donald, 1999: 30 e 31). A linguagem resulta de uma 

evolução de invenção simbólica que sublimada pela socialização incorporou o código 

feito língua, instrumento da relação. 

 

À medida que evoluiu, o homem inventou e alterou o ambiente para melhor se adaptar, 

passando do reconhecimento de episódios para uma cultura mimética, em que a 

imitação das experiências com sucesso e dos outros animais supriu as suas necessidades 

de transmissão técnicas. Face à complexidade técnica, adquire autoconsciência e 

reconhece no outro um outro Eu, estabelecendo pontes, mediadas pela comunicação 

feita língua, usando do mito (emoção racionalizada) para transmitir cultura, 

modificando a realidade e o seu universo. Da emergência da consciência, reinventa a 

realidade, simbolizando-a (Serrão, 1992; Donald, 1999; Ricou, 2004). 

 

A cultura episódica reporta-se a situações concretas ou episódios específicos de vida, 

localizada num tempo e num espaço, ligada à memória de natureza perceptiva, concreta 

e com retenção de episódios específicos, sendo mais avançada que a memória de 

procedimentos (organizada a partir de situações e acontecimentos de vida), na medida 

vai mais longe ao armazenar os pormenores específicos dessas situações e 

acontecimentos. Se a memória de procedimentos considera as generalidades, não 

consegue armazenar os pormenores, a memória episódica funciona no inverso (guarda 

os pormenores sem generalizar). A socialização dos primatas permitiu-lhes evoluir esta 
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memória em complexidade, permitindo-lhes atingir o nível de percepção de 

acontecimentos, ou seja, ter a capacidade de perceber grupos e padrões de estímulos 

complexos, como uma unidade, mais do que imagens, a sua sucessão comportou o 

movimento. A mente episódica (presente nos macacos) confere não só o procedimento, 

mas também a percepção do acontecimento e armazenamento episódico, mas impede a 

representação na situação para depois reflectir sobre ela, quer seja individual ou 

colectiva (Donald, 1999). 

 

A cultura mimética baseou-se na capacidade de “produzir actos representacionais, 

conscientes, auto-iniciados que são intencionais mas não linguísticos”, dos quais são 

excluídos as respostas instintivas e as respostas condicionadas, bem como os gestos 

complementares à linguagem (Donald, 1999: 208). A mimese difere da mímica 

(replicação) e da imitação (cópia não literal, isto é, imitando o comportamento, mas não 

a forma de agir), na medida que inventa as representações intencionais, ou seja, tem 

expressa comunicação intencional não verbal. Esta associação foi particularmente 

importante face ao valor da mensagem, do estabelecimento de ritos e padrões repetitivos 

e de modelação da estrutura social. Mas estes rituais, que as práticas acrescentam 

particularidades que são repetidas, complexificando os actos traduzindo valor de 

mensagem muito elaborada, que acompanhada de cantos, toques e danças envolvem a 

coordenação do acto mimético, evocando caçadas, cooperação na recolha de alimentos, 

fabrico de ferramentas, cuidados com crianças e doentes, construção de abrigos, 

estabelecimento de hierarquias, rituais de acasalamento, entre outras actividades 

(Donald, 1999). 

 

A cultura episódica (dos primatas) aliada à capacidade mimética e às consequências 

sociais do uso terá estabelecido a cultura mimética, mas difere da cultura moderna, 

sendo mais eficaz na “modelação dos papéis sociais, na comunicação das emoções e na 

transmissão de capacidades rudimentares”. Sobrevive quando há uma ruptura da 

linguagem simbólica, mas quando desaparece, a pessoa fica “demente, fora do contacto 

da realidade humana” (Donald, 1999: 243).  

 

A capacidade mimética foi uma estratégia de sobrevivência para os hominídeos, 

proporcionando “as estruturas básicas, sociais e semânticas, às quais se adicionou 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

47

mais tarde a linguagem simbólica.” As estruturas cerebrais de suporte à acção 

mimética, “exclusivas dos humanos, constituíram o cérebro humano arcaico, que mais 

tarde se viria a modificar para incorporar a capacidade linguística nos seus 

mecanismos e módulos” (Donald, 1999: 245).    

 

A capacidade mimética era autónoma, isolada da linguagem e suficiente para as 

capacidades culturais do Homo Erectus. Mas, a adaptação cognitiva do Neanderthal e, 

com o seu desaparecimento, do Homo Sapiens, seu sucessor, terá produzido uma 

“vantagem apreciável na luta pela sobrevivência e no sucesso reprodutivo”, que terá 

levado à extinção dos seus rivais (Donald, 1999: 255). A comunicação mimética 

revelou-se insuficiente face à linguagem, mais complexa, inteligível, com capacidades 

espaciais e construtivas, que terá levado à explosão de invenções, ferramentas, 

artefactos e de todo o tipo de aplicações, bem como a mudanças rápidas e sucessivas na 

visão do mundo e das estruturas sociais (Donald, 1999). 

 

A existência da fala revela um corte radical com a linha primata em termos do sistema 

de comunicação (quer na adaptação cognitiva, quer das alterações biológicas) exigindo 

a constituição de uma cultura social adaptativa. O uso da linguagem, aliada à mímica, 

introduziu o mito, como modelo conceptual e simbólico do universo e da realidade 

humana. O mito venera a tradição, no sentido em que exalta as vivências, tentando 

explicar todos os aspectos da vida, buscando uma relação causal, prevendo as 

consequências e tentando controlar os fenómenos; mais do que construir modelos 

conceptuais do cosmos ou transmitir habilidades ou costumes, regula a sociedade. 

Como refere Donald (1999: 264), o mito “é a ferramenta protótipo fundamental, 

integradora da mente.” Antecede a linguagem (no sentido que a mimese já o havia 

introduzido), servindo de testemunho, constrói a essência da linguagem. Mais, do que a 

transição, serve de estímulo ao desencadear (da complexificação) da linguagem.   

 

A mimese “é intencional, representacional, comunicativa, generativa e cria um sentido 

semântico de referência”, assumindo um “grau de atribuição social, alguma 

capacidade de pedagogia e ambos uma coordenação social e um conhecimento 

colectivo”, qualidades anteriormente atribuídas apenas à linguagem (Donald, 1999: 

265), aquilo que a distingue da cultura simbólica será a invenção do símbolo, o que 
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requer a capacidade do pensamento, para facilitar uma operação cognitiva ou uma 

finalidade; é a inteligência representacional que revela o poder do símbolo, e que leva à 

sua invenção, criando regras para o seu uso. A complexidade do gesto exigiu a 

simplicidade da palavra para ser representado. Ideias complexas eram difíceis de serem 

representadas por gestos, resultando ininteligíveis. O gesto exige uma distância e a 

frontalidade para ser compreendido, pelo que a palavra representou a vantagem de 

simplificar o processo, servindo o gesto como complemento (Donald, 1999). 

 

A mente “necessita, avalia e aceita várias ferramentas para os seus propósitos 

imediatos.” O uso “do léxico e o uso das convenções gramaticais aceites por uma 

sociedade permitem-nos uma entrada fácil no conhecimento colectivo simbolicamente 

estruturado que a sociedade tem”, o que implica que qualquer pessoa “que não tenha 

esta chave é excluída. Quem a possuir é incluído se puder entender o modelo 

subjacente” (Donald, 1999: 286). 

 

Mais do que a competência linguística são as regras subjacentes que implicam a 

inclusão ou a exclusão da pessoa. As invenções de cada regra e de cada convenção 

implica a validação do colectivo. “A invenção requereu a capacidade de ter 

conceptualizado a necessidade, e representado a convenção, de forma comunicável” 

(Donald, 1999: 287). Na verdade, a linguagem remonta à raiz filogenética, resultando 

de uma necessidade intra-específica de sobrevivência, de se adaptar à socialização. A 

fala foi a expressão dessa necessidade, a escrita uma evolução natural. Da emissão das 

vogais (i, a e u) à progressiva complexificação com a introdução das consoantes, a 

constatação de padrões rítmicos, soava a melodia feita comunicação; através da 

complexidade léxica, a mente reconstrói o mundo, representando-o e recodificando-o 

verbalmente, nascendo um sistema de representações da realidade. 

 

Na terceira transição, é feita a armazenagem simbólica externa e cultura teórica. Se as 

duas transições anteriores representaram saltos qualitativos em relação ao passado 

cognitivo, a terceira transição representa uma ruptura com o padrão cultural anterior, ou 

seja, com o predomínio da linguagem falada e dos estilos narrativos do presente, em que 

a representação simbólica é expressa pela representação gráfica, o padrão de uso da 

memória muda para uma armazenagem simbólica externa e inicia-se a construção de 
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teorias, produto do pensamento analítico, que desmistifica e sofre objectivamente 

(Donald, 1999). 

 

A passagem da cultura episódica para a mítico-mimética, e desta para a simbólica, 

foram marcos evolutivos que distanciaram o homem do animal, sublimada pela 

transcendência da fé e da ética (Serrão, 1992), suportada constitutivamente pela 

liberdade “enquanto indeterminação do seu ser através do agir” (Neves, 1996: 606), 

como elemento condutor da vontade do agir, distante da pulsão animal (Ricou, 2004). 

Também Mithen (2002) defende uma proposta que parte de uma capacidade de 

processamento central (que possibilitou ao elementos da espécies humana o 

desenvolvimento de instrumentos complexos, criar arte e acreditar em ideologias 

religiosas) em direcção de um aumento da fluidez cognitiva e o desenvolvimento de 

formas generalizadas de pensamento, como o da especialização ou modularização, 

abandonando a metáfora do canivete suíço (especializações) das propostas iniciais e 

adoptando, à semelhança de Donald (1999) a existência de uma função adaptativa 

(generalistas).  

 

Apesar de, à semelhança do modelo de Donald (1999), admitir a especialização, Mithen 

(2002) não abre mão de um processo geral de alguma natureza, que apresenta grande 

grau de flexibilidade e fluidez, o lhe dá talvez uma maior consistência e 

sustentabilidade, considerando que a arquitectura da mente é produto de milhões de 

anos de evolução, que podem ser sintetizados em três fases. Na primeira, a mente é 

regida por um domínioi de inteligência geral, que envolve um conjunto de regras sobre 

aprendizagem e tomada de decisão (comuns aos símios de há cerca 55 milhões de anos 

atrás). Na segunda, a inteligência foi suplementada por inteligências especializadas, que 

funcionam independenetemente e tratam de domínios específicos, que se foram 

diferenciando e complexificando. Na terceira, estão construídas mentes nas quais as 

múltiplas inteligências especializadas (social, naturalistas, técnica e linguagem) 

parecem trabalhar juntas, sob a coordenação da inteligência geral, havendo 

comunicação entre os diversos domínios, à semelhança da mente do Homo Sapiens 

sapiens da transição do Paleolítico Médio para o Superior.  
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Para Serrão (1992: 6), sendo a Ética uma categoria do pensamento humano, à 

semelhança da lógica, o pensamento humano actual (de Homo Sapiens sapiens) reflecte 

a cultura exterior, ou seja, “cada um de nós é capaz de agir e pensar segundo esquemas 

miméticos, segundo esquemas de fala, de palavra e visiográficos, ou seja, de 

representação simbólica.” Na verdade, o mundo é construído em nós através da 

interacção com a cultura exterior, pelo que a ascensão a uma fase superior é feita a 

partir da apreensão e integração dessa cultura pelos sentidos e pela cognição. A ética “é 

naturalmente dedutível da noção abstracta de valor, e esta noção abstracta de valor 

corresponde à actividade de terceira fase, actividade do pensamento teórico”, em que o 

valor tem uma tradução analógica (Serrão, 1992: 6 e 7).   

 

Assim, podemos dizer que, na evolução antropológica do Homem, a ontogénese replica 

a filogénese, e, a ética emana como categoria do pensamento humano, dedutível da 

noção abstracta do valor, resultando da intersecção da cultura exterior simbólica com a 

actividade cerebral. O cérebro aparece então como a unidade onde a ética é produzida e 

processada, em função da realidade apre(e)ndida e reflectida. 

 

Habib (2000: 176 e 177), citando MacLean, refere que “o cérebro do primata, ou 

cérebro triúnico, é constituído pela imbricação, no decurso da evolução, de três 

cérebros” que apareceram sucessivamente: um cérebro reptílico, que corresponde 

“principalmente o tronco cerebral, a formação reticular e o estriado, interviria nos 

comportamentos característicos da espécie (posturas, diversos actos instintivos, 

imitação, reconhecimento dos sinais que comprometem a sobrevivência da espécie) ”, 

um cérebro paleomamífero, que “corresponde ao sistema límbico e compreende três 

subdivisões: amigdalina, ligada à procriação e à conservação da espécie; 

talamocingular, implicada em certas relações sociais e familiares”, um cérebro 

neomamífero, que corresponde ao neocórtex (Habib, 2000: 177). 

 

Mas como se fundamenta esta tese?  

 

O cérebro “evoluiu através de uma série de mudanças estruturais sistemáticas 

aparecendo as estruturas mais “arcaicas”, como o bolbo raquidiano, em criaturas 

muito primitivas como as lampreias e os tubarões.” O cérebro médio apareceu mais 
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tarde no processo de evolução e mantém-se como a estrutura mais desenvolvida na 

maior parte dos peixes e anfíbios. O hipocampo e o córtex entraram em cena mais tarde 

e são estruturas dominantes nos mamíferos (Donald, 1999: 175 e 176) 

 

Toda a evolução cerebral é feita por camadas, como as cebolas, em que cada camada é 

acrescentada às anteriores, em sobreposição e com representação sináptica. MacLean 

(1973) citado por Donald (1999: 176) representa o cérebro humano como uma estrutura 

triúnica referente “aos três estádios da evolução contidos dentro do cérebro humano: 

reptiliano (bolbo raquidiano e cérebro médio), mamífero (hipocampo e córtex) e 

humano (a fala e áreas de associação do córtex).” Oakley (1985) citado por Donald 

(1999: 176) apresenta uma versão actualizada desta proposta de MacLean, em que é 

visível a simetria e a hierarquização do córtex ao subcórtex, em que o cérebro triúnico 

se encontra reflectido da seguinte forma:  

Os sistemas reflexos, base da cognição infra-mamífera, estão no centro do modelo, 

no bolbo raquidiano. Os sistemas homeostáticos (tendências instrutivas e 

motivações) e condicionamento associativo simples, típicos das aves e das espécies 

de mamíferos inferiores, evoluíram desta base reflexa e foram localizados nas 

estruturas do cérebro médio e límbicas. Os sistemas representacionais evoluíram 

muito recentemente nos mamíferos superiores e estão dependentes do hipocampo e 

do neocórtex. Estes formam a concha exterior do modelo e o nível mais elevado do 

controlo do sistema” (Oakley, 1985 citado por Donald, 1999: 175). 

Embora o cérebro triúnico se mantenha, este modelo atribui “capacidades 

exclusivamente humanas a um sistema representacional novo: a auto-consciência” , e, 

distingue três níveis de consciência na evolução: o primeiro nível, que consiste na 

“consciência simples”, como subproduto da adaptação ao ambiente (estando associados 

os reflexos e respostas condicionadas, os sistemas homeostáticos, a habituação e a 

aprendizagem instrumental), de natureza cortical; o segundo nível, o da “consciência”, 

que implica “uma estratégia cognitiva integradora do manuseamento de informação, 

mais do que simples associação”, em que o ambiente é modelado no córtex cerebral. 

“Um registo biográfico contínuo da experiência é construído e guardado dentro do 

contexto espacio-temporal, a base da que é chamada a nossa memória episódica.” O 

terceiro e mais alto nível, encontra-se desenvolvido em alguns grandes macacos e, ainda 
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mais, nos humanos, sob a forma de “auto-consciência”, que envolve “a representação 

dos conteúdos da consciência normal dos mamíferos na qual a atenção se pode focar 

não só na representação do mundo exterior mas também na representação do “eu”, ou 

seja, “o animal torna-se objecto das suas próprias representações”, residindo algures 

no córtex, possuindo um alto valor adaptativo, na medida que “permitiu uma 

abordagem muito mais flexível da resolução de problemas e criou condições para o 

planeamento e a previsão. Libertou a mente da sua ligação ao ambiente” (Donald, 

1999: 177 e 178), servindo para a construção do mundo exterior. 

 

Grosso modo o ser humano possui “três cérebros” que, também eles, foram fruto da 

evolução defendida por Serrão (1992) e Donald (1999), sendo possível plasmar a sua 

tese nas características destes: um cérebro instintivo (reptílico), um cérebro emocional e 

proto-episódico (paleomamífero) e um cérebro episódico, mimético, mítico-oral e 

simbolizador (neomamífero, nas diversas evoluções do Homem), como defende também 

Damásio (2003). Isto acaba por se tornar particularmente importante quando analisamos 

o fenómeno da doença mental e a relação com a predominância de acções e exercício da 

função, bem como o tipo de agir adoptado, pelo que voltaremos falar neste assunto mais 

à frente.   

 

Como vimos, aquilo que nos separa do animal é o mundo cultural, adquirido através de 

um processo de aprendizagem (Ricou, 2004) e de interacção com o Ambiente (consigo, 

com o Outro e a Biodiversidade). A comunicação teve um papel capital na 

complexidade cerebral e da técnica, actuando como mediadora da cultura e da relação. 

A evolução trouxe a reinvenção do seu mundo, através da introdução de novas variáveis 

e competências de leitura do mesmo. Mais do que inventar o mundo, alterou-o, quer na 

sua interpretação, criando novas realidades, quer modelando-o às suas necessidades, 

criando novos mundos no seu mundo (Donald, 1999).  

 

O processo de identificação de Si e do Outro, implica um novo desenvolvimento da 

individualidade que aliado à emoção e à cognição complexifica o cérebro (Damásio, 

2003), estabelecendo novas pontes entre os diferentes cérebros (MacLean citado Habib, 

2000), emergindo um novo patamar evolutivo no Homem, o ethos (Serrão, 1992). 
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Então como se dá a aquisição da Linguagem? 

 

O Homem vive num mundo virtual, em que a realidade é apreendida de uma forma 

singular e única, face às suas vivências e referências (Sebastião, 2003). A forma como 

comunica essa representação da realidade implica a necessidade de dispor de símbolos 

comuns (a todos os outros homens), mas que consigam expor o significado (particular e 

singular) da sua realidade apreendida. A complexidade simbólica é transmitida através 

da linguagem. Mas como foi adquirida esta linguagem? 

 

Todas as espécies têm formas de agir socializadoras, mas o agir comunicativo 

verbalizado é específico do homem. Essa capacidade verbal permitiu-lhe construir e 

acumular conhecimentos, com possibilidades de torná-los autónomos e de transcender 

as condições individuais. Bronckart (2006: 138) considera duas formas de agir (geral e 

de linguagem). A primeira é constituída de actividades colectivas “que organizam as 

interacções dos individuos com o meio ambiente”, que ao serem instrumentalizadas 

criam o contexto. Já o agir de linguagem é a actividade da linguagem em uso. Na 

dimensão social, este tipo de actividades serve para criar normas, valores, bem como 

planear, regular e avaliar as actividades colectivas. Na dimensão individual, possibilita a 

apropriação e a interiorização da linguagem que, pressupostamente, transforma o 

psiquismo de origem biológica e o inconsciente em pensamento consciente. Considera 

ainda este tipo de agir como uma acção, favorecendo a interpretação do agir de homem 

no contexto, sempre localizado no tempo e no espaço, constituído de uma amálgama de 

actividades sociais (história, cultura, trabalho, económicas, etc.) e de actividades 

individuais (pensamento consciente e subjectividade).   

 

Bühler distingue o “pensamento por palavras do pensamento instrumental e a 

linguagem humana da linguagem animal.” No seu modelo distinguiu manifestação, 

articulação e representação como três funções básicas da linguagem, demonstrando que 

“os animais só utilizam a sua «linguagem» para exprimir necessidades ou emoções 

(manifestação) ou então para chamar animais da mesma espécie (articulação).” Só o 

homem “é capaz de exprimir-se objectivamente sobre factos, sem a introdução de 

factores subjectivos como sentimentos ou necessidades (representação) ” (Bühler, 

1980: 176). 
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Sabemos que “as exteriorizações de sons da criança, desde o primeiro grito do recém-

nascido, são por assim dizer primeiros degraus importantes para a primeira palavra, 

isto, é para as primeiras sílabas a que a criança conscientemente dá um sentido.” Em 

todo o caso, a aquisição da linguagem é progressiva, revelando a sua riqueza na vida 

espiritual, na capacidade de comunicar com o meio (Bühler, 1980: 176 a 179). 

 

O pensamento consiste na apreensão de relações entre objectos (quer sejam de causa-

efeito, de intenção-finalidade, de espaço-tempo, ou outras). No entanto, pela sua 

importância talvez seja interessante falarmos do pensamento simbólico e mágico que 

precede o pensamento físico e científico. 

 

O símbolo “é algo que substitui outra coisa, mediante uma associação que é 

compreendida por alguém. Este algo pode ser uma palavra, um nome, uma acção, uma 

coisa ou o atributo de uma coisa”, consistindo o simbolizar no acto de dar significado. 

O símbolo é transposto para a linguagem, servindo de representação e veículo de 

comunicação face ao emissor presente. Mais do que um jogo, a criação do símbolo 

desempenha o papel de representar as nossas ideias e pensamentos, mas também 

utilizando a metáfora para esconder o proibido, o medo e o abstracto, utilizando o 

pensamento simbólico que assume particular relevo em algumas doenças mentais sob a 

forma do pensamento mágico (suposição de força ocultas e relações secretas que 

influenciam a vida das pessoas), mas também nos esquemas lúdicos e sexuais que a 

pessoa adopta (Bühler, 1980: 181 e 182). 

 

Ribeiro (1975), citando Unamuno refere que, toda a filosofia é filologia, na medida que 

a formação linguística deve-se em grande parte ao acaso, ao irracional, em procurar 

rimas e melodias.  

 

Se para Descartes, cogito, ergo sum (se penso, logo sou), implica atribuir na lógica 

cartesiana a causa do ser ao pensar. No entanto, se analisarmos bem o pensamento 

cartesiano, a distinção semântica do existir, estar e ser correspondem atribuições 

ontológicas também elas diferentes (Ribeiro, 1975).   
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Em todo o caso, assume-se nesta lógica que “a alma é uma coisa que pensa” (Ribeiro, 

1975: 38 e 39). Por outro lado, a linguagem humana tem características especiais, na 

medida que “por ser uma actividade que condiciona, se não é que causa, a formação de 

um mundo cultural que é de hábito sobrepor ao mundo natural” (Ribeiro, 1975: 47). 

 

Para Kirshc (1996), aquilo que nos separa do animal é o pensamento e a sua tradução 

prática: a cultura. Efectivamente, o Homem foi construindo a sua realidade em função 

daquilo que percepciona, fruto dos constructos culturais e sociais, moldados externa e 

coercivamente pela sociedade, na relação com os outros. Se o subsistente está presente 

na cultura episódica e mimética, a racionalidade vem com a relação interpessoal, em 

que a consciência do Eu aparece ligada à cultura simbólica.  

 

Segundo Chomsky citado por Ribeiro (1975: 50), “a prova de que o pensamento existe 

e a existência do pensamento é a prova da realidade do espírito”. Por outro lado, este 

filólogo chamou a atenção de que para além das funções repetitiva e imitativa, existe a 

linguagem generativa ou criacionista ”que é limitada pelo acto, ou melhor, pela 

pressão, da sociedade”, na medida que todas as expressões espontâneas que consciente 

ou inconscientemente “transgridem os riscos normativos e imperativos do idioma 

social”, implicando uma actualização e utilização porque “um elemento de pressão, 

opressão, e tradição limita o número dos ditos e dizeres aceitáveis nas diversas 

camadas ou nos níveis da estrutura social” (Ribeiro, 1975: 50 a 55). 

 

A mitologia tem uma importância fundamental no aparecimento e diferenciação da 

linguagem, levando a atribuir causas a entidades que só existem nas palavras. Falamos 

de força, ou de forças, sem nos representarmos que essas causas de movimento 

implicam a representação cinemática, nos seus desenhos geométricos e aritméticos, ou 

seja, equivale a falar sem pensar (Ribeiro, 1975). 

 

Mas, então como começou se diferenciou a linguagem no ser humano? 

 

Bom, como vimos a evolução antropológica passou por uma cultura episódica, e depois 

evoluiu para a cultura mimética, mítica ou mítico-oral até atingir a cultura 

simbolizadora (Serrão: 1992). Segundo Serrão (1999: 534), o “homem moderno vive na 
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cultura exterior simbólica que ele cria e ensina, mas é também mítico-oral, mimético e 

capaz de agir em consonância do reconhecimento de episódios”. Longe de as renegar, 

todos nós possuímos um pouco de cada destas culturas, quiçá resquícios evolutivos ou 

úteis como estratégia de sobrevivência.  

 

Para Serrão (2002: 18) citando Abram (1997), a cultura mítico-oral, anterior à escrita, 

referia-se a ”episódios ou acontecimentos vinculados a territórios definidos, com os 

quais os homens tinham relações de pertença e cujas manifestações eram descritas 

como actuais e eram actualizadas na narrativa oral repetida incessantemente.” 

 

Serrão (2001a: 401) diz-nos que “o mito emerge para tornar mais fácil e expedita a 

comunicação dos conteúdos miméticos”, que “eram sentido puro não representado 

(…), porque a criação mítica não é representação, é criação.” No entanto, a oralidade 

tem uma dimensão temporal (presente) e espacial (real). Nos “tempos da cultura oral, 

(…) os mitos preservavam e transmitiam os paradigmas, os modelos exemplares para 

todas as actividades responsáveis dos homens”. Porém, estes modelos e paradigmas, 

“revelados aos homens nos tempos míticos, o cosmos e a sociedade eram (são), 

periodicamente regenerados e presentes” (Serrão, 2002: 19). 

O fim da cultura oral mítica é marcado inicialmente pela representação escrita 

dos sons, pela transformação de fonemas em grafemas. Estes grafemas 

estabelecem uma nova reflectividade entre um organismo humano e os seus 

próprios e inventados sinais, cortando e substituindo a reflectividade puramente 

sensorial entre o organismo humano e a terra ou mundo natural (Serrão, 2002: 

19). 

O homem inventou sinais escritos para transmitir a sua oralidade, a sua representação 

do mundo, replicando-a e reflectindo sobre a mesma. Os símbolos, mais do que veículo, 

servem de catalizador ao pensamento, na medida que reflectem e são reflectidos 

(Serrão, 2002).  

 

A complexidade da linguagem, e posteriormente a escrita, terá resultado de uma ruptura 

progressiva com o mundo natural, em que os mitos ao serem transcritos elevaram a 

entidade, libertando o homem, obrigando-o a reflectir sobre a sua própria natureza e a 
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emergência dos seus actos. Na verdade, YHWH (Deus) é uma entidade abstracta, 

realizada e pensada na mente do Homem, logo simbolizada e simbolizadora. O 

simbolizar implica transcender o espaço e o tempo, na medida que não necessita de um 

experienciação efectiva, mas de uma realização pensada (Serrão, 1992).  

 

A necessidade de simbolizar, de exprimir complexidade e de articular comunicação com 

diferentes mundivivências implicou uma diferenciação cada vez maior, procurando 

exprimir significados cada vez mais complexos. Longe de satisfeito, o Homem pensa 

sobre o pensamento e o acto pensado, construindo a relação e a ética.  

1.2.4. O Homem Ético 

O Homem é um ser relação, intencional e plasmado na cultura (Serrão, 2001a); na 

verdade, ele é um ser interactivo e pan-relacional, na medida que estabelece interacção 

consigo, com o ambiente e com os outros homens. Mas esta relação estabelece-a na 

medida que reconhece e toma consciência de si, do outro e da sua própria consciência. 

Mas, de que forma e quando é que isto acontece? 

 

Como vimos o Homem é relação e intenção, definido pelo seu agir e pensar. Mas, como 

animal que é, também ele está sujeito ao agir inconsciente, logo de forma não 

intencional. Mas ao agir inconscientemente, estará consciente desse facto a ponto de 

reflectir no acto inconsciente e produzir um acto ético se sujeito a pressões idênticas. 

 

De que forma se produzem estes agires, como são elaborados e processados de forma a 

construir a dimensão ética no Homem? Conseguirá erradicar o factor existencial animal 

da sua consciência ética de forma a produzir sempre um agir ético?  

Como vimos o Homem possui consciência (de si, do outro e da própria consciência). 

Para Damásio (2003), esta consciência alargada (retro e prospectiva) não é pertença 

exclusiva do Homem e estende-se a alguns mamíferos superiores não humanos, 

baseiando-se em dois mecanismos de construção de memórias que se interligam e 

articulam: um de natureza biográfica e outro de natureza prospectiva dos objectos. Mas 

só o mesmo detém a pessoalidade (nível mais elevado do si autobiográfico), onde a 
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linguagem intervém, e que confere níveis de maturidade biológica e social mais 

elevados, que no entender de Damásio (2003: 230) constituem a pessoalidade “graças a 

uma prodigiosa memória, à faculdade de raciocinar, e agora sim, àquele dom 

magnífico a que chamamos linguagem, bem como uma consciência alargada dotada 

de consciência moral”. 

 

Por outro lado, como vimos anteriormente (Habib, 2000), o Homem possui um cérebro 

triúnico (composto por três cérebros), um dedicado aos instintos mais básicos 

(reptílico), outro dedicado à sobrevivência da espécie e emoções (paleomamífero) e um 

mais recente, o neocórtex (neomamífero), assumindo o cérebro mais recente as funções 

superiores, como o pensamento racional (Damásio, 2003), onde emana o pensamento 

ético (Serrão, 1992).  

 

Assim, a prevalência da acção de um destes cérebros sobre os demais determina uma 

acção mais próxima do agir humano (mais racional), caso seja emanada do neocórtex, 

ou do agir de Homem (mais natural, emotiva ou instintiva), caso seja emanada do 

cérebro reptílico e/ou do paleomamífero (Dupla, 2001).  

 

Mas, como se processa isto? Ou seja, o que distingue o Agir de Homem do Humano? 

 

 A ética, como saber normativo, tem como tarefa identificar o critério da atitude 

correcta. A ética estuda a dimensão moral da existência humana, o bem e o mal. Fazer 

aquilo que é correcto é não só fazer o que é melhor (como superlativo de bom), como 

cumprir com os seus deveres (kantiano) perante a sociedade/outros. Assim, só as acções 

boas podem ser correctas, porque conduzem à vida boa, bem como só os desejos bons 

norteariam as boas acções (Dupla, 2001).  

 

No entanto, o Homem como animal que é, também se rege por pulsões que lhe 

permitem preservar a vida e a espécie. Porém, é a racionalidade que nos distingue dos 

animais, concretizada no agir intencional, porque livre na escolha que é feita (seja boa 

ou má), pois, como refere Kant (1986: 12), a “liberdade é, certamente, a ratio essendi 

da lei moral, mas a lei moral constitui a ratio cognoscendi da liberdade”. 
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Actos de Homem são aqueles que decorrem naturalmente (são atributos) enquanto os 

actos humanos são livres e racionais (têm valor porque têm uma dimensão moral, 

porque entram na esfera da decisão/deliberação/ponderação). Um acto só é deliberado 

(racional e livre) quando o sujeito sabe o que faz. Se um acto não é deliberado, logo o 

sujeito não sabe o que faz, logo não é livre, logo não passa de agir de homem, o mesmo 

é dizer que não teve um agir humano. Deste agir humano ficam excluídos os actos não 

deliberados, como os movimentos reflexos; rotinas e mecanismos, instintos e pulsões 

(Dupla, 2001).  

 

Por vezes, o agir humano está precedido da vontade, ou seja, é premeditado, o que 

importa calcular as probabilidades e o querer a sua realização, o mesmo é dizer, a 

autodeterminação e a existência de um motivo. Este motivo resulta de um querer, de um 

desejo que pode ser objectivo (por residir no pólo objectivo da relação intencional que a 

deliberação estabelece entre o sujeito e o fim possível da vontade) ou subjectivo (em 

que a conduta é motivada pela atitude interior, ou qualidades permanentes do carácter 

ou do estado anímico em que o sujeito se encontra). No caso dos impulsos do desejo, 

sendo simples prolongamentos naturais do desejo prévio, não têm valor em si mesmo. 

Uma acção só tem valor se é voluntária (Duplá: 2001).  

 

O agir humano pertence à dimensão ética e moral do comportamento humano, “com 

uma profunda base genético-biológica, e moldada no ambiente sócio-familiar em que 

se desenrola a aculturação humana” (Nunes, 2004a: 15). 

 

Nunes (2004a: 16) considera que o agir “especificamente humano tem por base uma 

complexa estrutura motivacional na qual a razão se encontra num delicado equilíbrio 

com as emoções e com a decisão moral do pensamento humano”, em que a prevalência 

da inteligência moral (exercendo um curto-circuito à complexa estrutura motivacional), 

implica o agir altruisticamente de acordo com os “referenciais éticos socialmente 

reconhecidos”, enquanto o oposto, existe um controlo total do agir humano pelas 

emoções, “a intenção e a motivação subjacente reduzem o comportamento a uma 

resposta desprovida de qualquer conteúdo racional e muitas vezes do juízo ético das 

circunstâncias envolventes” (com a manifestação de comportamentos anti-sociais). 

Assim, como refere Damásio (1996a: 152), “o controle das inclinações animais por 
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meio do pensamento, da razão e da vontade é o que nos torna humanos”, na verdadeira 

dimensão ética da palavra.  

 

Os valores éticos mais não são que estratégias de sobrevivência da espécie apoiados nos 

sistemas neurais que executam as condutas instintivas. Por sua vez, os processos 

cerebrais que têm uma relação com as emoções articulam-se com os que provocam 

cálculos de avaliação (Damásio, 1996a). 

 

Assim, não podemos separar inteiramente a emoção da cognição, mas temos de vê-las 

como funções mentais interactivas (Damásio, 1996b), onde o comportamento de decidir 

sobre algo, parece incluir uma actividade cerebral explícita (sob domínio das estruturas 

ou mecanismos cognitivos) e outra implícita (sob o domínio de mecanismos 

emocionais). Tanto Cartwright (2000) como Ridley (2000) sugerem que a moralidade é 

um meio através do qual indivíduos tentam induzir o comportamento moral nos outros, 

em seu próprio interesse. Recursos comuns só podem ser mantidos se a maioria 

coopera. A vigilância e a punição dos transgressores beneficiam a todos, mas também 

beneficiam particularmente o indivíduo que coopera. A moralidade é um 

comportamento que serve a interesses egoístas, na medida em que aumenta a aptidão do 

cooperador (Wright, 1996), pelo que podemos concluir que a espécie humana não é 

altruísta. Por outro lado, haverá sempre alguém que usará o interesse comum sem pagar 

por ele e contribuir para a sua manutenção, prejudicando a todos. 

 

Mas como é feita a evolução da consciência moral? 

 

Kohlberg (1971) distingiu três níveis de consciência moral: o nível pré-convencional 

(quando a acção é orientada num registo de punição-obediência ou instrumental-

relativista), o nível convencional (onde a acção é orientada através do regime de 

concordância, ou pela ideia de bem ou pela lei e ordem) e o nível pós-convencional, 

autónomo ou fundado em princípios (quando a acção possui uma orientação legal-

contractual ou uma orientação segundo princípios éticos universais).  

 

No primeiro, a criança é capaz de responder a regras culturais e às noções de bom e de 

mau, justo e errado, mas interpretando em função de consequências ou físicas ou 
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hedonísticas da acção (punição, recompensa ou troca de favores), ou ainda em função 

do poder dos que enunciam essas regras e noções, e, engloba dois estádios, um de 

orientação por punição e obediência, outro de orientação instrumental-relativista, onde é 

visto em termos de reciprocidade e igual distribuição (Kohlberg, 1971).  

 

No segundo, tem a ver com a satisfação das expectativas da família, grupo ou nação, 

resultando na aptidão não só de conformar-se às expectativas pessoais e à ordem social, 

mas na lealdade face a elas, resultado de um processo de identificação e de manutenção 

activa dos valores e da ordem sociais envolvidos, englobando os estádios da 

concordância interpessoal ou orientação daquilo que se entende por bom-menino ou 

menina-bem-comportada (implicando a conformidade com os estereótipos e 

comportamentos naturais e aprovados pela maioria dos indivíduos dessa sociedade) e a 

orientação pela lei e pela ordem (no sentido do cumprimento daquilo que se entende por 

dever social, do seu papel, bem como do respeito pela autoridade e manutenção da 

ordem social) (Kohlberg, 1971).  

 

O terceiro e ultimo nível, há um claro esforço no sentido de definir os valores e 

princípios morais que têm validade e aplicação, independenetemente da autoridade e 

das pessoas e grupos que os sustentam e da identificação do indivíduo com os mesmos, 

e, engloba um estádio legalista-contractual, onde se acentuam as concepções 

utilitaristas, onde são valorizadas as regras de procedimento capaz de obter consensos 

em detrimento dos valores e opiniões pessoais, resultando na acentuação do ponto de 

vista legal (que pode ser alterado em função de considerações racionais de utilidade 

social) ou fora deste terreno, prontifica o livre acordo e o contracto que determinam a 

obrigação, e, constitui a moralidade oficial e a constituição dos governos ocidentais 

(Kohlberg, 1971). No outro estádio, da orientação no sentido dos princípios éticos 

universais, o que é justo é defendido pela decisão tomada pela consciência, de acordo 

com princípios éticos, anteriormente escolhidos, os quais apelam à compreensividade 

lógica, à universalidade e à consistência, tendo por pano de fundo os princípios 

universais da justiça, reciprocidade e igualdade de direitos do homem, e de respeito pela 

dignidade dos seres humanos como pessoas individuais (Habermas, 1983).   
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Para Habermas (1988), o estádio pré-convencional tem a ver com a expectativa 

particular do comportamento, definindo uma ética mágica e um direito revelado; o 

estádio convencional é suportado pela norma, pela ética legal e definido no direito 

tradicional; o estádio pós-convencional, é sustentado pelo direito formal. Podemos dizer 

que se caminha de uma esfera mais limitada (e pessoal) para outra cada vez mais 

abrangente e universal, de uma reciprocidade cada vez mais completa e de uma maior 

liberdade (Habermas, 1983). Um dos nós fundamentais da articulação habermiana é que 

ele postula um desenvolvimento ontogenético que se mostra, também, como um 

caminho possível e frutífero para se pensar a filogénese. Desta forma, a criança percorre 

um processo de desenvolvimento moral que vai do nível pré-convencional, representado 

na teoria da evolução social modelada segundo a lógica de desenvolvimento, onde a 

ontogénese replica a filogénese (Habermas, 1983). 

1.2.5. Identidade e Alteridade 

Como vimos, o acto implica uma intenção de relação e abertura ao outro (Renaud, 

1998), mas também o reconhecimento do outro como ser humano, capaz de exercer a 

sua autonomia, o que torna a pessoa numa emergência relacional e racional (Ricou, 

2004), porque dotado de consciência de si e do outro, comunica com o outro, abrindo-se 

à relação, reconhecendo e sendo reconhecido.  

 

Para Ricou (2004: 24), citando Lagarde (1957), “o Homem é definido como um 

complexo psíquico de natureza particular; só através de uma consciência reflexiva, 

será possível ter-se consciência de ser, de ser um sujeito, uma pessoa”, pois, não basta 

afirmar a individualidade (que será tanto maior quanto a sua unicidade), nem a sua 

racionalidade, há que demarcar a consciência de si e do lugar que ocupa no cosmos e na 

cidade.  

 

Englhardt (1998) distingue o Homem (enquanto ser biológico) da pessoa, como agente 

moral (na relação com o outro) que é definido pelo reconhecimento do exercício da 

autonomia. Por outro lado, também se define pela abertura ao outro (Renaud, 1998). Ser 

pessoa pressupõe, como refere Nunes (1998) o íntimo desejo da vivência de um papel 
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que o identifica na relação com os seus semelhantes, bem como a necessidade de usar a 

máscara de outras identidades perante as relações superficiais da sociedade actual, que 

lhe exigem o desempenho de determinados papéis que lhe dão posição e relevo social. 

Essa máscara encobre o seu verdadeiro Eu, preservando a sua matriz, indo de encontra 

àquilo que é esperado que seja a sua actuação em determinado contexto sociocultural e 

num dado ambiente e secção temporal. Porém, pode conflituar com a sua matriz, 

podendo provocar uma profunda crise pessoal.  

 

Não se pode confundir pessoa com indivíduo. A pessoa abarca algo mais do que 

transparece nos atributos e configurações da espécie, transporta as qualidades por trás 

da máscara (Lopes, 1993). 

 

Entendemos a identidade como “contraditória, múltipla e mutável” (Ciampa, 1997: 

61), constituindo-se como um conceito polissémico (Lago, 1996: 18) que diz respeito a 

“um ser que, no convívio com os outros sujeitos, constrói a consciência da realidade 

física e social como também a consciência de si como sujeito, individualizando-se na 

medida em que se diferencia dos outros sujeitos.” Para Santos (1995: 135) só pode ser 

compreendida enquanto “resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação (…) identidades são, pois, identificações em curso.”  

 

Identidade é uma “categoria política disciplinizadora das relações entre as pessoas, 

grupo, ou sociedade, usada para transformarno outro em estranho, igual, inimigo ou 

crítico”, constituindo-se entre permanência e metamorfose que possibilita “garantir o 

respeito pela alteridade e, ao mesmo tempo, de proteger-se contra o estranho” (Sawaia, 

1996: 83 e 85). 

 

Entendemos como estranho o indivíduo que “não pertence a um grupo, a uma família, 

a uma casa”, mas também aquele que “não se sabe o que é, que é desconhecido”, que 

“não é usual, que chama a atenção”, que “é digno de censura”, ou ainda, que “se 

afasta do tracto social, que é ou está desconfiado” (ACL/FCG, 2001a: 1593). 

 

Martineli (1995) situa o conceito da identidade no campo da diversidade, do 

movimento, da alteridade e da diferença, em contraposição à ideia tradicionalmente 
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estática. A identificação social e cultural passa a ser sinónimo de ser pessoa, resultando 

a diferença numa desqualificação pessoal ou da patologia. Tudo aquilo que não é 

idêntico ao convencional passa a ser alvo de críticas, discriminações e não-

reconhecimento. Desta forma, a concepção de identidade permeia a ideia de 

igualificação que consolidada processos de segregação, na medida que o «outro» é 

diferente daquele.  

 

Já a alteridade, provém do latim alter, que significa outro ou alteres (Silva, 2000), o que 

até é interessante, visto que os seres sendo diferentes uns dos outros, a norma seria a 

diferença. Porém, face à identidade, o outro sendo diferente é um estranho, e como tal 

causa medo e aversão. A necessidade de conciliar e integrar as identidades dos outros 

implica a criação de um espaço comum de identidade agregada numa esfera que exclui 

aqueles que não se incluem no padrão da norma comum. Face à homogeneidade, este 

espaço não enquadra o que é demasiado estranho configurando-se inadequado, 

indesejável e até intolerável. A racionalidade arranja motivos e cria condições de 

preservação do ideal de vida em comunidade, em função daquilo que é «normal», 

«correcto», «desejável» e «útil» estar, fazer e ser.   

1.2.6. Ser Pessoa 

Pessoa deriva do étimo latino “persona” que deriva do grego “prósopon”, ou seja, a 

máscara (referindo-se à representação teatral). Esta máscara reveste o rosto do actor, 

quer face à sociedade (onde desempenha os seus vários papeis), quer como rosto de 

outra pessoa que não a sua (Nunes, 1998). Na verdade, o termo “persona” designa não 

só a máscara teatral como outros lexemas como “personagem” e “personalidade”, o que 

implica por vezes “ter de perder a sua própria “personalidade” e, em certa medida, 

“despersonalizar-se”. Assim, “ao representar uma capa, esconde o verdadeiro Homem 

que permanece oculto”, escondendo a sua dignidade atrás da máscara, mantendo-a 

inacessível e inviolável (Freitas, 1992:19).   

 

Pessoa é substância individual de natureza racional (Boécio), subsistente nessa natureza 

(S. Tomás de Aquino), tornado sujeito imediato da existência (Lucas, 1995 citado por 
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Ricou, 2004). Essa natureza é aquilo que o separa da finalidade, aquilo que “nos separa 

do animal é essencialmente uma função, o pensamento, e o que ela torna possível: o 

mundo da cultura” (Kirshc, 1996: 12), aprendida na relação com os outros.  

 

Como refere Levinas citado por Nunes (1998: 34) é no olhar desse rosto (que alberga a 

máscara) que eu sinto o “apelo do outro feito a mim, ao meu acolhimento, apelo que vai 

ao encontro do meu bem-estar e o inquieta, porque me apela e me interpela”, uma vez 

que para “além da máscara facial que compõe o rosto, apresenta-se o olhar em toda a 

sua nudez, com toda a sua rectidão, o qual não se pode esconder. O olhar perfura a 

máscara, não tem forma” (Nunes, 1998: 34).  

 

Assim, a relação proposta por Levinas citado por Nunes (1998: 34) é mais ampla, 

“enquanto o rosto pode ser o desconhecido, e o que nele me interpela é algo de Infinito 

que me leva a uma relação ética”, pois, o olhar “leva-me a reconhecer a dignidade do 

outro por si mesma”, porque se encontra dependente do seu Criador e não de mim, o 

que implica reconhecê-Lo e aceitá-Lo (Nunes, 1998: 34).  

 

Mas, o que é que é Ser Pessoa? Toda a “gente é Pessoa”? Quais os critérios que 

definem o estatuto de Pessoa? Quem define os critérios de inclusão e exclusão? 

 

Para Pinto (2006), o ser humano é reconhecido juridicamente como pessoa após o 

nascimento, embora seja uma visão redutora face a outras opiniões. 

 

Apoiando-se na linha kantiana, Thompson et. al. (2004: 18) define a pessoa como 

aquela que é “detentora de direitos e de responsabilidade”, exigindo que um indivíduo 

“seja capaz de exercer determinado grau de autodeterminação (…) e que seja livre, e 

capaz de agir de forma a exercer os seus direitos e a reconhecer os seus deveres para 

com os outros.”     

 

Como refere Silva (2005) citado por Ramos (2007: 17), se “indivíduo da espécie 

humana” definisse a pessoa, o zigoto era sem dúvida uma pessoa, porque é “um 

indivíduo da espécie humana”. Mas afirmar que “a pessoa humana o é por ser um 

indivíduo da espécie humana representa uma transposição indevida dos dados da 
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biologia para o terreno da filosofia” (Ramos, 2007: 17), pois, como refere Renaud 

(2000) citado por Ramos (2007: 17), “não há fundamento biológico por si próprio 

suficiente para considerar um ser como ser pessoal, uma vez que este reconhecimento 

implica mais do que a simples presença de um ser humano”. Por outro lado, o mesmo 

autor refere que não se pode “identificar a pessoa com a sua manifestação enquanto 

pessoa”, pois, definir a pessoa pela autoconsciência “confunde aquilo que a permite 

apreender com o que realmente a constitui” (Teixeira citado por Ramos: 2007: 17), 

uma vez que a pessoa não se reduz aos conceitos de pessoa psicológica e pessoa moral, 

mas é um todo pluridimensional (Ramos, 2007). 

 

Goodman (1988) citado por Reich et al. (1995) refere-se à pessoa enquanto sujeito da 

experiência autoconsciente, atribuindo um estatuto que dissocia o ser humano da 

pessoa, colocando-a num patamar superior. Já Freinberg (1984) citado por Reich et. al. 

(1995), considera que o direito à vida se consubstancia pela capacidade do interesse em 

continuar a sua existência, o que coloca a discussão sobre a importância da vida noutros 

patamares mais complexos. 

 

Para Englehardt Jr. (1998: 170 a 177), o ser humano é identificável (pelas suas 

capacidades e atributos) enquanto espécie; já a pessoa é mais do que um ser humano, 

exigindo-se-lhe racionalidade, autoconsciência, liberdade e competência moral. Na 

verdade, “somente as pessoas podem fazer acordos e transmitir autoridade a projectos 

comuns, por sua concordância”, o que implica possuir discernimento para efectuar 

escolhas, em liberdade e apreciar as escolhas realizadas. Também só as pessoas “são 

capazes de se autolegislar”. Na prática, isto retira os organismos não pessoais (bebés, 

deficientes e doentes mentais profundos, indivíduos em estado vegetativo, etc.) da 

possibilidade de dar permissão e transmitir autoridade, bem como a necessidade das 

pessoas actuarem por si naquilo que será o seu melhor interesse, pesando as 

necessidades/prioridades/benefícios e os malefícios/riscos/custos inerentes à decisão. 

No entanto, a centralidade na pessoa das decisões das não pessoas implica uma 

responsabilidade ontológica (consubstancializadas no respeito, solidariedade e na 

procura do bem estar dos seres afectados), mas que se perde face quando estão em jogo 

prioridades distintas e/ou hierarquias de valores e/ou competências entre os seres, 

estabelecendo gradientes no ser pessoa. Para este autor, “quanto mais a vida de um 
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organismo é caracterizado não apenas pelas sensações, mas pela consciencia dos 

objectos e objectivos, mais poderremos afirmar que a vida do organismo tem valor 

para esse organismo” (Englehardt Jr., 1998: 180). 

 

No entanto, face à possibilidade de realização (real, virtual ou contingencial) da vida 

humana, porque frágil e indefesa, implica a necessidade de a proteger face às incertezas 

e vicissitudes de competência e incompetência, e, garantir a possibilidade de se 

desenvolver e realizar dentro das suas limitações, o mais condignamente possível 

(Englehardt Jr., 1998). 

 

Por outro lado, falar de pessoa implica falar no conceito de dignidade humana e do 

valor da vida humana. A visão de Englehardt Jr. (1998), apesar de excluir diversos seres 

humanos (em potência e em facto) do estatuto de pessoa, por não serem agentes morais 

(não terem competência de decisão moral), não implica deixar de lhes dar o devido 

valor enquanto seres, o que confere á vida (em particular à humana) um valor especial, 

que deverá ser respeitado e preservado.    

 

Como refere Silva (1998: 526), a palavra dignidade deriva do latim “dignitas (virtude, 

honra, consideração), em regra se entende a qualidade moral que, possuida por uma 

pessoa, serve ao próprio respeito que é tida.” Também é compreendida como o 

“próprio procedimento de pessoa, pelo qual se faz merecedora do conceito público.”  

 

Já para Pico della Mirandola (1989), a questão da dignidade tem a ver com a 

perspectiva da posição que o Homem ocupa no Universo, ponto de referência da 

racionalidade (face à sua consciência que tem como ser livre, que possibilita realizar a 

sua dimensão humana, orientado pela razão e pelo bem, agindo a fim de obter a 

Felicidade), e o alcance ontológico (face à sua possibilidade de liberdade e 

autodeterminação, que o coloca num patamar superior ao mundo físico e biológico, e o 

embute de responsabilidade moral). A dignidade implica a liberdade de partir em busca 

de determinado bem, de se desenvolver, comunicar com o ser e com o ser interior, e 

alcançar a harmoniosa vida em sociedade. Isto implica no livre desenvolvimento da 

personalidade, de desenvolver o seu próprio projecto de vida, surgindo o conceito de 

cultura impregnada do seu carácter moral (Alvim, 2007).  
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Como refere Pinto (2006), há várias maneiras de ver o ser humano: o monismo (sob um 

determinado prisma, apenas como corpo, espírito ou entidade social), o dualismo (visão 

dual de corpo e alma), a visão triádica (como corpo, espírito e relação) e a visão global 

(com a cultura, a vida familiar, e todas as opções de vida). 

 

Para Osswald (2001), a dignidade é um princípio que o Homem outorga a si mesmo e 

que só pode sobreviver se for extensivo a todos os representantes da espécie, por fazer 

parte da sua espécie, numa espécie de solidariedade ontológica. 

 

Dignidade humana decorre “daquilo que separa o homem dos restantes seres vivos, 

sobretudo na sua capacidade de abstracção e de auto-conhecimento, de consciência de 

si” (Ramos, 2007: 18), o que implica o reconhecimento progressivo e artificial, bem 

como a inclusão ou exclusão face aos acontecimentos de vida que deterioram essas 

capacidades, colocando alguns homens definitivamente ou a espaços em patamares 

semelhantes aos demais seres vivos (negando a sua dignidade).  

 

Na linha de pensamento adoptado por Nunes (2004a: 13), a dignidade humana ao 

“decorrer da natureza ontológica dos seres humanos, mergulha as suas raízes nas 

capacidades distintas da nossa espécie, tais como a consciência reflexiva, o 

pensamento abstracto, a linguagem simbólica, ou mesmo o comportamento moral.”  

 

Como refere Nunes (2004a: 13), o facto de não se atribuir dignidade aos animais, “não 

implica a aceitação de práticas claramente condenáveis, desde logo quando esteja em 

causa inflingir sofrimento desnecessário e brutal.” Este conceito “é compatível com a 

ética animal (e mesmo ambiental) de cariz antropocêntrico, dado que o tratamento 

desumano dos animais põe em causa nossa própria humanitude”, ao fazer sobressair 

“maus sentimentos, como sejam a preferência por comportamentos violentos ou o 

desrespeito pelos sentimentos alheios”, o que na perspectiva de Hans Jonas (1982) 

citado por Nunes (2004a: 13), pode “estar em causa uma responsabilidade substantiva 

do ser humano para com a restante cadeia filogenética (…) enquanto garante do 

equilíbrio ecológico fundamental para a sobrevivência da espécie.” 
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No entender de Rachels (1999) citado por Nunes (2004a: 14), a dignidade apoia-se no 

“facto de que todos os seres humanos têm desejos e objectivos, moldados pelas 

características da sua consciência reflexiva, pelo que, de toda a evidência, têm um 

valor intrínseco, não instrumental, nem instrumentável.” 

 

Já para o CNEV (1999), o conceito de dignidade do ser humano varia espacial e 

temporalmente, pelo que o conceito ocidental base da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que impõe o reconhecimento colectivo desses direitos como 

expressão directa da dignidade humana, sendo esta um legado ontológico que constitui 

um património a preservar. No entanto, face à multiculturalidade coloca-se a questão se 

esta visão antropocêntrica não será expressão da forma de se ver em termos ético, no 

entanto, constitui um conceito dinâmico, abrangente e evolutivo. Porém face à 

desumanidade, como refere o CNEV (1999), a dignidade exprime o valor da 

humanidade face ao poder totalitário de uma comunidade que oprime o indivíduo.  

 

Então qual o valor da vida humana? 

 

Analisando este conceito na perspectiva axiológica, a vida humana não se resume ao 

seu valor instrumental, pois, como refere Kant “o homem existe como fim a si mesmo e 

não puramente como meio”, o reconhecimento da inviolabilidade da vida humana 

“constitui a fronteira que uma sociedade pluralista não pode ultrapassar sem destruir 

as raízes culturais que deram origem a essa sociedade” e “é a ideia chave da história 

política e legal da liberdade nos tempos modernos” (Schockenhoff citado por Ramos, 

2007: 19). Como refere o CNEV (1999), não é reduzindo a individualidade à 

conformidade, mas reconhecendo-a e cultivando-a dentro dos limites e direitos de 

outros que os seres humanos se dignificam. Mais do que um simples reconhecimento 

ontológico integra a noção de liberdade ontológica, reflexo do conjunto de cada homem 

vivendo livremente e da sua integração na Terra (noosfera). 

 

Em termos biológicos, o CNEV (1999) afirma a existência de um patamar existencial 

entre o Homem e os demais animais, em que para lá do respeito é reconhecida uma 

dignidade ontológica específica do Homem. Dificil de explicar, esta dignidade assume-

se na expressão simbólica e cultural, num corpo que para lá da sua existência, se 
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expressa e se representa no tempo, no espaço e na cultura, reflectindo ética. Mais do que 

o envólucro é a pessoa, que reflecte a ética e reconstrói a Cidade, que reconhece e é 

reconhecida pelas demais pessoas. 

 

Em termos psicológicos, a autoconsciencia da dignidade é flutuante consoante o ciclo 

de vida, conferindo conceitos diferentes consoante os acontecimentos de vida e a idade, 

bem como a possibilidade de exercício e respeito pela autonomia individual, bem como 

na percepção que cada elemento tem sobre si (autoestima), a que o outro tem sobre si 

(aloestima) e a possibilidade de exercer a sua autonomia. Mais do que um conceito 

psicológico é uma afirmação ética (CNEV, 1999). 

 

O CNEV (1999) considera relativamente à dignidade humana, que todo o ser humano 

deve ser respeitado na sua dignidade numa solidariedade ontológica que deve sobressair 

perante os atentados à mesma, impondo-se como uma fronteira inviolável entre o ser 

humano e não-humano implicando a responsabilidade do Homem em a preservar. 

Sentida e expressa através do corpo, reside na pessoa como elemento da sua eticidade 

que reconhece e é reconhecida por todos como expressão máxima de respeito 

ontológico. Desta dignidade emanam todos os direitos humanos que aplicados implicam 

obrigações e responsabilidades a toda a humanidade. 

 

Serrão (1986) citado por Lima (2004: 114), salienta que “a consciência da morte do 

outro”, em que o Eros se revela Thanatos e o Homem se redescobre (Nunes, 1998), 

trazendo-lhe a consciência da sua própria finitude, mas também a necessidade de 

transcender a morte e ascender à imortalidade (através da espiritualidade).  

 

A revelação da morte do Outro transfigura o Eu, que dignifica a sua existência e lhe dá 

valor. O Eu reflecte e é reflectido no (e pelo) Outro. Dar-Lhe dignidade é dar valor a Si. 

O facto de essa pessoa ser digna porque é um ser humano, implica o reconhecimento do 

Outro - espelho do Eu (mas também do Criador) – como entidade com valor e digna 

desse reconhecimento, implicando que também o Outro nos reconheça como seres 

dignos (porque seres humanos) e a nossa vida como valiosa e inviolável (Nunes, 1998).  
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O conceito de pessoa inclui a ideia de responsabilidade (Fromm, 1998), o que implica 

que a vida é considerada o fundamento da diginidade da pessoa humana na exacta 

medida em que cada Homem está disposto a responder às demandas da sua natureza. A 

responsabilidade pela vida, assume-se como um dever de ajudar a viver quando o outro 

ainda não tem, ou não tem mais, a capacidade de fazê-lo por si mesmo, não como uma 

imposição heterónoma (imposta de fora) mas como uma resposta a algo que diz respeito 

a cada um e a todos os homens (Santos, 1997), numa atitude responsável, de 

disponibilidade à resposta (Fromm, 1998), onde a vida é considerada o fundamento da 

dignidade da pessoa humana na exacta medida em que cada homem está disposto a 

responder às demandas da sua natureza (Singer, 1998). 

 

No entanto, no entender de Englehardt Jr. (1998), na investigação ética não é relevante 

o facto do Homem pertencer à espécie Homo Sapiens e sim o facto de se tornar pessoa, 

o que ocorre mediante o ingresso na chamada «comunidade moral», onde somente 

aquelas entidades que são detentoras de autoridade moral sobre elas mesmas e sobre as 

suas posses possuem o estatuto de ser pessoa, o que concebe a discriminação entre 

aquele indivíduo humano que possui a reflexividade e manipula (a pessoa) e o indivíduo 

humano que é o objecto de reflexão e da instrumentalização (a não-pessoa), o que 

atribui ao Homem um valor convencional pela «comunidade moral» e não face ao seu 

valor intrínseco. Temos para nós que a convenção do não pessoa assenta na confusão 

entre igualdade e identidade: somos da opinião que a igualdade assenta na razão de se 

possuir a mesma dignidade em função da sua qualidade de pessoa: sendo diferentes, a 

singularidade confere algo de único a ser preservado, pois, o facto de todos sermos 

diferentes, cada um, à sua maneira, é especial (porque único e irrepetível), diferente dos 

demais, logo digno de respeito e dotado de um valor intrínseco. Na verdade, como 

refere Santos (1997), as pessoas só têm direito a serem iguais quando as diferença os 

inferioriza, e a serem diferentes, quando a igualdade os descaracteriza e os 

despersonaliza. 

 

Independentemente da teoria que se advogue acerca da identificação do início da vida 

humana, podemos dizer que o produto final é um sujeito onde reside a dignidade 

humana (Pereira e Silva, 2002). Relativamente à tese sustentada por Englehardt Jr. 
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(1998), o autor não pretende diminuir o valor do não–pessoa, apenas marcar uma 

diferença filosófica que permite a autonomização do Homem 

1.2.6. O Indivíduo e a Sociedade 

A vida, resultante da combinação da interacção dinâmica e da associação de átomos 

banais no universo (Archer, 2006) consubstancia-se numa forma corporal. No entender 

de Serrão (2001a), o homem reage aos estímulos ambientais adaptando-se para melhor 

os poder absorver. Mas, não devemos esquecer que:   

Viver é aprender e adaptar-se. Quem não aprende, apreendendo o sentido do 

estímulo externo ou quem, apreendendo-o, não consegue mudar a forma corporal 

adaptando-se, vai regressar ao caos original que é, por definição, informe. 

Viver é, também, gerar um espaço – o da forma corporal – e um tempo que é 

marcado e medido pelo desenvolvimento do diálogo químico, entre o corpo 

reactivo e a energia exterior, entre enzima e substrato no sentido mais geral. 

Mas, atenção (…), o objecto intencional, intencionalmente produzido não é uma 

emergência, não é um objecto emergente. É uma coisa ou um objecto cultural 

(Serrão, 2001a: 806). 

Assim, o Homem ao adaptar-se, apreende, partilha e transmite, em interacção 

intencional com o outro. É uma entidade, intencional e cultural. A emoção tempera e 

transgride a ordem da racionalidade, aproxima-o do animal, mas ao mesmo tempo 

torna-o mais humano e verdadeiro. 

 

O Homem não vive só: existe com outros seres e com outros homens. O ser humano, na 

sua intimidade, rege a sua conduta através de opções únicas e pessoais. No seu agir 

enfrenta conflitos que envolvem valores e interesses pessoais, conformados em normas 

e costumes sociais (Rodrigues et. al., 2000). Como indivíduo ele é um ser único e 

irrepetível, com “consistência, coesão interna e unidade” (Pires, 2000: 1290), mas só 

se realiza com a presença do outro na relação. 
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O Outro merece-lhe respeito, porque se reconhece nele. Já não é apenas um ser, mas um 

ser com alma – uma entidade com identidade e possuidora de uma dignidade intrínseca, 

reconhecida e validada pela presença do Outro (Lopes, 1993). Como ser relacional, o 

Homem existe com o outro e para o outro, formando uma simbiose empática que 

constitui o corpo social. Isolado, estava sujeito às intempéries, às feras e às 

adversidades. A constituição das sociedades potenciou os poderes colectivos 

transcendendo o somatório dos individuais. Mais uma vez, a vida sacrificava o 

individual ao colectivo como estratégia de sobrevivência (Archer, 2006). 

  

Mas não foi pacífico este sacrifício: o ser humano aspirando à liberdade (tal como o seu 

percursor DNA), na procura da vida boa (felicidade), colide com a esfera de aspirações 

do outro, pelo que vivendo em sociedade havia que definir algo, designado como bem 

comum, que seria aceite e promovido por todos (Cabral, 2003).  

 

Apesar de esta noção não ser estática, Cabral (2003: 22 e 23) salienta que ela está ligada 

à “vontade de convivência” e compreende um “conjunto de bens (não apenas 

materiais), equitativamente participáveis por quantos se associaram precisamente para 

os promover e participar em comum”, tendo por isso um “valor que a todos une, mais 

fundamentalmente do que aquilo que os divide”. Tem uma dimensão histórica, 

enraizada no passado, mas com carácter prospectivo (pensando num bem futuro). É uma 

“tarefa permanente da sociedade, a norma viva da sua vida, a regra concreta e em 

consoante, mutação da sua actuação e relações”.  

 

No entender de Cabral (2003: 23), “na promoção do bem comum condensam-se os 

deveres próprios do membro de qualquer sociedade”, porém, quando desproporcionado 

em relação ao bem individual, resulta em conflito de difícil resolução, na medida que 

“não se pode afirmar de modo universal o primado do bem comum: este, com efeito, só 

tem lugar quando os bens em conflito pertencem à mesma ordem, estando no mesmo 

plano”, pelo que, fora disto, a primazia caberá ao “bem axiologicamente superior, o 

qual, em não poucos casos, será o bem da pessoa individual, já que esta, por não ser 

apenas parte do todo social, não lhe está integralmente subordinada” (Cabral, 2003: 23 

e 24).  
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Assim, Homem não é inteiramente autónomo, na medida que tem deveres e obrigações 

sociais, na medida que se obriga perante o Outro e reconhece essa restrição, porque 

confere a coesão social e a segurança da existência do seu espaço, pois, também o outro 

se admite a reconhecê-lo e a respeitá-lo. “Os deveres e obrigações concretos 

pressupõem, como condição de possibilidade, uma “obrigatoriabilidade” ontológica, 

que eles concretizam: quem tem obrigação é obrigável, capaz-de-obrigação.” Por sua 

vez, “esta dependência-na-liberdade implica dependência no ser homem; em última 

análise, manifesta que o homem não existe por si mesmo, mas antes devido ao outro, a 

quem se “deve” (Cabral, 2003: 25). 

 

No entanto, esta visão comunitarista da ética que assume que o Homem não é 

verdadeiramente autónomo não é única. Existem outras que defendem precisamente o 

contrário, na medida que não se assumem como uma obrigatoriedade ontológica, visto 

que cada Homem tem a liberdade de escolha relativamente às suas opções de vida. 

Porém, na nossa humilde opinião assumimos que na verdade, apesar de autónomo, esta 

autonomia não é ilimitada e as suas escolhas são feitas dentro de um leque de 

oportunidades, condicionantes e em determinados moldes culturais. 

 

Na verdade, todo o que anseia pelo poder não pode aceitar o princípio da igualdade nas 

relações sociais porque entra em conflito com o seu hedonismo. Da mesma forma, o 

desprezo por si mesmo coloca-o numa posição de inferioridade que releva o seu Eu para 

heteronomia. Em ambos os casos existe uma perda do Eu autónomo que passa pela 

heteronomia dos outros (ou sobre a Sociedade ou sobre Si) (Gruen, 1995). 

 

Como refere Milheiro (2000: 323), o poder corrompe, “é sempre perverso e potencial. 

Tendencialmente somos todos predadores, o maior devora o mais pequeno, mas as 

culturas, civilizações e humanidades sabem disso e procuram evitar.” O autor 

considera mesmo que a “corrupção mais primitiva é o abuso do poder, derramando 

pressão sobre os outros. (…) No actual, com pragmatismo se esmaga legalmente, com 

pragmatismo se exerce o canibalismo social” (Milheiro, 2000: 323). 

 

“Na relação pessoal e colectiva corrompe os direitos, transformados em sofreguidão e 

voracidade”, onde o pragmatismo “aliado ao poder canibaliza-se: come gente”; por 
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outro lado, a tecnologia “é convertida em pragmatismo, este em perversidade que 

avança para o canibalismo, em que se come para “não ser comido” (Milheiro, 2000: 

324); a partir desse momento, na esteira do pensamento de Miranda (2006a) e Miranda 

(2006b), a obliteração da dignidade individual da pessoa, dos valores e princípios éticos, 

cego pelo agir em manada transforma-se em canibalismo ético. 

 

A convivência paradoxal de doutrinas incompatíveis entre si traduz-se por uma 

mundivivência de valores (a juntar a outras doutrinas e religiões) que torna difícil a livre 

convivência entre elas e torna os seus actores em estranhos morais entre si. Por um lado, 

a “racionalidade encarna-se no homem de Estado e realiza-se no próprio Estado”, no 

ideal absolutista. “A lei (coerciva) e o direito (normativo), necessários e suficientes 

para que a sociedade e os seus maquinismos complexos funcionem sob controle do 

Estado, designam uma mesma realidade política.” Assim, o Estado, totaliza 

“soberanamente, a moral e o direito (a lei), os corpos sociais e as suas funções 

particulares (a família, as nações e corporações, as cidades e as regiões do território 

nacional) ”, bem como “o sistema de necessidades e a divisão do trabalho (que 

corresponde exactamente às necessidades).” Serve de agregador do corpo social, que 

sem ele se desagregaria (Lefebvre, 1976: 16 e 17).  

 

Com a modernidade “emergiram processos de reconfiguração das instituições de 

enquadramento dos indivíduos, das identidades pessoais e do grupo, de mudança nos 

quadros de valores, de descoincidência” entre desejos e “ambições socialmente 

assimiladas como legitimas e desejáveis e a disponibilidade de maior oportunidades 

para as cumprir” (Negrão, 2004: 57), pelo que as lógicas de intervenção devem ter em 

atenção as causas efectivamente associadas, quer elas sejam objectivas (como a 

organização do sistema económico), quer subjectivas (como a acumulação dos 

problemas sociais ou a autoestima negativa).  

 

Arendt (2001) caracteriza a modernidade pela ruptura com a distinção entre a esfera 

pública e a privada organizadora do mundo antigo, onde cada vez mais as questões de 

foro íntimo ganham espaço público, aniquilando os espaços da Pólis e da Domus, 

absorvidos pela unidade social e regidos por um “governo de ninguém”, sob a forma de 

burocracia (Arendt, 2001: 54 e 55), onde as “dimensões discursiva e simbólica do agir 
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humano são degradadas e substituídas pela reprodução automática dos processos 

vitais” (Poli, 2006: 9). 

 

No entender de Negrão (2004), mais do que aplicação de práticas igualitárias (geradoras 

de desigualdade) há que introduzir medidas de reposição de igualdade efectivas, numa 

lógica de concepção e execução de medidas de reintegração co-responsável, envolvendo 

os indivíduos e as famílias, visando diminuir a vulnerabilidade (actuando a montante, 

sobre a causa e não sobre os efeitos, a jusante), sempre tendo em mente o enfoque na 

prevenção como objectivo inicial (com a inclusão de um projecto para a vida, de valores 

de referencia e a remoção dos riscos).     

 

O grande problema das sociedades contemporâneas, abertas à globalização e abarcando 

um largo espectro de mundivivências, passa por delinear um denominador comum a 

todos os seres humanos que os satisfaça e que promova a inclusão e coesão social 

(Nunes, 2004a). O fundamento dos valores “num modelo de convivência social, plural 

nas ideias e secular nas práticas, reside no conceito de dignidade humana” que na sua 

diversidade é a génese dos direitos e a sede da responsabilidade, bem como o 

fundamento do próprio estado (Nunes, 2004a: 12). Se a priori a dignidade é uma 

condição ontológica, a fortiori, o seu reconhecimento implica a “assunção da 

responsabilidade como dever de cidadania”, constituindo-se como a génese dos demais 

direitos (direito à vida, à integridade física e moral, ao reconhecimento da 

personalidade, bem como os demais decorrentes destes).  

 

Numa sociedade secular e plural “o conceito de dignidade da pessoa humana é não 

apenas o referencial ético nuclear, mas a própria essência da organização política do 

Estado”, em que “a autonomia individual tem sido observada como o paradigma de um 

modelo de sociedade no qual à inter-subjectividade não é alheio o ideal de um 

exercício de cidadania responsável e altruísta” (Nunes, 2004b: 7): 

A miragem do homem autónomo, no pleno uso da sua racionalidade, mas 

profundamente influenciado pela inteligência moral e emocional, na ausência de 

uma verdade revelada ou de uma ortodoxia de pensamento acriticamente imposta, 

deve reconhecer a essência da sua natureza: a vida de relação enquanto garante 

da perpetuação da espécie e fulcro da sua auto-regulação. É na relação com o 
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outro, e para o outro, que emerge um vasto elenco de valores sociais que visam 

não apenas uma estratégia de sobrevivência mas, sobretudo, a edificação de um 

arquétipo de sociedade em conformidade com os interesses das gerações futuras 

(Nunes, 2004b: 7). 

Na esteira desta matriz ideológica, Nunes (2004b: 7) defende que, numa sociedade 

ideal, “os cidadãos serão julgados pelo seu comportamento individual, partido por um 

delicado equilíbrio entre o que é legítimo, à luz dos valores sociais, e o que é desejável, 

para uma realização pessoal que não seja auto-destrutiva.”  

Qualquer que seja a visão predominante sobre o determinismo individual, a 

medicina e as restantes áreas da saúde, devem observar o dependente como um ser 

humano, vulnerável, mas sempre portador de uma dignidade íntrinseca no quadro 

do vasto leque de direitos fundamentais. A sociedade, e às instituições que lhe 

servem de suporte, impende a responsabilidade de promover estratégias de 

tratamento, de reabilitação e de integração social e familiar consentâneas com um 

quadro jurídico-normativo que, mais do que punir, vise a prevenção do consumo 

desregrado” (Nunes, 2004b: 8).  

Do conceito de dignidade emana o princípio ético do respeito pela autonomia humana, 

contextualizado no plano politico-juridico pelo direito à autodeterminação, em que cada 

pessoa tem direito e o dever de ser ela própria, de se auto-realizar (Maslow, 1970), não 

obstante a existência de fragilidade física e psicológica, sobressaindo o conceito de 

protecção face à vulnerabilidade. Resulta da detenção dos direitos, a responsabilidade 

de os proteger, aos seus e aos demais, assumindo-se como o dever de sofrer (voluntária 

ou compulsivamente) de forma que resulte num maior bem comum, face às 

desigualdades, concretizando a convicção matricial que todos são iguais em dignidade e 

no exercício dos direitos fundamentais, na visão de Daniels (2002) citado por Nunes 

(2004a), relativo à igualdade de oportunidades, nomeadamente no acesso à saúde, 

educação, ao trabalho e à formação profissional. Como refere Nunes (2004a: 18 e 19) a 

dignidade é o fundamento ético do qual “decorrem os valores estruturantes da nossa 

cultura designadamente a autonomia individual, a solidariedade interpessoal, e a 

igualdade de oportunidades no acesso aos bens sociais”, o que implica o direito a um 

futuro aberto e à livre expressão da personalidade. 
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Como salienta Portocarrero (2002) citado por Nunes (2004a: 20), “a revolução 

científica mudou a relação do homem com a sociedade de um modo absolutamente 

radical”, permitindo ao homem a “intervenção directa no seu destino”, pelo que se 

torna determinante “a rede social garantir que o ser humano é um fim em si mesmo, na 

sequência de um valor que lhe é intrínseco e portanto autorealizador”, devendo a 

tecnociência “construir a autonomia da pessoa e não a sua instrumentalização.” 

 

Sendo a nossa sociedade plural e secular, mergulhando “as suas raízes na visão 

humanista das relações inter-pessoais”, encontrando “uma diversidade de opinião e 

uma pluralidade ideológica, cultural e religiosa o seu eixo vertebral e o fundamento 

das instituições que lhe servem de suporte”, em que o “marco axiológico fundamental, 

o ponto de referência, é, então, a inexistência de uma visão única do bem comum e, 

mesmo, do bem individual” (Nunes, 2004a: 20 a 22); então, face a esta panorâmica, este 

pluralismo deve ter em conta não só a divergência de opinião, bem como a noção de 

ordenação dos bens primários deve partir de determinados pressupostos ético-filosóficos 

ou daquilo que se entender por bem comum, pelo que, no entender de Englehardt Jr. 

(2004) citado por Nunes (2004a: 22), refere que “o acordo mútuo – ou seja, o 

consentimento das pessoas para empreendimentos comuns – é o único instrumento 

viável para a cooperação saudável entre cidadãos.” 

 

Assim, neste “contexto de intersubjectividade, e ainda que exista desacordo sobre os 

fundamentos das decisões, é suficiente a aceitação de regras comuns de actuação de 

modo a que se cumpram os pressupostos de justiça processual”, que pode culminar 

com a adopção global, permitindo a convivência pacífica entre os diversos povos com 

distintas culturas e tradições (Nunes, 2004a: 22). Importa neste amplexo proteger os 

direitos das minorias, não subvertendo à pressão do número e da norma das maiorias, na 

esteira da ideia difundida por Marina e Válgoma (2000) citado por Nunes (2004a: 22 e 

23), em que “a humanidade deverá dispor de uma matriz ideológica, com um rosto 

constitucional, dotado de eficácia jurídica e de legitimidade inter-cultural”, ou seja, do 

acordo realizado entre as partes envolvidas.  
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1.3. A ÉTICA 

Ética é um adjectivo substantivado com dupla origem etimológica: “έθος (éthos), 

costume, uso, maneira (exterior) de proceder, e ήθος (êthos), morada habitual, toca, 

maneira de ser, carácter” (Cabral, 2003: 33 e 34). Embora o segundo termo derive na 

acepção etimológica do primeiro, ambos designam coisas diferentes (embora por vezes 

empregues como sinónimos): ética e moral (ACL/FCG, 2001b; Cabral, 2003). 

 

Para Houaiss (2001b), a ética é um substantivo feminino encorporado na língua 

portuguesa no século XV, possuindo diferentes significados: 1) Ramo da filosofia 

responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou 

orientam o comportamento humano, reflectindo em especial o respeito pela essência das 

normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social; 2) Por 

extensão, ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um 

indivíduo, grupo social ou de uma sociedade. Já a eticidade, significa a qualidade ou 

carácter do que é condizente com a moral (Houaiss, 2001c). 

 

Vasquez (1995) reconhece a ética como ciência, pois tem objecto próprio, leis próprias 

e método próprio. Conforme refere Englehardt Jr. (1998: 72), a ética “é a ciência do 

comportamento moral em sociedade.” É uma disciplina normativa, não por criar 

normas, mas por descobri-las e elucidá-las, mostrando às pessoas os valores e princípios 

que devem mostrar a sua existência, a ética aprimora e desenvolve o seu sentido moral e 

influencia a conduta. Nesta perspectiva, toda a norma pressupõe uma valoração, 

permitindo surgir o conceito de bem (valioso) e de mau (depreciado). Todo o juízo é 

regra de conduta (embora o contrário nem sempre se verifique), implicando um dever. 

Não deve ser confundida com lei natural, porque ao contrário desta os seres a quem se 

destina têm a faculdade de escolher. Cumpri-la ou não. Para todos os efeitos, a ética 

abriga-se na ideia do “conjunto de regras de comportamento e formas de vida através 

das quais tende o homem a realizar o valor de bem” (Maynéz citado por Nalini, 1999: 

35). 

 

A ética só é justificável face às características da pessoa, à sua pessoalidade, o que 

implica falarmos de relação interpessoal, e dos princípios em que assentam 
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determinados comportamentos (que sustentam os actos). Assim, mesmo que a 

motivação fosse a mesma, não seria o resultado da acção (regulado pela moral) que 

denunciaria a ética, mas antes o princípio que sustentaria essa acção. O éthos 

constituiria o pegé (princípio dos actos) da ética, e, não o héxis (resultado dos actos), 

fundamento da moral (Ricou, 2004). 

    

A Ética pode definir-se então como “o comportamento esclarecido”, ou seja, mais do 

que uma regra ela é uma conselheira, “orientando a vida do Homem”. Não pretende 

iluminar. Na verdade, as civilizações e os impérios não foram fundados à luz da Ética; 

ela não foi ouvida a não ser a posteriori quando estes já estavam cimentados. No 

entanto, ela está ligada à existência do Homem, “apoiando a trajectória da sua 

existência e variando ao longo dos tempos, aperfeiçoando-se à medida que o Homem se 

aperfeiçoa e que a Humanidade se desenvolve” (Silva, 2000: 5). 

 

A Ética, “como forma de comportamento ou como indicação de um caminho a seguir”, 

dirige-se para “o Homem, para a defesa da vida e para a procura do seu bem-estar” 

(Silva, 2000: 5). Através dela sabemos que o bem e o mal não são nem definitivos, nem 

tampouco eternos. Convém referir que “os costumes, as tradições e os hábitos tendem a 

convergir na actual definição de Humanidade que ainda tem fronteiras, mas que já não 

reconhece diferenças antropológicas” (Silva, 2000: 5). 

 

A globalização iniciada com os descobrimentos põe em relação dois mundos muito 

díspares e assimétricos. Mas, “unir os povos não é subtrair a nenhum, nem as suas 

tradições nem a sua cultura, é, pelo contrário, encontrar o alfabeto adequado que 

permita uma linguagem comum”, sem que para isso se oblitere “nenhum pensamento 

ou acção ou vontade que cada grupo façam parte” (Silva, 2000:5).   

 

A Ética é ciência feita para, pelo e no Homem, “interessa-se por tudo o que lhe diz 

respeito, não para o questionar nem para o reprovar, mas para lhe indicar o melhor 

caminho”. Não deseja impor-se ao livre arbítrio nem à liberdade individual, almeja 

apenas e só um “aperfeiçoamento futuro”. Assim, ao indicar o caminho, não descarta a 

existência de outros possíveis, mas deixa a escolha do mesmo ao Homem. Como 

ciência, a investigação é feita à custa da “observação de todo o comportamento 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

81

científico, avaliando como ele evolui, mas não interferindo nos seus propósitos nem 

influenciando o Homem”. Apesar do método objectivo (só seu), a investigação 

desenvolve-se sem o seu controle, mas estende-se às demais ciências, através do seu 

aconselhamento (Silva, 2000: 5 a 23).  

 

Mas, afinal o que é a Ética, para que serve e qual a sua utilidade? 

 

Quando falamos de Ética, convém fazer uma distinção entre vida ética, ethos e ética. 

Entende-se por vida ética (ética) a “tendência ou tensão própria do homem de realizar 

o bem ou os valores”, reportando-se à ciência “do comportamento humano em relação 

aos valores, aos princípios e às normas morais”. O ethos (ética descritiva) pode ser 

definido como a “conduta efetiva, sociologicamente importante naquela cultura que o 

homem realizou ou tentou realizar com referencia a determinados valores” ou seja, é 

relativa ao “exame dos costumes e comportamentos relativos aos valores, princípios e 

normas morais de uma determinada” sociedade ou sobre um acontecimento particular. 

A ética ou filosofia moral (ética normativa) é a “ciência do que o homem deve fazer, 

dos valores que deve realizar”, reportando-se à disciplina que “estuda valores, 

princípios e normas de comportamento em relação ao que é lícito ou não lícito 

(bem/mal) ”; aqui importa distinguir a ética geral que se “ocupa dos fundamentos, dos 

valores, dos princípios e das normas” da ética especial “que se ocupa da aplicação 

desses princípios, normas e valores em campos específicos”, como é o caso da bioética 

(no âmbito das ciências da vida e da saúde) e da ética profissional (nas profissões) 

(Sgreccia, 2002: 139).  

 

Existirão outras nomenclaturas, mas não é nossa intenção elaborar um compêndio que 

esmiúce estas designações, mas apenas aflorar os ramos principais do conhecimento da 

árvore ética e não embrenharmo-nos na densa e frondosa vegetação que deles emana 

que decerto entrelaçam e abraçam toda a floresta do conhecimento. 

 

A ética é vida em relação (sendo transversal a todos os campos do saber, oferecendo 

elos de ligação com vida quotidiana, o Homem e a Biodiversidade), mas acima de tudo 

é o caminho que orienta o Homem na procura da vida boa (Dupla, 2001).  
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1.3.1. As Origens e a Evolução 

O Homem sempre procurou entender o seu mundo. Transcendendo o mito e a religião, 

valoriza os factos e tenta explicá-los: a ética surge na racionalidade para questionar a 

situação do Homem perante si e o mundo, “ela reflete o ato de pensar e questionar, ou 

seja, um modo de ser, e com isso o homem apresenta condutas conscientes que se 

refletem em suas escolhas e ações” (Fernandes, 2006: 3). 

 

Apesar de noutras culturas se pensar o agir e a relação com o mundo, o mito terá sido 

separado do lógos (razão) com a introdução da pólis da Grécia Antiga (século VI a.C.), 

introduzindo-se uma clara distinção entre a physis (o mundo natural) e a techne (mundo 

artificial). O Homem emanado da polis distingue-se do Homem mítico pela 

racionalização das relações que estabelece com o seu mundo, explicado pela sophos. A 

alma é a sede da areté (virtude que consiste na formação do cidadão em direcção à 

pólis), e que orienta o homem nessa busca. Sócrates (fundador da ciência moral) 

dissociou-se desse pensamento, baseado no relativismo moral, privilegiando a 

individualidade (em que o homem é a sua alma, a sua psyché) e a procura da cura e o 

cuidado da vida interior (Fernandes, 2006), onde a ética resulta, não dos costumes e leis, 

mas na convicção pessoal adquirida e acumulada por um processo de consulta interior 

na tentativa de compreender a justiça do pensar e do agir (Socrates, 1987), onde a 

construção do homem resultava da exigência da alma-consciência, logo daquilo que 

provinha da interacção da consciência moral e do seu carácter. Já Platão (1964) afirma o 

ideal ético fundido na procura do bem e da razão, afirmando a supremacia da finalidade 

da razão, do sentido de vida sobre os prazeres mundanos, onde a felicidade é algo 

permanente a ser procurado pelo homem.  

 

Pitagoras de Abdera (480 a.C.) já pregava o que se devia fazer perante terceiros para se 

ser virtuoso. Além de protagonizar o célebre pensamento de que o ser humano é a 

medida de todas as coisas, reconhecera no respeito e na justiça as condições de 

sobrevivência, ou seja, o caminho pelo qual se chega ao bem, por meio da conduta 

(Lopes de Sá, 2001). 
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Embora não seja possível localizar a sua origem, podemos situar em Aristóteles (Grécia 

Antiga, do século IV a.C.) a sistematização da Ética e da Política “como dimensões 

fundamentais do saber do homem sobre si mesmo e da forma de organizar o 

pensamento, que se relaciona com a ética e a política, o que trouxe novas formas de 

pensar as condutas humanas” (Vaz, 1991 citado por Fernandes, 2006: 9). A Ética era o 

caminho da felicidade do homem como constructor da polis, expressão ultima de 

colectividade, de realização da política e da liberdade humanas.  

 

Para Aristóteles (1996), o ideal ético era representado pela aretê política, pela 

excelência humana em contrair e gerar a polis, contituindo uma ética racionalista, onde 

a medida de bem é a síntese de múltiplas necessidades.  

 

O Helenismo (transição entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média cristã) foi um 

período de expansão da cultura grega, onde se dá o encontro entre o mundo greco-

romano e a cultura judaico-cristã, marcado pela preocupação com o valor do direito 

humano, em especial com os problemas morais, e, pela assumpção de diversas 

correntes, como o estoicismo (caracterizado pela libertação do homem através do lógos, 

ao apropriar-se da vontade autónoma), o epicurismo (que valoriza o conhecimento 

fundado no sentir, fruto das representações mentais, do sentimento e do prazer) e o 

cepticismo (caracterizado pela busca da verdade, duvidando das posições teóricas 

adquiridas como verdades absolutas, preservando a noção do epoché - suspensão do 

juízo - como estratégia de investigação e defendendo a relatividade da verdade) 

(Fernandes, 2006). 

 

Já o período medieval (IV a XVI d.C.) é marcado pelo pensamento cristão, 

distinguindo-se a corrente Escolástica (em que o homem só pode encontrar certeza do 

seu conhecimento dentro daquilo que era revelado pela ciência divina), destacando-se 

Santo Agostinho (que defende o homem como “ser uno e itinerante”, em que “o 

pensamento do ser é inseparável da descoberta do Eu”, que adquire a sua liberdade 

através da razão, só atingindo a verdade ao olhar a interioridade) e São Tomás de 

Aquino (que defende que “o livre-arbítrio é a causa do próprio movimento porque o 

homem, pelo livre-arbítrio, determina a si mesmo no agir”, na medida em que a 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

84

“liberdade só acontece na relação inter-humana”, logo assumindo aí a 

responsabilidade pelo outro (Fernandes, 2006: 15 e 16)). 

 

O conceito de modernidade consagrou duas tendências: uma ética laica, baseada no 

racionalismo subordinado às leis naturais ou numa estrutura transcendente de 

subjectividade humana, e, uma outra, que procurou misturar o pensamento ético-

filosófico e a doutrina da revelação cristã dogmática (Valls, 1986).  

  

A ruptura com a tradição antiga, da Era Moderna (XVII a XIX d.C.), protagonizou-se 

no Humanismo da Renascença, pautado por uma maior consciência sobre a humanidade 

e o mundo, e por uma maior reflexão ética sobre a liberdade, o modo de agir e a 

dignidade humana, sustentada pelo pensamento racional, emergindo da revolução 

Francesa, novos conceitos como a liberdade, igualdade e fraternidade (precursores dos 

direitos humanos). O pensamento cartesiano e o moralismo assumem-se como dois 

traços particulares deste período. Do cepticismo de Montaigne à lógica iluminista de 

Kant, passando pelo subjectivismo e individualismo de Descartes e pelo liberalismo 

defensor do contracto social de Jean-Jacques Rousseau, todos contribuíram para a 

diversidade de conceitos e ideias éticas, mas o marco deixado por Immanuel Kant foi 

decisivo na filosofia moderna (Fernandes, 2006). 

 

Para Kant, o agir moral está relacionado com o agir racional. Como refere Brugger 

(1987) citado por Fernandes (2006: 19), o “único valor absoluto da vida humana é a 

vontade que se prende à vontade que se prende à lei moral”, de tal forma que esta se 

constitui como uma norma universal. Assim, Kant estabelece uma moral do dever 

fundada na racionalidade, onde a “obrigação” possui carácter absoluto e o acto não é 

autónomo, mas sim heterónomo. Para Kant, o homem só é feliz quando animado pelo 

seu agir racional e livre, busca o sentido da vida, a sua felicidade (Kant, 1986). 

 

A Era Contemporânea (XX e XXI d.C.) é marcada por um mundo em constante 

transformação, pelo despontar de novos valores que “acabaram por influenciar as 

condutas e o significado do bem comum”. Diversas questões éticas se revelam em 

confronto com a ciência, com as aplicações na biomedicina com a crescente utilização 

da biotecnologia (realce para a genética e pesquisa cientifica), a “mercantilização da 
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pesquisa científica” e no “modo do homem habitar o mundo”. A globalização e a 

exclusão social revelam assimetria que equacionam novas formas de ser e de estar e que 

põem em causa valores ancestrais. A era da informática e da inteligência artificial, bem 

como a sequênciação do genoma humano reconfiguram a forma e a essência do ser 

enquanto significado ético, face à potencial replicação artificial da matriz geradora do 

pensamento ético (cérebro) ou da definição da individualidade (pessoa) (Fernandes, 

2006: 20 e 21).  

 

Hobbes achava que o básico na conduta humana era a conservação de si mesmo como 

um bem maior (Vasquez, 2001). 

 

Hegel (1991a; 1991b) funda o seu ideal ético numa vida livre dentro de um Estado de 

direito, capaz de garantir as liberdades aos homens e cobrar-lhes deveres, sem que a 

consciência moral e as leis de direito estivessem separadas ou em contradição. 

Confundia lei e estado como as materializações do bem, bem como entendia a Ética 

como o desejo de assumir Deus, como algo infinito em virtudes (Lopes de Sá, 2001).  

 

Marx (Benoist, 2003) buscava a ética numa vida mais justa, onde as disparidades 

económicas são superadas nas relações sociais. É uma ética mais terrena e efectiva e 

menos abstracta que se preocupa com as realidades humanas. 

 

Heidegger, que como refere Vaz (1991) citado por Fernandes (2006: 21), “aponta o 

significado do éthos como lugar de habitação no mundo, por extensão “pátria”, 

referindo-se também aos costumes mais originais, e pátrios, que representam de certa 

forma um património histórico temporal”.  

 

Também Michel Foucault assume um papel interessante na forma como relaciona as 

condicionantes políticas e sociais com a forma de conceber as relações humanas. Como 

refere Brugger (1987) citado por Fernandes (2006: 21): o homem é livre, por 

“distinguir-se do animal e apresentar liberdade de consciência, formada em 

conformidade com as normas sociais”, podendo escolher, interferir com o mundo e 

“exteriorizando a sua personalidade ética.” Diante das mundivivências e da 

“pluralidade de concepções sobre o homem, o mundo e a ciência, geralmente o homem 
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escolhe aquilo que tem relação com os seus costumes.” Porém, ainda falta definir 

consensualmente “o significado de liberdade, algo que abranja o carácter individual 

ou colectivo”, e ainda consiga envolver a “consciência, conhecimentos, concepções, 

crenças, valores, autonomia, vontade, escolha, os quais englobam interesses e 

necessidades, bem como responsabilidade individual e social.” 

 

Então, onde entra a ética na história da humanidade?  

 

O Homem vive inserido numa teia de relações e nesse contexto é convocado a participar 

a “rever suas posturas diante dos outros e do mundo.” Através das suas reflexões e 

atitudes ele cria e recria, analisando, fundamenta e dá sentido às relações e interacções 

que estabelece com o ambiente (consigo, com os outros e a biodiversidade). Nas 

diversas actividades, realizações e interacções, o Homem abarca todos os espaços, 

interferindo aos diversos níveis. “No mundo da modernidade muita coisa é valorizada 

por aquilo que de certa forma pode ser medido e avaliado”. As coisas são valorizadas 

“excessivamente pelo aspecto técnico-científico, distanciando o homem das reflexões à 

luz dos valores éticos e humanos”, provocando conflitos face aos diversos interesses, 

sensibilidades e necessidades, à rapidez de sucessão dos acontecimentos, “esvaziando, 

muitas vezes, a possibilidade de predizer algo a priori no âmbito da natureza daquilo 

que se manifesta”. Apesar disso, “tudo que emerge para reflexão torna as pessoas cada 

vez mais responsáveis por suas escolhas e atitudes, que afectam tanto o individual 

como o colectivo e a humanidade como um todo” (Fernandes, 2006: 22 e 24).   

1.3.2. O Ser, Deus e a Ética 

O Homem procura acreditar. Porém, ao procurar fazê-lo “é muitas vezes contrariado na 

sua intenção, pela análise fria da sua crença ou pelos actos muito humanos que a 

desacreditam”. Mas, acreditar “é um acto de Fé” que “mesmo despido e despojado do 

sobrenatural e do religioso é sempre uma espécie de imposição aceite, que não existe 

quando não é aceite ou quando moralmente não se impõe” (Silva, 2000: 81).  
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À medida que a Ciência vai conseguindo explicar aquilo que era do domínio de Deus, a 

Fé vai sendo substituída pela clarividência e o papel divino fica mais ao alcance do 

comum mortal. Este cepticismo prevalece e é cada vez mais comum, progredindo com a 

cultura e com o conhecimento. A verdade é que existe “uma paradoxal tendência do 

Homem, para muitas vezes acreditar, e com a mesma força, tanto no concreto, como no 

abstracto, ou seja no material e no sobrenatural, podendo fazê-lo simultaneamente” 

(Silva, 2000: 81).  

 

A necessidade de entender o inexplicável coloca a explicação no domínio do 

sobrenatural, dotando de realização uma entidade que forja, superintende e superprotege 

o ser humano daquilo que é abstracto, ininteligível à razão e se torna 

incompreensivelmente assustadora. “O Homem primitivo, acreditou provavelmente no 

que viu e no que tocou no seu quotidiano concreto, e foi dessa concretização, que fez 

nascer o ídolo e que forjou o manipanço e que partiu para o abstracto e talvez até para 

o espiritual” (Silva, 2000: 81).   

 

Acreditar exorciza os medos, as dúvidas e, sobretudo, o desconhecido e o inexplicável. 

Mais do que esperança acaba por ser a verdadeira projecção dos anseios subliminares, 

traduzido pela necessidade latente de concretizar o desejo em segurança e protecção. No 

fundo, é emoção pura, mesmo que se sirva de um suporte racional. A dúvida é mais do 

que isso, implicando a razão e a causalidade, deixando espaço ao sofrimento de não 

possuir a segurança do dogma da fé (Silva, 2000).   

 

Relativamente à Fé, Serrão (1992: 7) defende que é “o mais elevado patamar da 

interacção da cultura exterior com o nosso cérebro”. Na verdade, é um fenómeno 

pessoal e intransmissível, em que Deus não se descobrindo na cultura exterior 

simbólica, também não é alheio a ela, na medida que necessita do “estabelecimento de 

uma relação absoluta de conhecimento com o Outro, com o “alter”, com aquele que é 

como eu e ao mesmo tempo é absoluta e totalmente Outro.”  

 

Para Serrão (1992: 7), Deus não resulta de “um comportamento ou de uma actuação 

minha no plano mimético”, nem tampouco considera “possível esta intuição ou 
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intelecção interior de Deus no segundo período (período mítico-oral)”, pois, ver e 

pensar Deus implica capacidade de abstracção e simbolização reflexiva.  

 

A noção de Deus surge e é falsificada “nas representações da cultura exterior”. Na 

verdade, Deus “não é nomeável, não é substantivável, porque a Sua natureza não é 

objectual; Deus não é um componente da cultura exterior”. Desta forma, como refere o 

autor, a fé ”não é uma representação simbólica fixada na memória exterior, então a fé 

não é dedutível da experiência, é uma capacidade rigorosamente metalinguistica, e, 

ocorre no universo do pensamento teórico” (Serrão, 1992: 7).   

 

Quando analisamos a relação entre Deus e a Ética temos que o fazer sobre as várias 

sensibilidades e não apenas na nossa concepção judaico-cristã (pedra basilar da cultura 

ocidental). Assim, ao fazermos uma leitura das principais correntes teológicas 

verificamos que a existência de vários paradigmas e filosofias deram origem a diversas 

formas de encarar a vida e o Homem, a sua relação com deus, o mundo e o outro 

Homem, bem como diversas perspectivas de encarar a biomedicina.  

1.3.2.1. O Hinduísmo 

O bramanismo (denominação autóctone) ou hinduísmo (nome derivado do rio Indo, foi 

dado pelos muçulmanos que avançaram sobre a Índia, aos povos não convertidos ao 

Islão), também conhecida por “religião eterna”, resulta da união de duas correntes 

religiosas muito antigas e diferentes (a antiga religião indiana autóctone e a religião dos 

arianos), e é considerada uma das religiões mais multifacetadas do mundo, abrangendo 

a veneração dos deuses da Natureza, passando pelo politeísmo até ao monoteísmo 

exigente e à crença numa lei universal, não dita dogmas nem convicções metafísicas, 

mas exige ritos e sacrifícios, estando intimamente ligado ao sistema de castas que 

determina a ordem social (Hattstein, 2006).  

 

A Roda da Vida é o expoente simbólico desta religião e está ligada aos “ciclos cósmicos 

de nascimento e morte, criação, maturação, decadência, decomposição e ressurgimento 

que caracterizam todos os seres vivos”, bem como simboliza “o ciclo das quatro 
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idades hindus (yuga) que cada mundo atravessa até ser envolvido pelas trevas e 

ressurgir”. O girar da roda representa a “continuidade e imutabilidade dos 

acontecimentos cósmicos” (Hattstein, 2000: 6). 

 

As sagradas escrituras do hinduísmo (os vedas e os seus apêndices bramanas e 

upanixadas) são a “fonte normativa para o conhecimento sobre a ordem moral do 

mundo, a causalidade da retribuição das acções, os direitos e deveres de todos os seres 

e a hierarquia natural, espiritual e social”. Deles se extrai o grande dogma, em que a 

existência e o destino do indivíduo são “consequência directa das acções praticadas na 

vida anterior, sendo as boas acções recompensadas com uma «boa encarnação» ” Esta 

criação e recriação do cosmos preservam a sucessão crime-castigo ou boa acção-

recompensa, perpetuando-se na criação seguinte, visando o aperfeiçoamento e 

libertação do Homem (Hattstein, 2000: 9 a 21).  

 

Para os hindus, o sistema do mundo ordena-se por estratos inferiores (onde vivem 

demónios e se situam os infernos) e superiores (onde vivem os espíritos e, mais acima, 

os deuses). O mundo é habitado por seres, cada um composto por uma alma puramente 

espiritual e por um corpo físico. As almas existem sempre e vão adoptando diversos 

corpos, de acordo com o seu karma (acções realizadas). O Cosmo existe como um todo 

organizado. O próprio Homem é dividido em castas distintas que condiciona, não só a 

participação das pessoas na sociedade, como as coloca em patamares de poder e de 

importância do ser, dividindo em castas superiores (a sacerdotal, a guerreira e a 

sustentadora burguesa) e inferiores (trabalhadores de profissões inferiores e a dos 

pacamas). Só os primeiros têm acesso ao conhecimento do Vedas. A quinta camada, os 

pacamas (também denominada de párias ou intocáveis) assumem frequentemente uma 

“existência miserável na sociedade”, que vai desde uma profissão “impura ou 

desonesta” (caso dos varredores, mendigos ou ladrões), onde se pode encontrar a 

maioria dos alienados e indigentes da sociedade, conferindo um estigma social. De 

qualquer forma, se só se tem acesso a uma boa reencarnação, através das boas práticas; 

este castigo inibe o acesso ao conhecimento que pode ajuda a atingir este desiderato, 

pelo que a exclusão parece poder vir a ser perpétua (Hattstein, 2000: 11). 
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1.3.2.2. O Budismo 

O termo budismo provém do sânscrito buddh (acordar) e refere-se “ao despertar das 

trevas da ignorância para a luz do ensinamento” (Hattstein, 2000: 22).  

 

Para o budismo, “todos os fenómenos vivos ou não vivos são não somente 

impermanentes, mas também insubstanciais” (Martin, 2001:111); o ser humano ou o 

indivíduo, é um “não eu (anatta), algo sem alma nem essência; por isso, o «eu» é visto 

como «aglomeração» de factores de existência (dharmas)”. Formulações como “«eu 

sou», «eu tenho», «meu» (posse) ou na referência a um «eu», devem ser eliminadas no 

budismo”. A doutrina budista decompõe “a percepção e a emoção, nas quais é 

pressuposta uma alma ou uma pessoa como sujeito dessas percepções e emoções, numa 

série de processos impessoais” (Hattstein, 2000: 22).  

 

Nesta abordagem, “é a qualidade do espírito que determina as experiências felizes ou 

dolorosas, e que prorroga a transformação dos seres num dos seis planos que 

caracterizam o ciclo dos renascimentos” (Martin, 2001: 109) 

 

Não são propriamente as boas acções em si que são decisivas, mas aquilo que 

efectivamente as motiva, ou seja, os motivos em que se baseiam ou a disposição 

espiritual do agente. Então, como o «eu» (indivíduo) é considerado a causa original de 

todo o sofrimento, pelo que a sua liberdade está ligada ao atingimento do «não eu» 

(anatta), ou seja, a libertação da sua ligação com o mundo (Hattstein, 2000: 23). 

 

O indivíduo é responsável pelos seus actos, constituindo-se como uma ética intencional, 

em que o indivíduo ascende aos princípios emanados por Buda através de práticas de 

concentração, visando eliminar as tendências negativas, desenvolvendo a sua 

interioridade de forma a emergir a “a sabedoria lúcida” e a ”compaixão”. O ser que 

atinge esta plenitude escapa ao ciclo de renascimentos, atingindo o nirvana (Hattstein, 

2000; Martin, 2001).  

 

É uma ética que se baseia na abstenção dos actos negativos e mundanos que sublinha a 

vida como bem supremo, a ser protegido e santificado, logo excluindo-se a prática da 
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eutanásia ou o aborto. A vida humana resulta não só da fusão dos gâmetas masculino e 

feminino, mas também do contínuo da consciência (que permanece no corpo físico até 

três dias após a morte clínica), devendo o embrião (método natural ou artificial) ser 

protegido como uma pessoa humana. Se o pensamento budista preconiza como método 

de contracepção de eleição o preservativo, já a esterilização é algo a evitar, face à sua 

irreversibilidade e ao facto de negar a concepção da vida. A colheita de órgãos deve ser 

encarada à luz desta ética altruísta e de compaixão, motivada pela força de ajudar o 

próximo (Martin, 2001).    

1.3.2.3. O Judaísmo 

No Judaísmo, Deus assume-se como parceiro de diálogo pessoal, e, a aliança é 

“entendida de forma muito activa: o Homem não é um mero objecto passivo da 

providência ou da acção divina, mas chamado à parceria e à responsabilidade; tem de 

participar na sua salvação com uma conduta de vida correspondente”. É uma relação 

directa (sem intermediários, como Jesus ou Maomé), e, assume-se “inquebrável, mesmo 

que o Homem não cumpra as exigências divinas”. Como povo protegido por Deus, os 

Judeus obrigam-se ao cumprimento mais exemplar sob pena do castigo ser mais severo. 

“Assim, a aliança é, ao mesmo tempo, o mérito dos antepassados crentes, sobretudo de 

Abraão e dos seus descendentes, e uma distinção, mas também um fardo e uma 

obrigação” (Hattstein, 2000: 56). 

 

A Tora (ou Torah) é constituída pelos Cinco Livros de Moisés (“Bereshit, ou Génesis; 

Shemot, ou Êxodo; Vaikrá, ou Levítico; Bamidbar, ou Números; e Devarim, ou 

Deuterónimo”), também é conhecida pelas Leis de Moisés e pode significar 

“orientação, educação, instrução, lei, como também, caminho, conduta, destino, 

observação”. Nela são reconhecidos, pelo povo judeu, “os valores fundamentais do ser 

humano, os seus direitos, a sua educação universal, a ética, a justiça”, bem como “o 

respeito pelo ambiente, a liberdade, a esperança, o progresso e a crença no seu destino 

e no seu futuro”, constituindo estes preceitos “as atitudes que se deverá ter para com 

Deus e para com o próximo, no sentido de atingir os mais altos padrões morais” 

(Sarmento, 2003: 7 e 12).  



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

92

A aliança original (com Noé e Abraão) é desenvolvida com a aliança com Moisés, a 

quem Deus transmite, juntamente com a Tora, “a lei e as doutrinas básicas do 

judaísmo” (Hattstein, 2000: 56). Apesar de parceiro, Deus assume-se como eterno, 

omnipotente, infinito (o alfa e o ómega), criador (de tudo a partir do nada) e redentor 

(do fim dos tempos). Mais do que tudo assume-se como único, não replicável e absoluto 

(Hattstein, 2000; Sarmento, 2003).  

 

O Homem, para o Judaísmo, é responsável pelos seus actos, possuindo o livre arbítrio 

da acção. A ética decorre do reconhecimento do bem e do mal, devendo adaptar as suas 

acções às suas leis. “Os direitos do indivíduo encontram os seus limites nos direitos dos 

outros, uma vez que todos os homens são imagens e filhos (criaturas) de Deus”. Assim, 

o homem é “reconhecido, avaliado e julgado pelas suas acções”, regendo-se pelo 

princípio básico de “viver de acordo com os mandamentos divinos” (Hattstein, 2000: 

58).  

 

Não é apenas fé, mas também “uma forma de culto, um código de observância e um 

sistema de valores morais”, reflectindo a história e a experiência do povo judaico, a sua 

vida e a sua concepção do mundo, pretendendo que “o ideal e a realidade quotidiana se 

conjuguem”, visando formar uma “sociedade justa na Terra” (Guigui, 2001: 83 e 88). 

 

Ao analisarmos a Ética Médica na perspectiva judaica, esta é vista numa concepção 

elevada em termos de profilaxia higiénica, dando origem a diversas prescrições (leis) no 

sentido de preservar e santificar o corpo e a mente (por exemplo, as leis da circuncisão, 

da higiene sexual pós-período menstrual, do shabbat, da sobriedade e higiene mental, 

ou ainda, da vida matrimonial e conjugal). A medicina assume uma vertente preventiva 

que se estendem a todas as esferas da vida humana. O ser humano é visto numa 

concepção unitária (corpo e espírito), recusando retalhá-lo nos vários elementos, vendo 

o Homem “na sua totalidade, completo, com a sua consciência e inconsciência, a sua 

vontade e os seus sonhos” (Guigui, 2001: 87 e 88).  

 

Para o judaísmo “o respeito pela vida humana é absoluto, sagrado, inviolável”, porque 

o Homem é feito à imagem e semelhança de Deus, constituindo a sua vida um dom do 

criador, pois, a mesma “dá corpo à palavra divina, caracteriza-a, torna-a presente, 
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eterna”, e como tal, “o homem é o detentor da vida”, devendo ser defendida pelo 

médico “até ao último suspiro, sem nunca desistir”, uma vez que só Deus é detentor de 

todo o conhecimento, e só Ele só ele pode traçar o destino, constituindo essa usurpação 

“a pior das profanações e o crime mais grave. O homem que se compara a Deus traça 

o destino ainda que este destino não pertença a outrem senão a Deus” (Guigui, 2001: 

88 e 89).  

 

A doença é considerada “um escândalo, uma anomalia”, em que o médico na tentativa 

de tratar a pessoa doente “intervém no plano e actos do criador”, o que implica que o 

judaísmo tenha concedido ao médico “um espaço de liberdade que lhe permita intervir 

sem infracções desde que se respeitem as condições que justificam e autorizam as suas 

práticas quando as circunstancias o impõem”, o que implica que o médico deva reger a 

sua actuação e os limites do seu exercício pelo respeito pela vida da pessoa (Guigui, 

2001: 90 e 91).  

1.3.2.4. O Cristianismo 

O Cristianismo apresenta algumas semelhanças com o judaísmo e o islamismo no que 

concerne ao conceito de Deus (Pai). “Deus revelou-se e autodenomina-se («eu sou 

quem eu sou»), é o criador de tudo, até dos homens com quem estabeleceu uma 

aliança; anunciou-lhes os seus mandamentos e é o juiz e Senhor da História” 

(Hattstein: 2000: 72).  

 

Com raízes comuns ao judaísmo, no que toca ao Antigo Testamento, diverge das outras 

doutrinas com a figura de Jesus Cristo. Embora o conceito de Deus se baseie no 

judaísmo, a matriz “é a fé no filho de Deus e do Homem, Jesus Cristo, e a sua acção 

salvadora única na História” (Hattstein, 2000: 72).  

 

Como refere Alves et. col. (1985: 9), a Inspiração da Sagrada Escritura “é o que 

caracteriza e essencialmente distingue a Bíblia de todos os outros livros humanos”. Ela 

é Dei Verbum, sendo os livros sagrados “produto da acção transcendente de Deus que 

suscita, dirige e envolve inteiramente a actividade humana, agindo em constante 
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coordenação com ela”. Mas, longe de tornar o hagiógrafo passivo, é espontânea, na 

medida que Deus, “quando actua no homem, fá-lo sempre com suma delicadeza, 

respeitando a sua liberdade e a sua maneira de ser, mas valorizando-as e potenciando-

as”, fazendo de Deus e do homem co-autores da Bíblia.   

 

Os apóstolos fundam os alicerces da Igreja Católica, representados pela figura do Papa 

(como descendente de Pedro) e pela noção de um Deus trinitário. A Reforma conduziu 

“a uma renovação interior da religião, mas também a uma subdivisão das igrejas 

cristãs, actualmente caracterizadas por uma auto-afirmação cada vez mais 

pronunciada da cristandade fora da Europa” (Hattstein, 2000: 72). 

 

Jesus Cristo é a personagem sobre a qual o cristianismo foi edificado. Suportado pela 

teologia judaica, comungando as raízes do Antigo Testamento (com a Tora judaica), 

seguiu com vida própria através do Novo Testamento. Cristo oferece aos seus discípulos 

“uma nova ética, a religião do amor, que cumpre e substitui simultaneamente a antiga 

religião (judaica) da lei”. Apesar de humano, ele é Deus feito Homem. O Espírito 

Santo («espírito que constrói a vida») é entendido “mais difícil de compreender, 

podendo, no entanto ser reconhecido pela sua acção”. Emana do Pai e do Filho, e, é 

revolucionário na sua essência, pois, revela-se pela fé e pela palavra (Hattstein, 2000: 

72 e 73).  

 

O facto de Deus ter criado o Homem à sua imagem e semelhança, implica não só a 

pureza e dependência de Deus, como o facto de ser eleito (com espírito e alma). Apesar 

de omnisciente e omnipotente, Deus possibilita ao Homem a liberdade de escolher entre 

o bem e o mal, derivando o pecado da escolha moralmente má: a “desordem, o mal e o 

sofrimento do mundo surgem pelo abuso da liberdade humana”. O cristianismo “é a 

única das grandes religiões monoteístas que associa o mal do mundo à idéia de um 

«pecado original» do Homem” (Hattstein, 2000: 72 a 75).   

 

O cristianismo não acredita apenas na imortalidade da alma, mas também do corpo. O 

encarnar de Deus na forma humana através de Cristo, confere ao Homem a 

possibilidade de vencer a morte (física e espiritual), bem como a presença de um Deus 

próximo, humano, que o ama e se sacrifica por ele. Se esta doutrina copia os 
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fundamentos judaicos, vai ainda mais além, ao sublimar o sacrifício do Deus Supremo 

na pessoa do Seu Filho, como condição de salvação do Homem (Hattstein, 2000). 

 

A ideia de um Deus justo, que pondera as acções humanas e de um Inferno como 

castigo triplo (“perda da visão de Deus, o sofrimento da tortura” física “e a auto-

acusação constante pela própria consciência”) entra em contradição aparente com a 

bondade de Deus, mas dá a possibilidade de escolha ao Homem do seu próprio caminho 

na trilha do bem ou do mal, recebendo a justa recompensa. Se o Homem já tem sobre si 

a carga do pecado original, a salvação implica uma vida exemplar para lá da própria 

essência da relação do ser, pois, as intenções também elas são julgadas. O Paraíso 

assume-se como uma miragem ao primeiro momento. A ideia do Purgatório como 

patamar intermédio de purificação surge como uma necessidade de colmatar esse 

handicap. A visão apocalíptica de S. João replica a visão judaica do Livro de Daniel do 

Antigo Testamento. “O núcleo da mensagem é que, pouco antes do início do Reino de 

Deus, o declínio moral, as injustiças, as guerras, as pestes e podridão geral atingirão o 

seu auge durante o «Reino do Anticristo» ” (Hattstein, 2000: 74 a 93).    

 

O Cristianismo tem sofrido muitas transformações desde os primórdios, com a cisão da 

Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, e, mais tarde com a 

Reforma que introduziu o Protestantismo, dando origem a diversas igrejas dissidentes e 

seitas, mas que na sua essência mantêm os mesmos ideais: a crença em Cristo como o 

Caminho para a Salvação (Hattstein, 2000). 

 

Para Sgreccia (2001: 70 e 71), a Igreja Católica “sempre respeitou as conquistas 

benéficas e os recursos terapêuticos da ciência médica, e deles se serviu nos seus 

hospitais”, tornando suas “as normas da ética hipocrática, realçando-as através do 

conceito da sacralização da vida humana”, condenando “os crimes contra a vida: o 

aborto desde os primeiros tempos (Didackê, nos primórdios do século II), o homicídio, 

o suicídio, o abandono dos menores e qualquer tratamento violento”, debatendo e 

actualizando as respostas doutrinais aos temas éticos da actualidade, provocando uma 

meditação constante da biomedicina “sob o aspecto ético”. 
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A moral médica é “baseada na dignidade própria e objectiva da pessoa humana. Na 

base de tal concepção, o homem não só está no auge do universo material e no centro 

da sociedade” como aparece “dotado de um valor eterno, tendo em conta a sua 

transcendência relativamente ao mundo e à história, e da espiritualidade que o 

caracteriza”. O respeito por esta dignidade baseia-se “no respeito que se deve ter por 

Deus e pelo espírito imortal de cada pessoa” (Sgreccia, 2001: 71).  

 

Do ponto de vista cristão, “a corporalidade humana é concebida no sentido 

personalista”, em que “o corpo está essencialmente unido a um espírito a fim de 

constituir uma «unitotalidade»”, de forma que, “pode dizer-se não somente «tenho um 

corpo», mas também «sou o meu corpo»”. Da base dessa corporalidade, “a vida física é 

considerada um valor fundamental em comparação aos outros valores, incluindo os 

valores superiores em dignidade (por exemplo, a liberdade, a solidariedade) ”, dado 

que decorrem dessa existência de suporte físico. Assim, decorre que a salvação do corpo 

assume um aspecto central (explicando um pouco a posição da Igreja Católica quanto ao 

aborto voluntário e à prática da eutanásia). “Na base deste principio, qualquer 

intervenção médica ou cirúrgica (ou genética) é permitida quando necessária para 

salvar uma vida ou para restabelecer a saúde da pessoa na sua totalidade.” Por outro 

lado, qualquer intervenção médica “deve inspirar-se também no princípio da liberdade 

(do médico e do paciente), e deverá ser avaliada relativamente à responsabilidade no 

que toca à vida e à saúde”, pelo que se baseiam neste princípio básico “os direitos e 

deveres do paciente, e em particular, o seu direito e dever de consentimento informado, 

bem como os direitos e deveres médico” (Sgreccia, 2001: 71), e transpostas para as 

Ordens profissionais do sector (em especial nas dos médicos e dos enfermeiros).  

 

Para Sgreccia (2001: 72), é importante referir, como corolário dos princípios anteriores, 

o princípio da socialidade-subsidiaridade, “na base do qual a assistência sanitária se 

apresenta como um direito do cidadão e um direito da comunidade, e o bem da saúde 

como um bem comum”, pelo que dever-se-á dar o máximo de apoio (dentro dos recursos 

existentes) aquele que precisar dessa ajuda.  

 

A ética protestante apresenta-se como uma ética da responsabilidade, significando 

“estar aberto à palavra e ao apelo de outrem”, traduzida pelo esforço da procura “para 
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melhor discernir e realizar o que os outros, o que o Outro, esperam de si”. Deste modo, 

a ética protestante não se concebe como “executante servil de qualquer decisão caída 

do céu, mas forja-se na procura paciente e tenaz da verdade ética”, pelo que não possui 

um «magistério» a nível de dogmas nem dos preceitos éticos, considerando as reflexões 

como propostas para a vida, embora consubstancie a sua acção no seu pensamento 

central que “todo o ser humano possui uma dignidade imprescritível”, não 

instrumentável, em que “a vida não é um simples processo biológico, mas que só se 

humaniza graças aos projectos, mudanças, amor e palavras que lhe dão sentido e 

comprometem os que os proferem”. Desta forma, a técnica é apresentada como neutra, 

provocando na humanidade a responsabilidade da sua utilização, devendo pautar-se pela 

preocupação naquilo que produzirá no outro e no futuro (Collange, 2001: 79 a 82).  

1.3.2.5. O Islamismo 

O Islamismo significa a «entrega a Deus». “É a mais recente das religiões no mundo, 

inflexivelmente monoteísta, acentuando a unicidade de Alá e a intervenção de Deus no 

quotidiano dos indivíduos”. O «alcorão» é “encarado como a revelação divina, eterna e 

directa, transmitida pelo arcanjo ao profeta Maomé, modelo de vida agradável a 

Deus” (Hattstein, 2000: 94). 

 

Esta doutrina recusa o pecado original, mas afirma a revelação e a aliança com Adão. 

“Acentua a especial harmonia da revelação divina com a razão natural do Homem: a 

acção de Deus é para o Homem compreensível de um modo directo e racional, sem que 

este possa indagar o mistério de Deus”. Deste modo, “o afastamento da fé implica 

sempre um afastamento da própria razão” (Hattstein, 2000: 95). 

 

O Alcorão “acentua a organização e unidade racionais de tudo o que é criado. Todas 

as leis universais e também a causalidade, advêm directamente da vontade e sabedoria 

divina”. O Homem surge como uma entidade subjugada pela predeterminação de Deus, 

mas ao mesmo tempo dá espaço à sua liberdade, reflectindo dois níveis: por um lado 

“todas as obras são criadas por Deus no Homem”, e por outro, “este consente a obra e 

aceita-a para si, numa «apropriação» (“kasb” ou “iktisab”), o que lhe proporciona um 
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sentimento de liberdade”. Esta capacidade de «apropriação» é criada por Deus no 

Homem. Ao seguir os mandamentos e as proibições deixadas no Alcorão, as “regras 

éticas só podem ser estabelecidas com lógica se o Homem tiver a capacidade de 

distinguir entre o Bem e o Mal (e tiver, igualmente, a liberdade de optar por uma destas 

possibilidades) ”. Isto parece uma contradição existencial entre aquele que é criado 

como ser livre e o seu destino (bom ou mau) o que contraria novamente a ideia da 

liberdade. Também a ideia de selecção dos actos cometidos (à semelhança do juízo final 

do Apocalipse), em que a dicotomia entre o Paraíso e o Inferno, recompensa ou castigo, 

considerando não só “as boas acções”, em que “não conta apenas a fé, mas também a 

sua manifestação na prática, ou seja, a relação entre a fé e as boas obras realizadas”. 

Tanto o Paraíso como o Inferno têm dimensões mais sensuais e drásticas que a 

congénere cristã (Hattstein, 2000: 94 a 99).  

 

O Islão revela-se tolerante e liberal (visíveis em todo o Alcorão) na medida que o 

ijtihad “é uma iniciativa de jurisprudência que permite a reflexão e que elimina todas 

as soluções estereotipadas” autorizando o crente “a adoptar uma posição evolutiva do 

seu comportamento em relação aos novos problemas recorrentes dos prodigiosos 

progressos no domínio da biomedicina, da biologia e da biotecnologia”, firme na 

crença que cabe aos muçulmanos “comandar o bem e interdizer o mal” (Hamida, 2001: 

98). 

 

O Islão prescreve três princípios morais: “o respeito pela integridade física, o respeito 

pela integridade psíquica e o respeito pela conservação da perenidade genética” 

(genealógica e da filiação). Por outro lado, o Alcorão “concede implicitamente uma 

margem de 90 a 130 dias, isto é, três meses a quatro meses e dez dias, período durante 

o qual o feto assume a forma humana”, sendo dotado de dignidade absoluta. A morte 

cerebral é definida com o mesmo rigor que no mundo ocidental; quando se utiliza os 

órgãos de uma pessoa morta para transplante, o óbito é confirmado por “um comité 

composto por três médicos especialistas, incluindo um neurologista”, excluindo o 

cirurgião do mesmo. Técnicas como a inseminação artificial, a PMA e a Fivete, o 

diagnóstico pré-natal ou as manipulações genéticas são possíveis, dentro da lei islâmica 

(Hamida, 2001: 99 a 107). 
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Para os muçulmanos, “o louco é amado por Deus e foi por Este escolhido para revelar 

a verdade. Assim, o doente mental é protegido por todos e, por vezes, considerado um 

santo” (Cordeiro, 1994: 18). 

   

A função do médico é “cuidar e manter o doente vivo”. No Islão, “ninguém está 

autorizado a acabar com a sua vida ou com a de qualquer pessoa mesmo que essa 

pessoa tenha uma doença incurável”. Mesmo o pedido consciente de eutanásia não 

deverá ser considerado, face ao “seu estado de inferioridade física e moral” (Hamida, 

2001: 106 e 107). 

1.2.3.6. O Pensamento Agnóstico  

O Pensamento Agnóstico tem como finalidade “o homem, como princípio a liberdade e 

como instrumento a razão”, não pretendendo assumir nenhuma metafísica (pelo que 

não são revelados, mas fruto do pensamento racional), assumindo-se como laico e livre 

de imposições e descriminações. O Homem é visto numa perspectiva universalista (livre 

e de igualdade face ao seu semelhante). “A fraternidade assegura a sua dignidade e o 

respeito devido a cada um” (Caillaver, 2001: 115). 

 

Nesta perspectiva, sendo bioética a “ciência da moral aplicada às ciências da vida”, 

resulta que a mesma “deve guiar o homem”, não negando a Ciência, mas guiando a 

escolhas de forma a serem feitas com “toda a clareza, no respeito pela dignidade do 

homem”. A bioética deve “proibir qualquer tentativa ao que mais precioso e irredutível 

possui: a sua liberdade, a igualdade que lhe é devida e que ele deve aos outros, enfim, 

a fraternidade, sem a qual já não seria homem” (Caillaver, 2001: 115 a 117).   

1.3.3. A Ética e a Moral 

Como vimos anteriormente, Éthos significa “modo de ser ou carácter”. O carácter é 

um “conjunto de hábitos, e que o hábito se adquire a partir da repetição dos actos (…), 

sendo que, reciprocamente, os hábitos constituem o princípio intrínseco dos actos”, 

resultado do “conjunto das experiências da vida da pessoa”, sendo por isso visível aos 
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olhos dos outros como a “personalidade expressa”, ou seja, o comportamento (Ricou, 

2004: 24). Assim, segundo Araguren (1990) citado por Ricou (2004: 24), o éthos, será o 

“princípio dos actos e o seu resultado, o que definirá o âmbito conceptual da ideia 

central da ética.” 

 

Por outro lado, outros referem-se à Ética “como que se reportando ao princípio dos 

actos – pegé – uma vez que o conjunto das regras adquiridas pelo hábito de formar o 

carácter humano, deveria ter o nome de moralidade que se reporta ao resultado dos 

actos – héxis”, o que consubstancia mais a ideia da moral (Ricou, 2004: 24 e 25). 

 

Relativamente à Ética, Queirós (2001) refere que trata de dois aspectos: os padrões 

estabelecidos e prescritos socialmente e aqueles que decorrem do estudo e 

desenvolvimento dos padrões éticos individuais. 

  

Então, a moral é definida como um comportamento de acordo com o costume ou 

tradição, em contraste com a ética, que reflecte criticamente sobre o processo de 

escolha. Ser uma pessoa ética implica exercício crítico e um julgamento racional no 

processo de decisão (Kelly e Joel, 1999). 

 

Cortina (1994a: 81) define moral como os “códigos e juízos que pretendem regular as 

acções concretas dos homens, oferecendo normas de actuação com conteúdo à 

pergunta “que devo, como homem, fazer?”. 

 

Lopez (1997) entende a moral como o conjunto de normas ou regras de conduta, com 

validade absoluta, aceites universalmente, num dado tempo e espaço, por todos os 

membros de uma comunidade ou grupo de forma livre e consciente, regulando o 

comportamento individual e social dos seus mebros. 

 

 A ética é uma “concepção interior” que implica “uma reflexão crítica sobre os 

comportamentos”, que “reflecte as interrogações e conjuga-se no modo interrogativo”. 

A moral que dela resulta, é aquilo que “na ordem do bem e do mal, diz respeito às leis, 

normas, coacções, imperativos. A moral conjuga-se no modo imperativo” (Hamida, 

2001: 94). A ética “leva o indivíduo à reflexão fundamentada em princípios que 
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norteiam suas condutas e tomadas de decisão”. Já a moral é definida pela necessidade 

do homem “instituir regras de como conviver com as outras pessoas”, que, instituídas 

socialmente, podem dar origem a normas ou regras de acção. Assim, podemos dizer que 

a Ética é regida por uma ética de máximos e a moral por uma ética de mínimos 

(Fernandes de Freitas e Fernandes, 2006: 49). 

 

Falar de moralidade é, antes de mais, falar de respeito por certas normas e princípios, 

sociais e prescritivos (ou normativas). Como refere Piaget (1965) citado por Lourenço 

(2002), as transgressões morais, ao contrário das jurídicas, levam mais a sanções 

internas ou de consciência que a castigos externos e públicos.  

 

Autores como Nunner-Winkler (1984) citado por Lourenço (2002: 27 e 28), “sustentam 

que o desenvolvimento moral diz respeito ao domínio dos chamados “deveres 

negativos” ou “perfeitos”, distinguindo-se “do desenvolvimento pró-social, que se 

refere ao domínio dos chamados “deveres positivos” ou “imperfeitos”. Também é 

importante distinguir as “normas morais” das “convenções sociais”, tendo as primeiras 

a ver com a “justiça e bem-estar do outro, sendo por isso, obrigatórias, generalizáveis 

e independentes de contextos específicos”, enquanto as segundas “como dar os bons 

dias ou tratar o professor pelo primeiro nome, são simples uniformidades de conduta 

que pretendem regular a interacção social”, pelo que não são “nem obrigatórias, nem 

generalizáveis, mas mais dependentes do contexto e das situações em questão.”  

 

Para Kohlberg (1984) citado por Lourenço (2002: 29), a “essência da moralidade 

reside mais no sentido da justiça do que, propriamente, no respeito pelas normas 

sociais ou mesmo morais”, tendo a haver mais “com considerações de igualdade, 

equidade, contractos sociais e reciprocidade nas relações humanas, e menos a ver com 

o cumprimento ou violação de certas normas sociais ou até morais”, constituindo o 

“princípio moral básico” e a única virtude. Mas a justiça “não é uma regra ou um 

conjunto de regras, mas antes um princípio moral, um modo de actuar que gostaríamos 

que todas as pessoas adoptassem, sempre e em quaisquer situações.” Um princípio 

moral, mais do que “uma regra para a acção; é sobretudo uma razão para a própria 

acção” (Lourenço, 2000: 29).  
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Devemos entender as normas sociais como o conjunto de “regras e expectativas 

implícitas que determinam o que devemos pensar e como devemos nos comportar” 

(Atkinson et. al., 2002: 728). 

 

Como refere Lourenço (2002), mais do que a aceitação dos códigos sociais (Durkheim, 

1993), um reflexo condicionado (Eysenck, 1976) ou um modo irracional (Freud, 1968), 

todos os autores concordam que o desenvolvimento moral se encontra ligado ao dever 

ser, ou seja, às questões normativas, embora deixe de existir acordo quando se tenta 

operacionalizar o sentido de justiça. No entanto, a questão de resolução dos conflitos é 

uma emergência de forma a chegar à solução mais justa, quer agindo sob o véu da 

ignorância (Rawls, 1971), quer pelo imperativo categórico (Kant, 1986), ou através da 

comunicação ideal (Habermas, 1985) ou ainda pela reversibilidade ideal (Kohlberg, 

1981), em que “o pressuposto da “orientação por princípios” defende que o ponto de 

vista moral deve estar baseado em “princípios gerais”, não em regras concretas; que 

existem “princípios formais” que não podem ser esquecidos na resolução de conflitos 

de interesse; e que há “procedimentos formais” que contribuem para que esses 

princípios formais sejam mais facilmente respeitados” (Lourenço, 2002: 63 e 64). 

 

Reserva-se ao Estado (por emanação social) o direito de regular a convivência social 

dos indivíduos (através de um mínimo ético socialmente aceite e legislado) e punir os 

actos que atentam contra a moral pública (através de normas de direito). Os actos 

morais implicam a liberdade e consciência de quem os pratica, pelo que as pessoas são 

responsabilizadas pelos mesmos, em autonomia e liberdade. No entanto, nem todas as 

normas dão origem a leis, sendo a maioria reguladas pela sociedade, de acordo com a 

tradição ou cultura, inibindo esses actos através de diversos graus de censura até à 

estigmatização do amplexo social. Aqui, a norma moral é concebida naquilo que a 

comunidade entende como valor, não dependendo da força coerciva do Estado para se 

fazer valer, mas antes da aceitação voluntária e da convicção do valor dessas regras 

sociais, fazendo-as suas no seu íntimo, cumprindo e fazendo-as cumprir (Fernandes de 

Freitas e Fernandes, 2006).   
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1.3.4. Fundamentos da Ética 

Como vimos, a Ética reflecte sobre as acções humanas, contextualizados num 

determinado tempo e espaço, na vida e valores de dada cultura ou sociedade, voltando-

se para o agir consciente, livre e responsável (que caracteriza o acto moral), ou seja, 

para o agir bem. Mas, o que é agir bem? 

 

A ética nasce “da necessidade de fazer o bem, o que implica o reconhecimento de um 

valor, das pessoas e das coisas”. Isto implica ter que agir com prudência e boa conduta 

(Fernandes e Fernandes de Freitas, 2006: 27). 

 

No entanto, isto não é uma tarefa fácil, na medida, que exige um processo de 

aprendizagem, de relação com os outros e com o mundo onde se encontra inserido, ou 

seja, de aculturação e reflexão contínuas. A aprendizagem que é feita resulta de um 

processo de repetição sistemática, de organizar o caos. Mas isso implica o 

discernimento do pensar o acto antes de operacionalizá-lo, de adequar a consciência e a 

vontade à necessidade de estabelecer relações harmoniosas com os outros e com o 

mundo em que vive, ou seja, de usar de virtudes - como a prudência e a tolerância 

(Fernandes de Freitas e Fernandes, 2006). 

 

Mas não basta a escolha ser um acto responsável e livre, deve também ser a melhor. 

Para isso, o homem busca a verdade que lhe permite efectuar essa escolha, nas 

experiências apreendidas que tem com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Mas 

a verdade é contingente e histórica, exigindo discernimento e o uso de todos os sentidos. 

A responsabilidade implica fazer escolhas, pautada pela verdade - aquilo que se 

manifesta realmente na sua essência - mas também, por ajudar no processo de 

heteronomia, quer cuidando, quer não instrumentalizando, quer pelo respeito pela 

dignidade e autonomia do outro. Por outro lado, viver em sociedade implica estabelecer 

relações de respeito e reciprocidade, de convivência e partilha, de uma forma activa e 

interactiva com o outro, com o ambiente e a biodiversidade, bem como reflexividade 

crítica, fidelidade aos princípios e valores, assim como a tolerância às diferenças do 

outro (Fernandes de Freitas e Fernandes, 2006).  
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Como refere Cohen (1995) citado por Fernandes e Fernandes de Freitas (2006: 41), as 

pessoas não nascem éticas, mas tornam-se éticas “por meio do desenvolvimento e das 

relações”. É no conhecimento e reconhecimento que o respeito pela alteridade se 

desenvolve, numa relação intersubjetiva, de reciprocidade das consciências, em que o 

espaço e as ideias são respeitadas, num compromisso de autenticidade e reciprocidade, 

o que implica também falar de compreensão, empatia e justiça.  

 

Como refere Lama (2000) citado por Fernandes e Fernandes de Freitas (2006: 42), agir 

eticamente implica “estar atentos ao nosso corpo e às acções, à nossa fala e ao que 

dizemos, aos nossos corações e mentes, ao que pensamos e sentimos.” 

1.3.6. Ética e a Sociedade 

A ética «cívica» ou de «mínimos» condensa os elementos comuns das distintas éticas de 

máximos e das ofertas propostas para uma vida feliz, podendo ser definida como um 

conjunto de valores que partilham os cidadãos membros de uma dada sociedade, 

independentemente das suas concepções de vida feliz e dos seus projectos de vida 

(Cortina, 1994b).  

 

Mas, quando o artº1 da DUDH define a igualdade em dignidade e direitos para aqueles 

seres humanos dotados de razão e consciência, implicando o respeito com a 

fraternidade, parece clocar em causa uma verdade universal: o discurso que designa a 

igualdade como fundamento social, perece face áquilo que marca a diversidade da 

condição humana. Face ao ideal da tradição judaico-cristã implica questionar que, face à 

diversidade, quais serão os mínimos que poderemos considerar decentes e justos, para 

serem aceites numa sociedade plural (Cortina, 1997). Face a esta necessidade de 

estabelecer mínimos éticos aceitáveis por todos, numa dada sociedade, e, não havendo 

uma ideia precedente dos ideiais de Vida Boa, implica conciliar a vastidão dos 

interesses individuais e da sociedade, em torno de denominadores comuns em torno 

daquilo que é moralmente justo e que satisfaz os interesses universalizáveis, ou, como 

refere Cortina (1997: 58), questionar a urgência de descobrir “um mínimo decente de 

valores já partilhados.” 
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Como refere Arendt (2001: 14), “é o discurso que faz do homem um ser político”, 

lançando o sujeito fora da singularidade da experiência na qual se encontram as 

condições de significação da linguagem. A tolerância, muitas vezes definida pela 

negativa (Menezes, 1997; Augras, 1997), assumindo muitas vezes significados distintos 

(Eco, 2001), deve ser visto como um valor a cultivar (Menezes, 1997).      

1.3.7. Ética Profissional 

A prática profissional pressupõe não só a aprendizagem de competências e habilidades 

relativas a uma determinada área biomédica, pautada por elevados padrões de 

excelência, obediências às regras e consecução dos bens, bem como a necessária 

aceitação destas pelos seus profissionais. A sociedade e os pares esperam que “os 

profissionais virtuosos sejam capazes de pôr o bem das pessoas acima do seu próprio 

ou do da instituição, perseguindo-o, a menos que isso possa causar uma injustiça ou 

implique uma objecção de consciência”. Assim, devem não só “dominar 

conhecimentos, saberes, técnicas e habilidades, entretanto também devem ter 

compaixão para compreender como a pessoa/colectividade de quem cuidam sente a 

experiência do processo saúde-doença e quais os seus valores e crenças”, pelo que se 

espera que os profissionais de saúde devam ter outras virtudes como “honestidade, 

fidelidade, coragem, justiça, temperança, magnanimidade, prudência, sabedoria, entre 

outras” (Schirmer, 2006: 61 e 62). 

 

Como refere Pinto (1996: 10), a “atitude-base que caracteriza o ethos do 

médico/enfermeiro é a consciência de missão ao serviço do homem que sofre”, o que 

estes actores não devem ser movidos pelo lucro, mas que por um espírito de missão, 

exigindo-se ao seu exercício a devida competência profissional, que não se deve reduzir 

à técnica anónima e despersonalizada, mas que englobe uma componente humana, 

fundada num espírito de solidariedade ontológica.   

 

Se o juramento ético de fidelidade às boas práticas e ao bem-estar individual e colectivo 

assumia um suporte às decisões, os crescentes dilemas decorrentes das transformações 

sociais, políticas, económicas, culturais e cientificas implicou que a sociedade e os 
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médicos encontrassem insatisfação e indefinição acerca das melhores escolhas face a 

um mundo em constante mudança, levando à criação de documentos éticos, leis e à 

existência de entidade específicas – as Ordens Profissionais - que regulassem cada 

profissão da saúde e atestasse a qualidade dos cuidados e dos bens produzidos, 

certificasse a formação recebida, bem como dignificasse os seus membros, e os ajudasse 

na tomada de decisão, clarificando as dúvidas face aos interesses em conflito (Schirmer, 

2006).    

 

Aquilo que diferencia a deontologia da ética e da moral decorre da origem das normas, 

que são definidas pelos próprios profissionais, resultando da reflexão das práticas e 

daquilo que é bom ou mau para a profissão (Ordem dos Enfermeiros, 2003). 

 

Consideramos a Deontologia Médica como o conjunto de deveres que competem ao 

médico no exercício da profissão (Lecaldano, 2002), ou ainda, como entendem Devoto 

e Oli (1990: 544), “el conjunto de relas morales que disciplinan el ejercicio de uma 

determinada profesión”, ou simplesmente, “la reflexión sobre los deberes y las 

exigências éticas, ligadas al ejercicio de la profesión médica” (Tettamanzi, 2002: 149) 

e que é estabelecido pelos próprios profissionais sobre aquilo que favorece ou prejudica 

a profissão (Spinsanti, 1988). Já D’Agostino (1998) considera que aquilo que emerge da 

deontologia será as finalidades da sua consciência, mas mais pelo seu papel social e 

relacional, onde a assimetria da relação exige uma verificação extrínseca, garantida por 

regras formais, que o mesmo deve respeitar, exactamente porque são extrínsecas e 

formais, e, portanto, verificáveis em primeiro lugar pelo paciente. Resultado de uma 

emanação de classe, mas também daquilo que se espera e exige que seja o papel do 

médico, em termos sociais, o compromisso assume uma aceitação das regras 

profissionais, subscrevidas sob a forma de juramento. 

 

Como referem Di Pietro e Pennacchini (2002), a bioética considera os comportamentos 

interiores, vivências e internalizações do sujeito agente, ao passo que a deontologia se 

limita a registar as repercursões, interpessoais do agir humano e a pedir o respeito das 

regras de correcção. Mais do que fragilizar a deontologia, a Ética reforça o seu papel, ao 

trespassar os códigos por valências éticas e sugestões culturais, resultado numa 

diminuição de formalidade e actuando (os códigos deontológicos) como instrumentos 
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disciplinares (Barni, 1999), produzidas incessantemente tanto pelo direito como pela 

bioética. 

 

D’Agostino (1998) refere que a deontologia médica não pode ser substituída pelo 

direito, simplesmente porque este último não seria capaz de gerir uma relação médico-

paciente. Também uma medicina afastada da sua dimensão deontológica terminaria por 

subordinar-se à lógica do poder. Como refere Barni (1999: 15), “la deontologia 

permanece como legítima fuente y garantia para el médico de su identidad, definiendo 

su responsabilidad, esculpiendo su dignidad, custodiando su autonomia.” 

 

Para Outomuro (2004) a Deontologia Médica era reconhecida como o código de 

obrigações quase jurídicas para o médico. O advento da Bioética teve como causas a 

medicalização da vida, os avanças cientifico-tecnológicos, a revolução biomédica, a 

crítica à heteronomia e os abusos cometidos na investigação sobre os seres humanos. 

Nasce como resposta aos desafios encontrados no corpo de uma cultura, de um 

paradigma do conhecimento humano e de uma civilização. Como fundamento são 

reconhecidos através de duas linhas de pensamento contemporâneo: a primeira, a 

própria tradição liberal, onde se proclamam e afirmam os direitos da pessoa humana, 

como limites à acção do Estado e dos demais indivíduos; em segundo, socorre-se de 

uma nova linha de pensamento filosófico, originário da primeira, mas que passa a 

pensar a acção do indivíduo, não somente no quadro das suas consequências imediatas, 

mas principalmente em função das repercussões futuras (Barreto, 2004; Outomuro, 

2004) implicando a materialização em novas responsabilidaddes. 

 

A deontologia deverá ser entendida como a formulação do dever profissional, um 

conjunto de normas de uma profissão, suportada pelos princípios da moral e do direito, 

definindo aquilo que é entendido pela profissão como boas práticas, e assentando no 

compromisso com o bem-estar do Homem. Desta preocupação resulta a elaboração de 

uma declaração pública - como o Juramento de Hipócrates (caso dos médicos) ou o 

Juramento de Nightingale (caso dos enfermeiros) - e um código de intenções (Códigos 

de Conduta e Códigos de Ética, que quando têm valor jurídico constituem um Código 

Deontológico), aceite pelos seus membros e certificados pela Sociedade (Ordem dos 

Enfermeiros, 2003).  
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A excelência deve nortear a actuação do profissional, tendo a pessoa “direito a 

cuidados com o mais alto nível de qualidade científica, técnica e humana”, respeitando-

se a sua dignidade, regendo-se a ética profissional por uma ética de máximo, tendo 

como pilares os princípios do respeito pela autonomia individual, da beneficência, da 

não-maleficência e da justiça (Schirmer, 2006: 65). 

 

A actividade profissional será impossível sem ética, porque ela é a base de toda a 

actividade económica, onde a consciência activa se torna fundamental e reconhecida 

como indispensável para o desenvolvimento integral do homem e das organizações 

(Meynard, 1996). 

 

Como vimos anteriormente, a ética provém de ethos, correspondendo ao modo de ser, 

ao carácter, à realidade interior de onde provém os actos humanos (êthos), e, indicando 

os costumes, os hábitos ou o agir habitual; os actos correctos que indicam e realizam o 

modo de ser implantado na pessoa (éthos) (Trigo, 1999). Martini (1993) consagra 

quatro significados distintos para a ética: 

 

1) A palavra ethos faz alusão ao modo como determinada pessoa ou a sociedade se 

comportam; 

2) Na Grécia Antiga, designava os comportamentos que numa sociedade bem 

ordenada, na sua sabedoria e experiência, considera positivos para a paz e a 

ordem social, para o progresso e bem-estar social, ou seja, uma sociedade boa e 

bem ordenada; 

3) Designa o carácter absoluto, não apenas o que se costuma fazer numa boa 

sociedade, mas aquilo que é bom em si mesmo (aquilo que é digno e aquilo que 

se opõe, não se pode fazer ou transgredir); 

4) Como reflexão filosófica, sobre os comportamentos humanos e o seu sentido 

último (a procura da Vida Boa). 

 

Já para Trigo (1999), a ética é um estado filosófico, explicativo dos factos morais, os 

quais são apreciações éticas, preceitos, normas, atitudes, manifestações de consciência, 

ou seja, explicar o bem moral e as suas características.  
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A Deontologia, vem do grego dein e lógia (dever + conhecimento), assentando a teoria 

numa ciência dos deveres, do que é justo e conveniente que os homens façam, do valor 

a que visa e do dever ou normas que dirigem o comportamento humano (Avila, 1969).  

 

Há uma estreita ligação da deontologia com a ética e a moral, embora seja considerada 

uma ética aplicada, e restrita a um sector do comportamento humano, isto é, 

comportamento típico, apresentado pelo Homem, quando exerce uma profissão. Na 

prática, a ética orienta o homem na realização dos seus fins, enquanto a moral dá a 

conhecer as regras aplicadas ao acto a ser cumprido (Brugger, 1969).  

 

O valor, do latim valore quer dizer ser forte, proveio da economia, referindo-se ao uso e 

permuta de coisas, são ideias que o homem introduziu no real, constituindo normas ou 

critérios que afectam esferas da nossa actividade e da nossa conduta humana, 

conferindo um preço a determinados actos ou ideias (Avila, 1969). 

 

A profissão, assume dois significados distintos. Em sentido lato, é sinónimo de ofício, 

emprego ou actividade de onde o indivíduo pode obter os seus meios de subsistência. 

Indica, também, o conjunto de pessoas que exercem as mesmas actividades no processo 

de produção de um bem ou de um serviço, pressupondo sempre um certo tipo de 

conhecimentos, cratividade ou habilidade para determinado trabalho (Teulings, 1973; 

Reimão, 2002). 

 

Cada profissão abrange um estatuto a que se ligam maior ou menor prestígio e o poder, 

posições que se podem caracterizar com efeitos positivos, quando há um 

comportamento adequado, ou pelo contrário, negativos quando o prestigio e o poder são 

utilizados para fins pouco éticos e tranparentes, trazendo problemas que a breve prazo 

afecta a empresa ou organização e, a médio prazo, o próprio indivíduo que 

transgredindo através de atitudes e comportamentos não conformes com a ética e boa 

prática daquela profissão degrada a pessoa e coloca em causa os princípios e práticas da 

profissão que representa. Em sentido estrito, a profissão é um ofício que desfruta de 

condições de exercício prestigioso, a todos os níveis da sociedade (Teulings, 1973; 

Reimão, 2002).  
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A essência da profissão é constituída pelo exercício de um tipo de trabalho específico, 

que integra um posto de trabalho e uma função, onde é ditado um comportamento ético 

específico para o desempenho daquele trabalho, e que vai de acordo com as expectativas 

que determinada sociedade espera que seja (Dias, 2004).  

 

O trabalho abrange (quase) todas as actividades humanas, consituido uma actividade 

investida para um fim, exigindo um compromisso, um esforço e uma doação (Reimão, 

2002; Dias, 2004). O posto de trabalho, é um lugar, uma posição, ao qual corresponde 

um papel que é fixado e comporta ordens, instruções em relação à colocação atribuída 

ou escolhida (Dias, 2004), relacionando-se com tarefas, objectivos, em relação à 

organização interna ou à estrutura do sistema, bem como contribui para a persecussão 

dos objectivos da profissão. 

 

Mais do que a defesa do corporativismo, a Ordem profissional apresenta-se como uma 

emanação social (feita através do Estado) que defende a sociedade das más práticas de 

determinada profissão, exigindo o cumprimento daquilo que se pressupõem ser as 

expectativas da mesma por aquilo que são as boas práticas e os comportamentos 

correctos de uma dada profissão, traduzidos num código ético, com valor de lei, aceite 

pelos seus membros, e que se traduz por externalidades positivas, no que concerne ao 

prestigio e ao poder inerente ao valor atribuído pelas expectativas sociais àquela 

profissão, implicando a manutenção da identidade da classe como identificação externa 

da profissão.   

 

Enquanto ética profissional, exige um relevo entre ética e os códigos deontológicos da 

profissão, como um bem pessoal, mas também como um bem comum para todos, 

implicando a responsabilidade nas relações laborais, sendo a ética vista como um 

instrumento de ancoragem nas organizações (Kitson e Campbell, 1996). 

 

Reimão (2002: 1400), refere a importância do indivíduo ter “saídas adequadas para as 

suas aptidões, interesses, traços de personalidade e valores.” Para Dias (2004: 91), o 

“desempenho, o envolvimento na organização, a acção profissional só são realizáveis e 

satisfatótias para o conjunto organizacional se cada indivíduo se munir de uma ética 

pessoal com repercussões directas na profissão e indirectas na organização”, exigindo 
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envolvência e honestidade na prática profissional dos seus elementos (Kitson e 

Campbell, 1996). Isto implica qualidades atitudinais e valorativas resultantes da 

“responsabilidade, honestidade, autenticidade e do sentido de justiça” (Dias, 2004: 

92). Ter uma atitude ética implica cada indivíduo ter coragem e agir em conformidade 

com os seus valores, procurando aquilo que eleva e não aquilo que diminui o ser 

humano (Keneth e Peale, 1988). 

1.3.7.1. Direito de Acesso aos Cuidados de Saúde 

Se concebermos a justiça como algo natural e ético, a saúde deverá ser considerada 

como um “estado vital justo”, assumindo-se o estado de doença como algo injusto, logo 

como desejável a sua reversão imediata (Borges de Menezes, 2008: 23). Nesta óptica, 

assumimos como justo a existência de um direito universal à saúde, traduzido num livre 

acesso e usufruto por todos aqueles que dele necessitam. Também implica que o direito 

à saúde obriga o estado “a evitar que os indivíduos se privem uns aos outros da sua 

saúde” (Szasz, 1976: 478), evitando abusos e implicando os indivíduos em manter 

estados o mais saudável possível, num regime de co-responsabilização. 

  

Como referem Bauchamp e Faden (1979) citado por Fry (1999), os compromissos 

políticos podem dar origem a direitos negativos, em que o direito negativo de gozar boa 

saúde implica o direito positivo de usufruir de certos serviços comunitários. Por outro 

lado, a protecção do direito negativo à saúde, ajudou a convertê-lo em positivo, o que 

implicou a sua defesa em 1949 na Declaração da Universal dos Direitos do Homem que 

sugere que “as pessoas têm direito a certos serviços, programas e bens para manter ou 

alcançar a saúde como direito humano básico” (Fry, 1999: 103).  

 

Se o direito à saúde é um direito negativo “a um bem humano natural” (definido em 

diversos graus) e decorre do facto de ser o direito de “não ter a própria saúde 

interferida pelos outros”, difere do “direito positivo a bens e serviços, para manter e 

melhorar qualquer estado de saúde presente”, ou seja, do direito a cuidados de saúde. 

Atendendo à definição inicial de saúde da Organização Mundial de Saúde como “um 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de saúde ou 
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enfermidade” (WHO, 1958), verificamos que face à incompletude do bem-estar, existe 

a necessidade de providenciar os serviços e bens que conduzem a esse estado, o que é 

incompatível com a finitude de recursos, bem como ao ideal perseguido pela OMS, 

porque não intangível e não objectivável. Por outro lado, como refere Szasz (1976), o 

reconhecimento do direito positivo não obriga os estados a criarem serviços de saúde 

com o fim de melhorar ou manter a saúde. 

1.3.7.2. Principiologia Biomédica 

Atendendo que a pessoa “é o centro do universo bioético”, o exercício da liberdade 

ética individual assume-se como “o único valor absoluto, como o único valor 

normativo no relacionamento entre pessoas pertencentes a universos culturais 

distintos”, pelo que resulta que o Homem deva “respeitar e fazer respeitar o valor 

fundamental que é a vida, em particular a vida humana” (Antunes, 2001: 13 e 14).  

 

Nos nossos dias, “a ética está submetida a um processo de discernimento e 

reelaboração que atinge princípios que, em tempos passados, se consideravam 

indiscutíveis e imutáveis”, implicando uma nova visão da natureza humana, da lei 

natural e da prática médica (Pinto, 1996: 13). 

 

O médico, “para quem o juramento de Hipócrates era a única regra de conduta, 

encontra-se, hoje em dia, confrontado com problemas jurídicos, éticos e religiosos que 

deve resolver imediatamente no local” (Hamida, 2001: 94). 

 

Face aos adventos da biotecnologia e da biomedicina (em particular da genética), 

surgiram diversas correntes de pensamento que põem em causa esta premissa. 

Beauchamp e Childress (1994) idealizaram um conjunto de princípios que se 

constituiriam como o pilar no exercício da ética em cuidados de saúde, na dependência 

do respeito pela dignidade humana: 
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Princípio do Respeito pela Autonomia Individual 

Considerando a autonomia como a capacidade de decidir fazer ou procurar aquilo que é 

melhor para si, usando de liberdade e autodeterminação relativamente à pessoa e ao seu 

projecto de vida ou de saúde (Beauchamp e Childress, 1994), o respeito por este 

princípio significa a consciência do direito de cada pessoa possuir o seu projecto de 

vida, as suas convicções e opiniões, e a possibilidade de efectuar escolhas autónomas, 

agindo de acordo com os seus valores e convicções (Beauchamp e childress, 1994; 

Gracia, 1998). Este princípio está fundado na dignidade da pessoa humana que, na 

perspectiva kantiana, explicita que esta dignidade provém da condição do ser humano 

ser moralmente autónomo e que, por isso, merecer respeito, e como tal, decorre que a 

pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo e nunca como um meio (Kant, 1986; 

Beauchamp e Childress, 1994). Respeitar a autonomia implica, para o profissional, 

respeitar e ajudar o paciente a superar os seus sentimentos de dependência, expressando 

os seus valores e preferências legítimas, e envolvê-lo na decisão das opções 

diagnósticas e terapêuticas. Na prática, consubstancia a essência do consentimento 

informado, como instrumento da beneficência, em que a pessoa toma livremente a sua 

decisão, devidamente esclarecida acerca dos procedimentos e/ou tratamento, consciente 

dos riscos, benefícios e consequências, validando e participando no seu bem. 

 

No entanto, como salienta Gracia (1998), existem algumas circunstâncias particulares 

que limitam a obtenção do consentimento informado: 

a) A incapcidade: tanto as crianças como os adolescentes, como a de adultos 

cusados pela diminuição sensorial ou da consciência, nas patologias 

neurológicas ou psiquiátricas severas; 

b)  Situações de urgência: quando está impossibilitado a sua obtenção e importa 

agir de imediato, sob pena de um dano muito maior (inclusive a própria vida); 

c) Obrigação legal de declaração das doenças de notificação compulsiva; 

d) Um risco grave para a saúde das outras pessoas, cuja identidade é conhecida, 

obriga o médico a notificar, mesmo contra vontade do paciente; 

e) Quando o paciente se recusa a ser informado e participar das decisões. 
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Princípio da Beneficência 

Este princípio está expresso no juramento hipocrático da obrigação de agir para 

benefício do outro, o que implica uma atitude activa de mobilizar, não só todos os 

conhecimentos (à luz da evidência clinicamente comprovada, para aquele tempo, 

contexto e habilidades de conhecimento, dextreza e eficiência), como considerando na 

tomada de decisão, a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do 

procedimento a realizar (Kottow, 1995). Isto obriga o profissional a ir além da não 

maleficiência (não causar dano intencional) e exigir que contribua para o bem-estar do 

indivíduo, promovendo acções para prevenir ou remover o mal ou o dano que, neste 

caso, é a doença ou incapacidade, fazendo o bem, entendido aqui como a promoção da 

saúde física, emocional e mental. Implica ainda a avaliação da questão do 

benefício/utilidade/necessidade e do risco/dano/incapacidade. 

Princípio da Não Maleficência 

De acordo com este princípio, o profissional de saúde deve abster-se intencionalmente, 

de não causar mal e/ou danos no seu paciente, baseando-se na máxima hipocrática 

primum no nocere, é utilizado como uma exigência moral, constituindo-se como um 

mínimo ético que, se não cumprido, se configura como má prática médica compatível 

com a negligência. Quando existe uma acção ou procedimento moralmente correctos, 

no qual o risco de causar danos não esteja dissociado, o dano está justificado face ao 

benefício esperado (doutrina cristã do duplo efeito), porque a intenção é beneficiar o 

paciente e não causar-lhe danos. Claro que quanto maior o risco em causa, maior e mais 

justificado deve ser o objectivo do procedimento para que este possa ser considerado 

um acto eticamente correcto (Kottow, 1995).  

Princípio da Justiça 

Implica a relações entre grupos sociais, onde a equidade na distribuição de bens e 

recursos comuns, de forma a igualar as oportunidades de acesso a estes bens (Kottow, 

1995). Com a crescente socialização dos cuidados de saúde, às dificuldades no acesso e 
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os custos destes serviços, as questões da justiça tiveram de ser reequacionadas, pois, a 

ética (no seu nível público) além de proteger a saúde e integridade das pessoas, 

objectiva evitar a discriminação, a marginalização e a segregação social (Gracia, 1998). 

Neste contexto, considera-se como premissa as pessoas terem direito a um mínimo 

decente de cuidados de saúde, o que inclui, garantia de igualdade de direitos, equidade 

na distribuição de bens, riscos e benefícios, respeito pelas diferenças individuais e a 

procura de alternativas para as atender, liberdade de expressão e igual consideração de 

interesses envolvidos nas relações do sistema de saúde, profissionais e utentes. 

 

Os princípios propostos são princípios de nível médio e baseados na moral comum, 

onde a particularidade da sua utilidade e simplicidade reside na necessidade de ponderar 

as respectivas forças e intensidades numa determinada situação concreta. 

 

O modelo principialista proposto por Beauchamp e Childress sofre uma forte influência 

do utilitarismo, constituindo-se como uma corrente ética orientadora dos sistemas de 

saúde, em que critérios são equacionados no princípio da utilidade social, onde face à 

existência de recursos limitados, como refere Garcia (1989) a decisão de planeamento 

enfatiza as actividades que produzam maiores benefícios, com o mínimo de gastos 

efectuados, numa relação custo-benefício que por vezes discrimina as necessidades 

individuais.  

 

O princípio da autonomia é geralmente aplicado a pessoas capazes de decidir 

autonomamente. Implica o respeito pela vontade, crença e valores do paciente, não 

instrumentalizando a sua vontade e/ou o seu ser (Lopez, 1997). Mas, nem sempre esta 

autodeterminação está presente (caso da imaturidade, incapacidade física ou 

psicológica), pelo que por vezes é “justificável intervir nas acções destes indivíduos 

para os proteger dos resultados perigosos das suas escolhas ou acções” (Fry, 1999: 

112), o que implica a necessidade de recorrer a outros princípios, como é o caso da 

beneficência. 

 

Como refere Fry (1999: 112), a “capacidade de autodeterminação está relacionada 

com a maturidade, idade cronológica, a presença ou ausência de doença, incapacidade 

mental, ou factores sociais”, no entanto, isto implica o reconhecimento do direito da 
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protecção na prestação dos cuidados de saúde pelos profissionais, devendo actuar no 

melhor interesse da pessoa. As medidas coercivas, a invasão da privacidade e a restrição 

da liberdade são medidas que devem ser ponderadas e usadas apenas e só quando 

justificadas face à necessidade, ao risco e à beneficência, devendo ser devolvida a 

autonomia tão breve quanto possível a pessoa tenha possibilidade de se autodeterminar 

(Fry, 1999). 

 

A beneficência “é um dever de ajudar os outros a ganhar o que é para seu benefício, 

mas não acarreta a obrigação de arriscar o bem-estar dou interesses próprios na ajuda 

dos outros”, pois, “embora o dever de prevenir o perigo para os utentes seja rigoroso, 

a exigência de benefício positivo é limitada” (Fry, 1999: 109). Caracteriza-se pela 

obrigação da promoção activa do bem-estar dos outros, levando em conta os desejos, 

necessidades e direitos, bem como os interesses dos pacientes e evitando (ou reduzindo) 

os danos, pois, qualquer tentativa de se fazer o bem envolverá riscos e prejuízos (Lopez, 

1997). 

 

Do princípio da beneficência deriva a regra da utilidade, ou seja, para Beauchamp e 

Childress (1994) citado por Fry (1999: 109), o dever moral de “pesar e equilibrar 

benefícios contra prejuízos, para aumentar os benefícios e reduzir a ocorrência dos 

prejuízos”, o que implica fazer a análise de custo-benefício, a fim de equacionar “os 

benefícios e os custos das abordagens alternativas ao problema, ou para decidir como 

distribuir fundos para programas de saúde”, o que implica entrar no campo do 

princípio da justiça (Fry, 1999: 109). 

 

A justiça implica que situações idênticas sejam tratadas de igual forma, enquanto que as 

situações desiguais sejam tratadas de forma diferente, de acordo com as diferenças 

(Beauchamp e Childress, 1994). No entanto isto implica várias concepções de justiça, 

face à capacitação (todos têm direito àquilo com que nascem, pelo que medidas que 

promovam a discriminação positiva dos mais desafortunados são desajustadas), à 

utilidade (em que a distribuição de bens e serviço deverá ser feita em prol do maior 

benefício social), da maximização (implica medidas de discriminação positiva sobre os 

mais desafortunados), igualdade (sustenta que a justiça requer a igualdade e bem-estar 

para todos os indivíduos, o que implica a distribuição dos recursos de igual forma por 
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todos); no entanto, a saúde não tem preço, mas tem custos associados, pelo que o direito 

aos cuidados de saúde só é realizado dentro dos recursos existentes (Fry, 1999; Serrão, 

2001b). Implica a necessidade de uma conduta responsável, onde as escolhas obdeçam a 

critérios de equidade e justiça distributiva, quer em termos de decisões terapêuticas, 

quer de alocação de recursos e de acessibilidade ao bem saúde (Lopez, 1997). 

 

Grosso modo, nesta ponderação poderemos dizer que estão em concurso a ética 

individual (principio do respeito pela autonomia e o principio da beneficência) e a ética 

social (princípio da não maleficência e princípio da justiça). A estes princípios devem-

se juntar outros, em especial, o da vulnerabilidade (face à ameaça à integridade física e 

psicológica da pessoa em condições de fragilidade, como é o caso do que ocorre na 

doença e deficiência mental, no coma, etc.). Em todo o caso, esta ponderação, apesar de 

casuística, deverá ter em conta a maior bondade na sua decisão, respeitando a dignidade 

da pessoa, nunca subjugando os valores individuais aos colectivos, e, implicando, 

sempre que possível, a pessoa no processo de decisão (Antunes, 2001). 

  

Face a isto, como se consubstancia o Exercício do Cuidar? 

 

Para Nunes (2001: 33), a “natureza fiduciária da relação com o doente não assenta 

apenas no respeito pela autodeterminação pessoal; repousa, igualmente, na promessa 

implícita de fidelidade e na sua natureza contratual.”  

 

O paternalismo é “um princípio bastante limitante da liberdade que é invocado com 

frequência para suprimir as acções dos indivíduos ou desejos expressos para seu 

próprio bem ou melhores interesses” (Fry, 1999: 109). Se for “moralmente justificável 

restringir a liberdade de uma pessoa quando não o fazer poderia causar prejuízo físico 

com ameaça de vida”, já será incompreensível fazê-lo em “acções paternalistas para 

beneficiar as pessoas cuja liberdade está condicionada” (Fry, 1999: 109).  

 

A pessoa espera que a decisão seja fundamentada no melhor juízo clínico disponível, 

assente na assumpção da responsabilidade como dever social (porque, para além da 

saúde ser um bem individual é também colectivo) e da materialização da verdade como 

emanação ética subjacente à relação de confiança, bem como ao respeito pela dignidade, 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

118

vulnerabilidade e integridade da pessoa. Face à assimetria da relação impõe-se ao 

profissional tomar a pessoa como parceira proporcionando-lhe a informação necessária 

e correcta de forma a participar no cuidado, respeitando a sua liberdade e 

autodeterminação, através do exercício do direito à sua privacidade e intimidade 

individuais, aos seus dados patrimoniais (biografia, genética, relacional e outros) e ao 

seu exercício do consentimento (Nunes, 2001).  

 

Mais do que o enfoque principalista (com ênfase nos princípios e nos actos) e o enfoque 

das virtudes (com ênfase no carácter dos agentes), o exercício do Cuidar engloba 

também o enfoque do cuidado (com ênfase nas relações). Se o primeiro é a base da 

orientação e da ponderação da intervenção do profissional de saúde; o segundo refere-se 

à qualidade intrínseca, firme e imutável que o agente deve possuir para exercer o 

cuidado; o último enfoque diz respeito à forma como a relação se deve constituir, 

privilegiando a empatia e a responsabilidade. Tanto o enfoque das virtudes como o do 

cuidado, situam-se na esfera do Cuidar da saúde; o enfoque principialista é remetido 

para a subesfera do Tratar a doença da pessoa (Zoboli, 2006).    

 

Quando falamos no Acto do Cuidar, impõe-se termos algumas noções generalistas de 

alguns limites que se apresentam durante o exercício da autonomia da pessoa.  

 

Como já vimos, para que uma acção seja autónoma é necessário haver liberdade, 

competência e esclarecimento para o indivíduo decidir. Autonomia é um termo que 

deriva do grego autós (próprio) e nómos (lei, regra, norma), referindo-se ao poder que a 

pessoa tem para “tomar decisões que afectem sua vida, sua saúde e seu bem-estar, 

mediante valores, crenças, expectativas e prioridades, de forma livre e esclarecida, 

dentre alternativas a ela apresentadas” (Massarollo et. al., 2006: 137), ou seja, é a 

capacidade percebida para controlar, lidar com as situações e tomar decisões sobre a 

vida do dia-a-dia de acordo com as próprias regras e preferências.  

 

Liberdade, reporta-se à condição de ter possibilidade de escolher (livre de coacção, 

manipulação ou influências que reduzam a capacidade decisora) e se autodeterminar 

quanto à realização do seu projecto de vida (Massarollo et. al., 2006).  
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Albared et al. (1987) citado por Fernandes (2001: 49), refere que a perda de 

autonomia contrapõe-se à autonomia, reportando-se à inaptidão e/ou impedimento de 

uma pessoa para gerir por si mesmo todos os seus actos, condutas e riscos. Já a 

independência “pressupõe alcançar um nível aceitável de satisfação das suas 

necessidades, através de acções adequadas que o indivíduo realiza por si mesmo, sem 

ajuda de outra pessoa”, sendo entendida “como a capacidade para realizar funções 

relacionadas com a vida diária – ou seja, a capacidade de viver de forma independente, 

na comunidade, sem ajuda ou com pequena ajuda de outrem” (Portugal, 2006a: 9).  

 

Relativamente a noção de dependência, varia de um país a outro, tal como variam as 

normas para avaliar a dependência e a cobertura dos cuidados. Contudo, elas são ponto 

de referência necessário para avaliar as necessidades em termos de cuidados. O termo 

dependência implica uma relação com algo ou alguém, ou seja, depender de terceiros 

para satisfazer as suas necessidades. As definições de dependência podem referir-se 

somente à incapacidade para cumprir os actos necessários à vida quotidiana ou, incluem 

a ideia da transferência da satisfação das suas necessidades para outro (Silveira de Brito, 

2004). 

 

Para Martinez (2002), sendo a competência definida como a habilidade para realizar 

uma tarefa, temos de situá-la ao nível da tomada de decisões, em que o conceito de 

competência surge intimamente ligado ao conceito de autonomia, logo ao 

consentimento informado, estando intimamente ligado aos critérios de Appelbaum: 

1) Habilidade para comunicar uma escolha; 

2) Habilidade para compreender a informação relevante; 

3) Habilidade para apreciar a situação e as suas consequências prováveis; 

4) Habilidade para manifestar a informação de forma racional. 

 

Assim, o consentimento informado está intimamente ligado à competência, 

considerando que a pessoa possui suficientes capacidades mentais para compreender a 

informação, apreciar a situação e as consequências prováveis e comunicar 

racionalmente a sua escolha (Martínez, 2002). Para este exercício, deverá possuir a 

informação completa e detalhada, de a fundamentar a sua decisão. Esta, não deverá estar 

sujeita a qualquer forma de pressão, desconforto ou sujeição de forma a proceder-se de 
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forma livre e adequada. Qualquer omissão ou entendimento incorrecto poderá levar a 

uma decisão também ela incorrecta, pelo que deverá ser corrigido certificando-se que 

foi adequada e correcta (Massarollo et. al., 2006).  

 

A veracidade (dizer a verdade, não mentindo, nem enganando) implica uma relação de 

respeito pela autonomia e pela relação de confiança (face à necessidade de manter o 

compromisso assumido no contracto implícito ao acto do cuidar, bem como de manter a 

relação de cooperação). No entanto, apesar da verdade ser uma condição necessária, por 

vezes obriga-se omitir, filtrar ou reter parte ou a totalidade dessa verdade, face aos 

danos que pode resultar do seu conhecimento (Fry, 1999). Face a este acto de bondade, 

diríamos que estaríamos aplicando a doutrina do duplo efeito, face a uma necessidade 

imperiosa que se prende com o não dizer a verdade no momento. Mas, mais do que 

saber a verdade, a veracidade implica não mentir ou enganar, assim como a abstenção 

de juízos de valor, que impliquem a restrição da autodeterminação da pessoa. 

 

Os estados de vulnerabilidade e dependência condicionam este exercício, bem como a 

excessiva confiança nos profissionais, a assimetria da informação ou o medo de 

represálias, pelo que os profissionais devam limitar estas condicionantes de forma a 

pessoa poder ser envolvida na decisão. No entanto, apesar de, por norma, a pessoa dever 

conhecer o direito à informação, caso não queira, também deverá ser respeitada nessa 

opção, reservando-se o profissional em actuar no melhor interesse da mesma (Antunes, 

2001; Nunes, 2001). 

 

Ligada à Autonomia estão a Privacidade e Confidencialidade. A primeira designa 

algo privativa ou da vida privada, ou genericamente a intimidade de uma pessoa. Em 

saúde, define o carácter privilegiado da inter-relação entre profissional de saúde e o 

doente, baseada na confiança, e que visa garantir a restrição do acesso dos demais à 

imagem, honra e vida privada da pessoa, a qual exerce a sua autonomia decidindo quem 

acede, ao quê e em que moldes, o que implica também o consentimento informado, livre 

e esclarecido nas acções terapêuticas a realizar à pessoa, mas também um processo de 

sigilo ou segredo profissional que sustenta a relação de confiança entre o profissional e 

o utente (Massarollo et. al., 2006).  
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Se a privacidade consiste “no conjunto de informações sobre uma pessoa, a qual 

decide mantê-las sob o seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo quanto e a 

quem, quando, onde e em que condições”, já a confidencialidade relaciona-se com “a 

garantia (no sentido de confiança) de que as informações dadas não sejam reveladas 

sem autorização prévia da pessoa em questão”, ou seja, a primeira comporta-se como 

um direito da pessoa e a segunda como um dever dos profissionais, em ”relação às 

informações que são geradas no relacionamento entre ambos”, sendo possível 

correlacioná-las (Massarollo et. al., 2006: 144) e interligá-las com o consentimento 

informado.  

 

A confidencialidade implica a necessidade de manter a informação dentro do espaço da 

relação profissional de saúde e da pessoa utente, limitando o acesso aos demais, bem 

como mantendo a autonomia do indivíduo de controlar a sua divulgação, sob pena de 

prejudicar a relação de confiança, deixando de recorrer à ajuda quando dela necessite, 

quer preservando a sua privacidade porque “as pessoas são agentes morais 

autodeterminantes, têm o direito de determinar como é comunicada a informação 

pessoal, especialmente a relativa à saúde” (Fry, 1999: 106). 

 

A quebra deste compromisso deve ser encarada como uma excepção, pois, provoca 

diminuição da autonomia da pessoa, bem como quebra na relação de confiança entre a 

pessoa e o profissional de saúde. No entanto, é um dever prima facies, que será 

ignorado perante outros de natureza mais forte; dependendo dos interesses individuais e 

colectivos, dos riscos individuais e dos benefícios sociais, existindo a possibilidade de 

proceder-se à sua quebra (como medida de excepção, e não como regra), quando existe 

um conflito com outros deveres da pessoa (por exemplo, face à necessidade de 

preservar a vida perante desejos de autodestruição), dos outros indivíduos (caso de um 

doente mental que revela a intenção de matar outro, será legítimo avisar este) ou de 

terceiros não identificados ou da sociedade em geral (caso dos portadores de doenças 

infecto-contagiosas), devendo ser analisada casuisticamente e ponderada à luz da 

deontologia, da moral e do direito, pois, poderá envolver penalização do profissional 

(moral, deontológica ou do direito).  
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Também se assume que, trabalhando em equipa multidisciplinar e face à necessidade de 

envolver outros profissionais nos cuidados, a noção de quebra na confidencialidade não 

existe, mas sim noção de extensão do sigilo (numa relação de confiança alargada). No 

entanto, a partilha das informações necessárias ao cuidado deverão ser ponderadas, 

devendo a pessoa comparticipar na sua anuência e, se possível (ou desejável face à 

situação), discriminando as necessárias ao fim em vista (Massarollo et. al., 2006). 

 

Mas o exercício da autonomia não se coloca só relativamente ao utente, mas também ao 

profissional de saúde no exercício do cuidar. Perante situações limiares tem que 

ponderar a sua actuação, servindo de mediador entre os interesses da pessoa e os 

imperativos sociais, colocando na balança as questões éticas, médicas, mas também 

sociais, económicas, culturais e outras, no difícil papel de juiz e executor do acto 

médico, representando ambas as partes e a de técnico de saúde.   

 

O valor da defesa implica que o profissional de saúde, do enfermeiro em particular, 

deve actuar naquilo que julga que é o melhor interesse da pessoa, ou das populações 

vulneráveis, o que implica o contracto implícito de actuar no sentido de propiciar acções 

positivas de beneficiar os cuidados prestados, bem como promover a segurança, 

substituindo a pessoa (família ou comunidade) vulnerável como procurador (Fry, 1999). 

 

Assume-se que os actos médicos devam ser apropriados e justificados pelo seu mérito 

intrínseco, pelo que não devam ser sujeitos à parcialidade das influências estranhas à 

leges artis, pelo que o conflito de interesses se coloca com muita acuidade, impondo-se 

ao profissional a abstenção de condutas que condicionem o seu exercício profissional. 

Entre a proporcionalidade entre os fins (melhor cuidado) e os meios utilizados, importa 

salientar o princípio da justiça (e por inerência os outros, face à natureza e prática dos 

actos médicos e à afectação dos recursos envolvidos) que a justiça distributiva e a 

equidade devam ser preservadas, para que ninguém saia prejudicado, pois, a lógica 

utilitarista impõem por vezes restrições que levam à desnatagem da clientela, com 

repercussões sobre os cuidados, discriminando o cuidado em função do rendimento ou 

do estado clínico das pessoas (Nunes, 2001). Esta noção de desnatagem provém das 

actividades seguradoras que, usam esta terminologia (derivada da agopecuária, onde a 

nata é retirada após a ordenha do leite, para ser usada no fabrico de queijo, manteiga, 
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yogurtes e derivados) para seleccionar os clientes que oferecem menor risco e maior 

possibilidade de lucros que, aplicado na lógica dos cuidados de saúde, retirará da 

possibilidade de acesso ao Cuidar os indivíduos que de algum modo possam 

comprometer essa eficiência e rentabilidade. 

   

Por outro lado, o exercício da objecção de consciência pelo profissional só é legítimo 

quando é verdadeiramente uma questão de consciência – individual ou profissional, 

devendo ser validada pela respectiva Ordem. O dever assistencial ultrapassa o âmbito 

dos profissionais, abarcando igualmente a estrutura sanitária, que deverá providenciar as 

condições para que os utentes devam ser cuidados eficaz, efectiva e eficientemente, 

dentro dos recursos existentes (Nunes, 2001). 

 

Também o próprio exercício está dependente de diversos factores, como a necessidade 

dos recursos técnicos e humanos adequados, sendo de não somenos importância da 

solidariedade profissional entre os diversos elementos da equipa multidisciplinar, os 

incentivos e restrições do sistema de saúde (aos diversos níveis) para o exercício das 

respectivas funções, bem como a relação com os demais actores que se relacionam com 

o cuidar (como a industria farmacêutica). De qualquer forma, o profissional de saúde 

limita-se e é limitado no exercício da sua autonomia profissional por uma diversidade 

de factores para além da moral, da deontologia e do direito (Kelly e Joel, 1999; Nunes, 

2001; Massarollo et. al., 2001; Sgreccia, 2002).  

 

O valor do cuidar implica uma relação directa com a saúde humana, com uma forte 

componente ética que significa “ser encarregue da protecção, bem-estar, ou 

manutenção de algo ou de alguém” (Noddings, 1984: 9), indicando um compromisso 

directo com a protecção da dignidade humana e o preservar da saúde humana. 

 

Pellegrino (1985) citado por Fry (1999) caracteriza o cuidar como uma obrigação ou 

dever moral dos profissionais de saúde (dos enfermeiros, em particular) que obriga a 

empreender o bem a outrem com quem se tem uma relação especial, sendo por isso 

contextual, implicando mais do que o acto de tratar, ir ao encontro da pessoa na saúde, e 

não apenas na sua doença. A responsabilidade capacita o técnico a alcançar a protecção 

da dignidade humana e o direito à autodeterminação em matéria de saúde, implicando à 
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pessoa a necessidade de promover e zelar pela saúde, usando adequadamente os 

recursos de saúde existentes (Fry, 1999). 

1.3.7.3. O papel e a visão da Deontologia 

Como vimos, a pessoa é um ser único e irrepetível, por isso singular. Como tal, apesar 

de ser livre e autónomo nas suas decisões, perante o Outro, obriga-se a respeitar a 

respeitá-lo, como pessoa, porque também ele é um sujeito dotado de dignidade, pelo 

que se obriga a zelar por esse respeito da sua e da dignidade da outra pessoa (numa 

solidariedade ontológica), numa responsabilidade (e solidariedade) ontológica. Deste 

encontro de respeito mútuo, resulta a assunção de direitos e deveres que decorrem deste 

respeito pela dignidade pela pessoa humana que, na relação interpessoal da vivência 

social, acaba por traduzir uma estratégia de sobrevivência individual e um factor de 

coesão e solidariedade social. No âmbito do cuidar protege o cidadão face à sua 

autonomia e vulnerabilidade e às intervenções profissionais (obrigando-se o profissional 

a cumprir com a deontologia, a ética, o direito e de acordo com a leges artis) mas 

também o obriga a possuir a necessária responsabilidade (obrigação social) de usufruto 

dos serviços de saúde de uma forma racional, equilibrada, proactiva e respeitando os 

direitos dos outros (profissionais, utentes e organizações). 

 

A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes surge como um complemento de actuação 

aos profissionais e linha orientadora para os doentes, assegurando o conceito de 

participação da pessoa nos cuidados, bem como a necessária informação, surgindo 

como uma garantia de cumprimento dos direitos consagrados (até porque nem todas as 

pessoas estão em condições de lutar pelos mesmos e nem todos os profissionais de 

saúde possuem uma entidade que regula a sua actuação), constituindo um passo para a 

dignificação da pessoa e a humanização dos cuidados (Pacheco, 2002). 

 

Desta Carta (com suporte legal na Base XIV da Lei de Bases da Saúde) decorrem certos 

direitos que são confirmados pelos respectivos códigos deontológicos (médicos e 

enfermeiros), pela legislação e pelos principais documentos éticos (portugueses e 

internacionais), como o respeito pela dignidade humana (em especial em posição de 
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vulnerabilidade, fragilidade ou perturbação), no respeito pelas suas convicções 

culturais, filosóficas e religiosas, a receber os cuidados apropriados face à sua 

situação de saúde (em qualquer nível de prevenção e fase da doença), o direito à 

informação e a dar ou recusar o seu consentimento face antes de qualquer cuidado, 

bem como o direito à privacidade e confidencialidade. Relativamente aos deveres, a 

Carta define a responsabilidade e o respeito como principais deveres do doente, 

nomeadamente, no zelar pela saúde e garantia do rápido restabelecimento, colaborando 

com os profissionais de saúde, quer fornecendo todas as informações necessárias, quer 

participando activamente nesse desiderato, bem como se obriga a respeitar os outros 

doentes, os profissionais e regras de funcionamento dos serviços de saúde e a utilizar os 

serviços e recursos de uma forma racional e equilibrada (evitando gastos 

desnecessários), propondo um contributo para a justiça distributiva e para a equidade na 

distribuição dos mesmos (Pacheco, 2002).   

 

Estes direitos estão defendidos em diversos documentos éticos, legais e deontológicos 

transpostos em deveres dos profissionais de saúde, nomeadamente nos códigos 

deontológicos das profissões médicas: medicina, enfermagem, psicologia, etc. Esta 

preocupação em defender os direitos das pessoas, impondo deveres profissionais, já 

vem de longe, com o Juramento de Hipócrates (e outros afins, caso do de Nightingale, 

no caso específico da Enfermagem), mas que teve maior ênfase com os casos de 

barbárie decorrente das experiências com seres humanos na II Guerra Mundial, que 

após terem transitado em julgado pelo Tribunal Internacional de Nuremberga (1947), 

tendo emanados alguns princípios constitutivos precursores do respeito pela dignidade 

da pessoa humana e pela boa prática profissional (nomeadamente no referente ao 

consentimento informado) no Código de Nuremberga, concretizados mais tarde na 

Declaração de Genebra (Associação Médica Mundial, 1948), e, posteriormente afixos 

no Código Internacional de Ética Médica (Associação Médica Mundial, 1949), na 

Declaração de Helsínquia (Associação Médica Mundial, 1964) e no Código 

Internacional de Ética para os Profissionais de Saúde no Trabalho (Comissão 

Internacional de Saúde no Trabalho, 2002), traduzida por uma ética de máximos que 

privilegia o respeito pela vida, saúde, autonomia, privacidade e dignidade da pessoa 

humana, pelas boas práticas médicas (à luz da ciência, da leges artis e do melhor 

interesse da pessoa) e pelas outros profissionais (pares e equipa pluridisciplinar, 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

126

privilegiando a interdisciplinaridade, respeitando a autonomia dos diferentes actores), 

procurando optimizar o bem-estar da pessoa humana. 

 

Destes princípios constitutivos, para cada profissão desenvolveram-se diversos códigos 

de conduta, códigos de éticas e códigos deontológicos, protagonizados pelas Ordens que 

regulam as respectivas profissões. Analisando os dois principais códigos deontológicos 

na área da saúde, em Portugal, verificamos que, tanto o dos Médicos como dos 

Enfermeiros, possuem idênticos deveres para com os utentes (em geral):  

 

Código Deontológico dos Médicos – Afirma o dever de exercício da profissão 

respeitando o direito à saúde da pessoa e da comunidade, devendo ser orientada em 

benefício das pessoas, vedando-se práticas não consentâneas com o interesse do doente 

(ou que visem o lucro, criando falsas expectativas ou necessidades de consumo), 

proibindo a discriminação, exigindo-se a excelência na prestação dos cuidados, 

respeitando a dignidade da pessoa humana, a sua liberdade e autodeterminação, o 

consentimento informado, as opções filosófica, religiosas ou ideológicas, bem como os 

interesses legítimos da pessoa, com solicitude e cuidado os mais vulneráveis, abstendo-

se de cuidados não fundamentados ou que coloquem em risco a autonomia e integridade 

da pessoa, sem o seu consentimento, abstendo-se de actos supérfluos ou 

desnecessariamente onerosos, observando o respeito pela vida humana desde o seu 

começo, evitando a obstinação terapêutica. A questão da interrupção voluntária da 

gravidez, da cessação da vida, da transplantação de órgãos, da inseminação artificial, 

esterilização e transsexualidade e manipulação genética também são matéria de análise 

neste código. Parece-nos importante, relativamente à compulsibilidade e à 

inimputabilidade, que obriga o médico que face às condições de privação da liberdade 

da pessoa (por força da lei) a respeitar o interesse e integridade da pessoa, devendo 

respeitar a greve de fome, mesmo que coloque em risco a vida da pessoa, inibindo-se de 

praticar, colaborar ou consentir “actos de violência, tortura, ou quaisquer outras 

actuações cruéis, desumanas ou degradantes, seja qual for o crime cometido ou 

imputado”, bem como fornecer os meios para tal desiderato, denunciado tais práticas. 

Na experimentação humana está sujeito aos procedimentos éticos prescritos no código, 

nomeadamente uma experimentação prévia em animais, e, face a uma provável 

expectativa de êxito e segurança terapêutica, partir então para a experimentação na 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

127

pessoa, garantindo a vigilância médica, o consentimento, a segurança e integridade da 

pessoa. O médico deve respeitar o segredo profissional respeitando a privacidade, 

intimidade e dignidade da pessoa, extensivos aos seus auxiliares, bem como dos dados 

das pessoas. Face à comunidade, o médico obriga-se a responsabilidades sociais e de 

colaboração. Obriga-se ainda à solidariedade, cooperação e respeito com os demais 

médicos, com os outros técnicos, respeitando a dignidade e autonomia de cada um, 

actuando em cooperação, respeito e confiança mútuos (Ordem dos Médicos, 2007). 

 

Código Deontológico dos Enfermeiros – Afirma que as “intervenções de enfermagem 

são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana e do enfermeiro”, observando os valores universais da igualdade, autonomia 

(liberdade responsável e autodeterminação, tendo em atenção o bem comum), altruísmo 

e solidariedade, competência e aperfeiçoamento profissional, assumindo como 

princípios orientadores a “responsabilidade inerente ao papel assumido perante a 

sociedade”, o “respeito pelos direitos humanos na relação com os clientes” e a 

“excelência do exercício na profissão em geral e na relação com os outros 

profissionais”, obrigando-se a cumprir “as normas deontológicas e as leis, a 

responsabilizar-se pelos actos que pratica ou delega”, proteger e defender a pessoa 

humana “das práticas que contrariem a lei, a ética ou o bem comum, sobretudo quando 

carecidas de indispensável competência profissional” e ser “solidário com a 

comunidade, de modo especial em caso de crise ou catástrofe, actuando sempre de 

acordo com a sua área de competência”, obrigando-se para isso a conhecer as 

“necessidades da população e da comunidade em que está inserido”, participar na 

“orientação da comunidade na busca de soluções para os problemas detectados” e 

colaborar “com outros profissionais em programas que respondam às necessidades da 

comunidade”. Em termos dos valores humanos, implica o cuidar a pessoa sem 

discriminação de qualquer espécie, salvaguardando dos direitos (em especial dos mais 

vulneráveis), abstendo-se de juízos de valor ou impondo-lhes os seus “próprios 

critérios e valores no âmbito da consciência e da filosofia de vida”, respeitando e 

fazendo respeitar “as opções políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa e criar 

condições para que ela possa exercer, nestas áreas, os seus direitos”, bem como 

garantindo os direitos à vida e à qualidade de vida, ao cuidado, à informação, 

obrigando-se ao sigilo, ao respeito pela intimidade, pelo doente terminal, à excelência 
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do exercício, responsabilizando-se pela humanização dos cuidados, respeitando a 

profissão, os pares e os demais profissionais, a dignidade e autonomia de cada um, em 

articulação e complementaridade (Portugal, 1998c: 1754 a 1756).  

 

Não existe uma discriminação do doente mental, pelo que ele usufrui dos mesmos 

direitos que os demais, ou seja, o direito aos cuidados de saúde, respeitando todos os 

direitos emanados do respeito pela dignidade da pessoa humana, a qual deverá ser 

respeitada na sua liberdade responsável e autodeterminação, na sua integridade (quanto 

à sua vida, ao seu corpo e à sua mente, mas também à sua intimidade, mas também face 

à sua vulnerabilidade e fragilidade enquanto pessoa doente, incapaz ou incompetente), 

respeitando a equidade e a relação distributiva do bem comum, em que o profissional se 

deve abster de práticas que coloquem em risco a pessoa, mas que deve agir em prol do 

seu melhor interesse, à luz da leges artis, das evidências clinicamente comprovadas, do 

conhecimento cientifico actual e dos preceitos éticos, deontológicos e do articulado 

legal de cada país.  

1.4. A BIOMEDICINA 

Usamos o termo biomedicina, porque entendemos a Medicina no seu conceito alargado 

aos diversos actos do Cuidar, executados pelos seus diferentes actores (médicos, 

enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, etc.), como ciência da Vida, transversal aos 

diversos ramos dos saberes, aplicada ao Homem (em todas as suas expressões 

individuais e comunitárias), à sua saúde (em todas as suas dimensões) e ao ambiente 

(conceito mais alargado).  

 

Este termo implica uma abrangência de conceitos, dos quais seleccionamos aqueles que, 

pela sua especificidade, equacionam o Cuidar.  

1.4.1. A Pessoa e o seu Corpo 

Como vimos anteriormente, o Homem pode ser considerado a expressão máxima da 

vida, na medida que, no seu organismo, resume e representa a matriz da realidade 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

129

cósmica, na sua consciência reinventa conscientemente o cosmos e domina a realidade 

no seu agir. Mas, o ser humano existe dentro de uma forma, um corpo, no qual se 

apresenta ao mundo (Sgreccia, 2002). 

 

Na verdade, a “evolução social da doença, em suma, reflecte uma dialéctica entre 

corpo e sociedade, e localiza-se no mundo das experiências interpessoais e processos 

sociais que se confundem com o contexto de cultura” (Quartilho, 2001: 44). 

 

Como referem Frenard e McGuire (1995) citado por Quartilho (2001: 62), o corpo 

doente “não está fechado, escondido, limitado pela pele. É antes um corpo aberto ao 

corpo social, em contacto com o mundo”, influenciado pelo ambiente. 

 

Do ponto de vista metafísico, a pessoa é uma entidade unitária de espírito e corpo, 

detentora de uma dignidade intrínseca, enquanto estrutura ontológica. No entanto, 

diante da realidade da morte a questão da essência humana enquanto existente e 

realizado, assume-se como crucial (como refere S. Agostinho) para entender em que 

medida é possível existir espiritualidade e corpo dissociados. Mas, como refere Sgreccia 

(2002) essa possível dissociação não implica ter que retirar a pessoa das suas 

características de sujeito e objectivar o homem, na medida que apesar de ser uma 

essência única ela também é composta (tempo, corpo e inteligência espiritual), 

ontologicamente plasmada, existente e coexistente reflexa de espírito e corporeidade.  

 

O Eu abre-se ao mundo e é visível para o Outro apresentando-se através do Corpo, da 

mesma forma que o Eu do Outro se abre através do Seu Corpo. Esta forma de abertura 

realiza em Heidegger, Levinas e outros a conotação entre a personalidade e a 

espiritualidade, na medida que a espiritualidade implica a existência do corpo objecto de 

relação (Sgreccia, 2002). 

 

Mas poderá existir espiritualidade sem corpo? 

 

Como refere Sgreccia (2002), a filosofia atribui à da alma (anima ou conjunto de 

operações vitais) uma essência racional e espiritual. A psicologia designa o termo 

psique ao aspecto sensitivo e sensorial da vida animal, referindo-se por vezes também 
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ao perfil funcional da mente (espírito superior). Assim, isto implica designar sempre a 

existência de dois princípios existenciais do ser humano, o corpo e uma alma espiritual 

(espírito). Ora, sendo reconhecida a existência de uma alma espiritual, nega-se a sua 

corporeidade, pois, sendo algo imaterial (sem corpo) não pode provir de um corpo, o 

que implica dizer que é imortal, logo dando consubstanciando a tese da criação divina, 

ou seja, de uma entidade sobrenatural (que é transcendente à natureza mortal do corpo), 

criadora da alma (imortal) e da vida eterna.  

 

Assim, a alma consubstancia ao Homem um valor ontológico pelo qual deve ser 

respeitado, pois, foi dotado de algo (semelhante ao Criador) que valoriza e lhe confere 

uma dignidade intrínseca (Sgreccia, 2002). 

 

O corpo é receptáculo e expressão da alma, pelo que a dignidade que é devido ao 

Homem passa pelo respeito pelo seu corpo, como limiar da alma, como limite 

ontológico da pessoa e mediação da relação. Para além destas dimensões, o corpo 

também é expressão de cultura, salientando-se pela comunicação e diferenciação 

individual. O corpo assume assim um valor intrínseco, limiar da alma, de encarnação 

espaço-temporal, de diferenciação individual, de relação (com o mundo, a sociedade e a 

biodiversidade) e de instrumentalidade e da técnica (Sgreccia, 2002). 

 

Assim sendo, o corpo é mediação entre o acto de uma pessoa sobre a outra, pelo que o 

pensamento, liberdade e autodeterminação (subjacente à existência da pessoa) deverá 

ser respeitada em toda a intervenção médica, na medida que há que preservar a 

harmonia do todo da pessoa, constituindo-se como bens a preservar a vida (como bem 

primordial que, só cederá perante um bem espiritual e transcendente da pessoa, ou, 

indirectamente, por aplicação da doutrina do duplo efeito) e a integridade (apenas 

perecível perante um bem superior como um bem moral ou a salvaguarda da vida física 

no seu todo); todos os outros bens (vida relacional, afectivos e sociais) devem 

subordinar-se a estes, tendo sempre presente que qualquer coarctação de um bem 

implica interferir na harmonia da pessoa (Sgreccia, 2002). 

 

Em relação à transcendência, a pessoa transcende a realidade infra-humana, ontológica 

e axialmente, na medida que, “enquanto capacidade de autoconsciência e 
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autodeterminação, é o mundo que adquire significado na pessoa humana, a qual 

representa o fim do universo”, pois, a pessoa humana, “por mais dependente que seja 

dos menores acidentes da matéria, existe pela própria existência de sua alma, que 

domina o tempo e a morte. É o espírito que é a raiz da pessoa.” Também transcende os 

interesses sociais e políticos, na medida que não é parte dela, quer em termos idealistas, 

quer em termos materialistas, pois, é uma entidade dotada de “dignidade e grandeza 

moral”, pelo que a ideia do bem comum não deve ser entendida em termos estatísticos 

mas como algo “que se realiza em todos e em cada um dos componentes da sociedade 

de maneira suficiente e justa” (Sgreccia, 2002: 129).    

1.4.1.1. A representatividade do corpo para a Bioética 

Se enquanto ser vivo, o Homem não havia formado uma ideia de si, enquanto 

representação mental, o ser humano era uma Unidade. Esta harmonia unitária sofre uma 

ruptura com a invenção do pensamento racional que, exigindo uma capacidade 

cognitiva abstracta formula a representação mental do real, idealizando a realidade, e, 

dissociando o corpo da mente. Com o aparecimento da ciência moderna, a dissociação 

tornou-se mais profunda (em que pensamento cartesiano desapossa o corpo do acto de 

pensar, pois, o mesmo não contribui activamente para o conhecimento). Ao dissociar a 

ciência da ética, a humanidade conheceu um desenvolvimento sem regra que viria a ser 

questionada, à perda do sentido da humanidade, ao trabalhar no paradigma da 

cientificidade, logo da invenção humana e da subjectividade. A ciência, ao perder a 

razão, perde o sentido da neutralidade, do domínio e da crítica, entrando nas convenções 

dogmáticas. Dogma dos dogmas, sem limites éticos, torna-se arrogante e desumana 

(Santin, 2003).  

 

A bioética faz retornar o Homem à sua concepção enquanto ser (vivo) no mundo, como 

ser unitário, sendo o seu objectivo “abordar vastas questões de relacionamento entre a 

moralidade e a ecologia” (Englehardt Jr., 1998: 206).  

 

Para Englehardt Jr. (1998: 494), são as pessoas que “dão medida a todas as coisas, 

porque ninguém existe para tomar as medidas, a não ser elas”, o que implica que 
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apenas nós somos responsáveis pelos nossos actos e pelo destino do mundo. Para este 

autor, o corpo da pessoa, as suas habilidades e talentos são propriedade da mesma, 

decorrendo do seu exercício fazer aquilo que bem entender dele. Já para Andorno 

(1997: 35), a pessoa “não possui um corpo, ela é o seu corpo”, pelo que se lhe exige 

respeito a si e ao outro, não podendo o corpo ser visto como algo a manipular, 

instrumentalizar ou a coisificar. Bom, isto implica que, consoante a perspectiva seja 

concedida maior ou menor automia sobre a pessoa seja implicada ou não no cuidado, 

bem como maior ou menor responsabilização no autocuidado. Grosso modo, podemos 

observar que, na opinião de Santin (2003) a visão científica permite uma 

desresponsabilização do indivíduo no processo do cuidar, permitindo a 

instrumentalização do seu corpo; já em Andorno (1997), o sujeito participa e decide 

sobre a sua corporeidade, recusando a instrumentalidade e abraçando a autonomia.   

1.4.2. A Saúde e a Doença 

O que é a saúde? E a doença? Será um contraposto da saúde? Estar e sentir-se doente 

será a mesma coisa ou algo diferente? Ser doente, é estar diminuído, fragilizado, a ponto 

de ser menos pessoa do que aquele que não está doente, ou mesmo de quando o próprio 

não está doente?  

 

Quando falamos em Saúde equacionamos logo uma identidade abstracta que só é 

consubstanciada pelo facto de por vezes ser interrompida por uma solução de 

continuidade designada por doença.  

 

O artº 64 da Constituição da República Portuguesa defende (no ponto 1) que, todos têm 

direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover (Portugal, 2005a), o 

que implica um dever social e individual de solidariedade e responsabilidade de defesa e 

promoção (quer singular, quer colectivo) do bem saúde. 

 

Mas, então o que são a saúde e a doença na realidade?  

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

133

As pessoas sempre se preocuparam “com os acontecimentos relacionados com 

nascimento, a morte e a doença. Com poucas excepções, as tribos primitivas tinham um 

certo grau de espírito colectivo e um sentido de higiene” (Lancaster, 1999: 4). 

 

Hipócrates (séc. IV a.C.) (citado por Joyce-Moniz e Barros, 2005: 18) definiu a saúde 

como “o estado no qual as substâncias constituintes (humor viscoso, bílis amarela, bílis 

negra) estão numa proporção correcta em relação umas às outras, tanto em força como 

em quantidade, estando bem misturadas”. A doença é algo que “aparece quando uma 

destas substâncias é ou deficitária ou excedentária, ou se encontra separada no corpo e 

não misturada com as outras). 

 

A saúde era vista como a “actividade da alma, que se estende a todos os processos 

somáticos, ultrapassando largamente os fenómenos conscientes e voluntários, visa a 

conservação do seu órgão, o corpo”. Já a doença “é devida quer a uma acção exterior 

sobre o corpo quer a um erro da alma que tenta curá-la, sendo os seus esforços, por 

vezes tocados de erros, eficazes no seu todo, constituindo assim uma sistematização” da 

natureza médica do pensamento hipocrático (Pichot, 1984: 43).   

 

Já a OMS (1947), via a Saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social”, e não apenas a ausência de doença. Esta ideia de multidimensionalidade do 

conceito de saúde, “transcende a secular ênfase médica centrada apenas na saúde 

física”, romperia as amarras seculares com modelo biomédico, e permitiria a 

emergência de novos pólos e novas concepções de ver a pessoa e o constructo de saúde 

em particular.  

 

A Carta de Ottawa (OMS, 1986: 16), enuncia que a saúde deve ser entendida como uma 

ideia positiva, onde a promoção da saúde implica a responsabilidade de cada um, ao 

adoptar estilos de vida saudáveis consentâneos com a meta do bem-estar. 

 

Já Nunes (2001: 31), considera que o conceito de doença se refere, essencialmente, “à 

categorização de grupos de sintomas em entidades clínicas conhecidas e tipificadas, 

originando quadros mais ou menos reproduzíveis de entidades nosológicas”.  
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Jean-Charles Sournia (1985) citado por Joyce-Moniz e Barros (2005: 18) referia que a 

“doença não tem existência em si, é uma entidade abstracta.” É a partir das 

”indisposições sentidas por uma pessoa, os médicos criam uma noção intelectual que 

agrupa os sintomas de que sofre o “doente”, os sinais que um observador pode 

constatar, as lesões anatómicas, por vezes uma causa ou um germe causal”, sendo a 

partir disto que aplicamos “uma etiqueta chamada diagnóstico, do qual decorre um 

tratamento destinado a agir sobre os sintomas e, se possível, sobre a causa”. 

 

A concepção de personalidades próprias de certas doenças é errónea, pois, a “psicologia 

dos doentes é suficientemente complexa e multiforme para não se capturar nesses 

retratos psicológicos invariavelmente estereotipados”. Assim, cada pessoa é única e 

irrepetível e não se encaixa num padrão estereotipado e, embora a intenção seja poder 

“categorizar ou classificar a psicologia dos doentes, para os explicar e tratar melhor, 

acaba por ser insuficiente para antecipar ou prever os processos psicológicos dos 

respectivos doentes” (Joyce-Moniz e Barros, 2005: 13). 

 

Mas como se explicam estes constructos?  

 

Basicamente, estas significações dos psicólogos da doença inscrevem-se num “contínuo 

dialéctico, entre uma especificação ou concretização máxima como a das respostas 

condicionadas (…), e uma generalização ou abstracção máxima como a das 

personalidades…”, ligadas à história do pensamento sobre o corpo (Hipócrates e 

Galeno) de forma a caracterizar o comportamento do doente sustentado por padrões 

estáveis (Joyce-Moniz, 2005: 31). 

 

Desta forma se explica que essas “personalidades e traços” podem ser factores causais 

do “agravamento da doença e/ou da não adesão ao tratamento e constituir-se como 

mais propensas a contrair determinada patologia e determinar a submissão da 

personalidade do doente à personalidade da doença, ou seja, “a doença cria a 

personalidade do doente, independentemente da sua personalidade antes da doença”. 

Porém, esta “relação de causalidade entre traço ou personalidade e doença, quer no 

sentido de as predisposições estáveis provocarem ou agravarem as doenças, quer no de 

as doenças definirem as personalidades”, não têm evidência científica comprovada, 
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quer relativamente à relação de causalidade, quer à estabilidade dos traços e das 

personalidades de forma a ter valor preditivo (Joyce-Moniz, 2005: 31 a 33).  

 

Assim, esta tradição conceptual não deverá ser levada em conta pelos profissionais de 

saúde, devendo substituir por outra que “lhes permita operacionalizar melhor as suas 

reflexões e acções de cuidados.” Mas, independentemente do quer que seja a doença, é 

o doente que a define e não o oposto (Joyce-Moniz e Barros, 2005: 35). 

1.4.2.1. A percepção da doença 

Todos nós atribuímos inúmeros significados àquilo que pensamos sobre a realidade, 

traduzidos em ideias, crenças, significados, representações, explicações e interpretações. 

Cada pensamento implica a atribuição de um determinado significado (Joyce-Moniz e 

Barros, 2005: 61). Como refere Joyce-Moniz e Barros (2005: 63), citando Mechanic 

(1986), estas vivências e experiências são determinantes na forma como “as pessoas 

monitorizam os seus corpos, (…) definem e interpretam os seus sintomas, (…) e 

empreendem acções remediadoras, e utilizam formas diferentes de ajuda como os 

sistemas de cuidados institucionais.”  

 

Ora isto parece interessante, visto que essa significação pode produzir um controlo 

efectivo sobre o seu estado, na medida que a confrontação com o seu estado pode levar 

ao tratamento. No entanto, a boa ou má leitura da situação pode levar a igual desfecho, 

o que implica que se torna imprescindível uma informação e ajuda técnica adequadas 

(Joyce-Moniz e Barros, 2005: 65). 

 

De qualquer forma, independentemente dos modelos que “explicam os processos 

adaptados e inadaptados/patológicos, que levam as pessoas a comportarem-se de 

acordo com as suas convicções”, se a pessoa doente “acredita na cura, quererá tratar-

se; porém, se considera a doença insignificante demais, ou, ao contrário, fatal a curto 

prazo, poderá optar por não o fazer” (Joyce-Moniz e Barros, 2005: 69). 

 

Mas, então como é que a pessoa sabe que está doente? 
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Sabe, porque se apercebe da existência de alterações, exaltando a sua existência e 

atribuindo um significado específico (Joyce-Moniz e Barros, 2005). Como refere Nunes 

(2001), esse significado implica a readaptação a um novo estado, exigindo uma 

mudança no estado psicológico e transformando-o num acontecimento médico. A 

tradução em sinais e sintomas decorre da automonitorização e sensibilidade, mas 

também das suas raízes socioculturais e do significado que tem esses acontecimentos 

face à sua experiência prévia. Por outro lado, quanto maior for a automonitorização e a 

sensibilidade, mais evidências são passíveis de ser encontradas e validem este estado 

(Joyce-Moniz e Barros, 2005). 

 

Assim, podemos definir saúde como o máximo desenvolvimento das potencialidades 

físicas, intelectuais e morais do Homem, tendo em conta, como principais factores, a 

carga genética e o equilíbrio permanentemente instável com ambiente biofísico e social, 

considerando a doença como a interrupção nesse contínuo de saúde, exigindo a 

readaptação do organismo de forma a procurar o melhor equilíbrio dinâmico possível 

face a este novo estado, procurando o máximo potencial de saúde. 

1.4.2.2. O Sofrimento e a Doença 

O Homem está sempre afectivamente vinculado ao seu semelhante, nele se projectando 

e sendo projectado. Para Santos (1996: 18), o sofrimento na perspectiva existencial, 

quando comparado ao animal, a “especificidade do sofrimento humano, reside na 

pressuposta liberdade das diversificadas dimensões do seu modo de existir.”  

 

Sofrimento é constituído por dois vocábulos latinos sub e fere com o significado de o 

“que leva (fere) a posição de inferioridade (sub)” (Santos, 1996: 18).  

 

Com refere Santos (1996: 18), o Homem “sofre pelo paradoxo de ter de existir no seu 

estar-livre e simultaneamente no seu estar-limitado, pelo poder de estar-livre para 

decidir e para errar ou de não-poder decidir segundo os seus desígnios.” Na verdade, 

para este autor, sofre perante o facto de não poder escolher realizar-se, da ausência de 

relação com o Outro. 
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Para Santos (1996: 18 e 19), o Homem “terá que decidir e aceitar os limites da 

possibilidade de ter”. A transcendência implica que face à situação limiar “significa o 

confronto com a impossibilidade constitutiva da sua essência.” 

 

Mais do que o sintoma, a queixa (queixume), para Moutinho de Carvalho (1996), 

exterioriza aquilo que sente e a forma como o faz, reflectindo-se na sua comunicação 

(em especial, naquela que não é verbalizada). Para este autor, a queixa tem um sentido e 

um foco, que é real e identifica a pessoa doente. Mais do que o corpo, é a pessoa que 

sofre. O sofrimento causa a incapacidade de realização do projecto pessoal, traduzido na 

falência, gerando dependência, a limitação e a infelicidade. Liberta-se o grito, a procura 

de ajuda, do carinho, através do meio (ou médico), aprisionando-se mas desejando 

liberdade. 

1.4.2.3. Os Modelos de Saúde 

A medicina científica emergiu lentamente durante os séculos XVI a XIX, mas só com a 

descoberta da teoria microbiana e os princípios da assepsia, se veio a constituir como 

poder e prática médica, com o desenvolvimento técnico e científico. Com o 

desenvolvimento da “orientação científica e biológica relativamente à doença, o 

autocuidado foi constantemente desacentuado em benefício de cuidado profissional”, 

bem como a promoção da saúde e a prevenção da doença (Kulbok, 1999: 286). 

 

Nas relações médico-paciente cada um cumpre o seu papel: uns aprendem a cumprir o 

“papel daqueles que (supostamente) tudo sabem, ensinando aos que (supostamente) 

nada sabem” (Melo et. al., 1989: 160). No contraponto da submissão está a dominação 

e vice-versa (Melo et. al., 1989). Najera (1991) propõe outro modelo que levasse em 

conta o direito do cidadão de curar, de não sofrer dor, com qualidade e equidade, tendo 

acesso aos avanços tecnológicos, ao desenvolvimento de técnicas de intervenção e cura, 

devendo-se superar os limites positivistas de produção dos saberes, a parcialização e a 

biologizações. 
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Chaves (1996: 26), propõe um novo paradigma que possibilita que possibilite “pensar 

holisticamente valorizando a liberdade, indvidual e a visão abrangente da relação ser 

humano-natureza, biopsicossocial construído transdisciplinarmente que “nos leve do 

Homo Humanus.” Em termos das relações profissionais-utentes, Merhy (1997) as 

necessidades de saúde são instituídas nestes espaços de produção/consumo como um 

“bem”, cujo valor é inestimável, pois, busca restabelecer ou manter a vida. 

Respondendo a distintas intencionalidades e desejos, estas necessidades apresentam 

formatos distintos, tanto em carência quanto em potência, e com distintas formas de 

resolvê-las. A captura de tecnologias leves (as relações) seria pontuada pela ética do 

compromisso com a vida e expressa em actos de acolhimento, vinculação, produção de 

resolutividade e autonomização.   

 

A visão holística proposta por Smuts (1926) citado por Kulbok (1999: 286) “foi 

obscurecida pela visão científica de doença como um desvio da norma bioquímica.” No 

entanto, como refere Holmes (1997: 53), a característica mais importante desta visão é a 

“crença de que os indivíduos são motivados por crescimento positivo em direcção à 

integridade pessoal, perfeição, singularidade e autosuficiência”, procurando a 

autorealização de forma a satisfazer a pirâmide hierárquica das necessidades humanas 

básicas (Maslow, 1970).  

 

Se a OMS centrou a saúde num perfil holístico, caracterizando-a numa perspectiva 

multidimensional, iria ser criticada como idealista, obrigando a diversas reformulações, 

mas que salientam sempre o carácter positivo de que deve revestir a saúde que, não 

deve ser considerado um oposto à doença, mas como um continuum, dinâmico e 

interactivo com o ambiente, valorizando o apoio à concretização das potencialidades de 

realização face às limitações (ou à concretização da plenitude face ao existencial), 

constituindo mais como um “recurso para a vida diária”, para que os “indivíduos ou 

comunidades consigam o bem-estar físico, mental e social, eles devem ter consciência 

de e aprender a usar os recursos pessoais e sociais disponíveis dentro do seu meio 

ambiente” (Kulbok, 1999: 291), apontando como vectores principais a promoção da 

saúde e a prevenção da doença. 
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Mas, quando analisamos os modelos de saúde, verificamos que a maior parte das coisas 

feitas em nome da saúde é na verdade feito em função da gestão da doença (Ramalhão, 

2003). Na verdade, como salienta Abreu (2002: 17), será “eufemismo chamar sistema 

de saúde ao conjunto de organizações que lidam com a doença. Acho até que a saúde, a 

felicidade e o êxito dependem essencialmente de outras actividades e instituições 

sociais que não as terapêuticas.” 

 

O paradigma biomédico tem assentado fundamentalmente na doutrina hipocrática que, 

aliada à lógica cartesiana e à progressiva especialização, tem reduzido o ser humano a 

uma visão compartimentada e mecanicista do ser humano, desvanecendo a sua visão 

global e a sua história de vida (Sgreccia, 2002).  

 

Para Quartilho (2001: 16), a biomedicina, centrada numa “visão individualista da 

doença e do sofrimento”, ignora muitas vezes “os determinantes sociais envolvidos”, 

confundindo-se frequentemente com a “actividade científica do médico”, quando 

orientado por uma “visão objectiva, quantitativa, do sofrimento humano,” encerrado 

numa perspectiva redutora e compartimentada do ser, desvalorizando “a tradução 

subjectiva da doença, com as ramificações pessoais, familiares e sociais que colocam a 

própria doença, por assim dizer, do lado de fora do organismo, num espaço partilhado, 

comum.” 

 

O mesmo Quartilho (2001: 74 a 76) salienta que este paradigma assenta em cinco 

assunções fundamentais: 

• Defende o dualismo corpo-espírito (em que a mente e o corpo são vistos 

isoladamente); 

• Adopta uma concepção mecanicista do corpo, que pode ser instrumentalizado 

(reparando-se os defeitos e danos, independentemente do todo); 

• Obedece ao imperativo tecnológico, abusando do recurso a exames 

complementares; 

• Usa de uma visão reducionista, em que privilegia o corpo individual, em 

detrimento do corpo social, aplicando a categorização em função de sinais e 

sintomas que objectivam desvios à normalidade; 
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• Defende que é baseada na ciência objectiva, e, como tal detentora de um estatuto 

único, realmente válido na compreensão da doença e da saúde.   

 

A necessidade de explicar de uma forma simplista e de catalogar definiu a medicina nos 

últimos séculos, criando uma explicação biológica do indivíduo, eliminando a leitura 

pluridimensional, pois, como refere Sgreccia (2002: 188), conceber “a vida e o homem 

como uma máquina significa estabelecer a premissa para que o homem seja tratado 

como uma máquina.”  

 

A tecnologia, mais do que um auxiliar do profissional de saúde, assumiu-se como uma 

tentação, pois, “no momento em que o meio técnico não é mais concebido apenas como 

ampliação da força física, seja manual ou sensorial, mas também como crescimento da 

mente por meio das aplicações da informática” (Sgreccia, 2002: 190), cria no 

profissional a noção do absoluto poder e fazer (de ser Deus), manipulando a 

corporeidade humana e rejeitando a visão holística da pessoa, provocando gastos 

desmesurados da despesa pública, criando conflitos entre a ética individual 

(necessidades individuais) e a ética social (justiça distributiva e equidade) e 

desprezando a vertente preventiva e a relação do Homem com o ambiente (Sgreccia, 

2002; Fortes e Zoboli, 2003). 

 

Ora este paradigma (fundado na doença) abre caminho a outras intervenções e práticas, 

nem sempre consentâneas com a arte do cuidar e que podem ser muito lesivas para a 

pessoa, como é o caso dos efeitos transaccionais do simbólico na dinâmica de saúde-

doença. 

 

Assim, fazendo uma leitura transversal e reflexiva dos contextos de saúde, culturais, 

antropológicos e éticos, verificamos que o peso do simbólico é muito abstracto; mas, ao 

analisar a dinâmica social dos seus actores (em especial do médico e da bruxa na 

realidade portuguesa) se realiza em pleno. Cada um deles recorre a um efeito de halo 

que electriza e intensifica o imaginário do seu potencial cliente. Independentemente dos 

valores que determinada sociedade determina, não nos podemos alhear aquilo que 

representa para a quem ele recorre. 
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Quando um médico «consulta» um «doente» (com a sua doença) remete-o para um 

espaço muito pequeno, restrito da ciência. Mas, o doente vive num mundo muito mais 

amplo, ao qual o médico (com o seu racionalismo, tecnologia e sabedoria) dificilmente 

tem acesso (Illness) que não consegue perceber, a não ser aquilo que se apresente como 

objectivo na sua doença (Disease) (Nunes, 1998; Joyce-Moniz e Barros, 2005).  

 

Ao observarmos os contextos de ruralidade, onde o místico ainda prevalece, verificamos 

que a bruxa consegue chegar onde o médico não tem acesso, ao âmago da questão ou 

inquietação, através do seu papel de ouvidora, conselheira e confidente. Assim, à 

semelhança da enfermeira, a bruxa socorre-se da empatia, da relação de ajuda, para se 

conectar com o doente, mas vai mais longe ao viver os seus problemas, envolvendo-se e 

procurando a sua solução ao conectá-lo ao sobrenatural. Como «antena do céu» tem 

acesso ao imaginário e ao transcendental: não só alia a possibilidade da cura do corpo, 

como do espírito, como possibilita uma ponte com o passado e com o além-mundo. O 

simbolismo inerente a cada papel contribui para chegar à alma do doente. 

Efectivamente, a bruxa consegue entrar na mente e no coração, pois, toda a panóplia 

que jaze sobre a sua secretária, que decora o seu escritório de consulta enche o olho ao 

paciente, que se identifica em cada um dos objectos e que lhe atribui um significado 

muito próprio e pessoal (imagens de santos e padroeiros, baralhos de cartas, retratos de 

família, bichos embalsamados, terços e crucifixos, etc.), num ambiente calmo e 

acolhedor. Pelo contrário, os instrumentos, aparelhos e arsenal médico, longe de 

provocarem uma identificação, assustam-no e intimidam-no; a própria linguagem é 

alienígena, ao contrário daquela que a bruxa professa, pois, entende e é entendido 

(Rodrigues de Areia, s.d.).  

 

O conflito gerado por aquilo que é a doença e da forma como é percebida, entre o ícone 

e a sua tradução simbólica deriva dos primórdios da humanidade, quando toda a 

natureza parecia se aliar para fazer mal ao Homem e apenas e só tinha como arma a 

força ritual para esconjurar os espíritos malignos. Para Lévi-Strauss (1970) não há razão 

para duvidar da eficácia de certas práticas mágicas, pois a eficácia da magia implica a 

crença na magia; crença por parte de quem pratica (feiticeiro/bruxa/padre/médico), por 

parte do doente (fiel/crente) e por parte do consenso (pares/comunidade/grupo 

cultural/igreja). Laplantine (1991) sugere que toda a técnica também tem uma dimensão 
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ritual, e os rituais podem conter, em si, uma eficácia propriamente terapêutica. Segundo 

Fish (1988), a potência da cura está na própria fé. Portanto, a sugestão dada por um 

curandeiro/bruxa seria idêntica ao efeito placebo prescrito pelo médico. 

 

A noção de normalidade degladia-se com o caos, com a força da desordem, atribuindo 

pela força do número, um crescendo depreciativo, estigmatizante e marginal. A 

desordem vive o seu caos criativo e místico. Anseia por criar ordem destruindo a 

existente. A doença é desordem, mas apesar de nociva ao corpo e à alma reveste algum 

aspecto criativo (em especial na doença mental). As bruxas encaram a doença com um 

fenómeno criativo, por vezes sobrenatural. Sendo as «antenas do céu», captam-no e 

transformam-no, organizando o caos e dando-lhe um sentido. Encerram em si a magia 

do eterno feminino (face ao poder patriarcal dos médicos), da antítese da ordem formal 

das coisas, assumindo-se como contra-ordem. Mais do que o poder residente (estável, 

formal e monolítico), desejo de ser poder é instável, mas criativo e regenerador. 

Transgride, porque fora da ordem (religiosa, profissional, do Sistema Nacional de 

Saúde, do poder, da razão e até da sociedade) identifica-se com o utente, pois, recorre a 

tudo o que é racional (conhecimento), mas até ao que não o é (simbólico), ao bem e ao 

mal (Deus e Diabo), potenciado o seu poder, consubstanciado pela negação do poder 

temporal e secular. Esta dupla transgressão duplica o poder porque duplica a desordem. 

Assim, observando a dinâmica da ordem/desordem nos contextos rituais, o ritual 

confere a estrutura de um jogo emocional, regenerador e produtor de uma nova ordem; 

através de desordem e da violência simbólica que se exprime em todas as expressões do 

imaginário colectivo, aquilo que aparentemente se apresenta como inútil acaba por se 

revelar como profundamente real, embora à luz do racional possa ter uma aparência 

onírica, seja valorada e apreciada (Rodrigues de Areia, s.d.).  

 

Como está no nimbo, o seu estatuto moral é ambíguo. Especializa-se em receber em 

disponibilidade total e universal. As pessoas vão à bruxa porque acreditam no seu 

poder, mas também porque são ouvidos sem reservas. Mais do que o poder formal tem 

origens comuns ao cuidar no feminino (Collière, 1989), desligando-se deste ao adoptar 

ritos e práticas distintas, emergindo informalmente com um significado valorativo 

transnormal. Outro aspecto tem a ver com a universalidade, em que não existe a 

condicionante no acesso (em que a visão predominante é que só acede a uma consulta 
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ou exame com rapidez que tem «amigos do outro lado») o que releva este poder, 

diríamos que universalizante (Rodrigues de Areia, s.d.). 

 

O medo ancestral, a necessidade de um ente sobrenatural protector e o parco 

conhecimento (aliado à ruralidade marginal) parecem ter contribuído para a manutenção 

deste fenómeno. Por outro lado, a forma de organização dos cuidados de saúde, não em 

função da saúde, mas da doença, têm ajudado a manter o status quo, em que as práticas 

cada vez mais agressivas (quer face à biomedicina, mas também sobre a dignidade da 

pessoa humana) e em manter afastadas as pessoas. A desvinculação entre o significante 

e o significado, aliado ao carácter economicista da sociedade contemporânea (em que o 

indivíduo doente, não sendo produtor e consumidor, está fora do normal, porque em 

face deste padrão de avaliação social, normal é estar são, consumindo e produzindo), 

desvirtualizam a essência do ser pessoa, estigmatizando o indivíduo doente (Fraga, 

2000; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b).  

 

Talvez seja uma perspectiva desproporcional face à mudança de paradigma que, 

assentando numa base humanista e holista, tem vindo a mudar a compreensão do ser 

humano, implicando-o nos cuidados e na sua saúde, porém, explica alguns 

comportamentos em termos de saúde e que ainda existem resquícios, em especial 

quando vivenciamos os contextos de ruralidade que ainda existem na nossa sociedade. 

No entanto, repetimos que o próprio modelo biomédico tem sofrido muitas mudanças 

positivas, e hoje em dia, na nossa opinião, esta forma de encarar a saúde está 

francamente em desuso, sendo substituída por outra de carácter mais humanista, que é 

revelada na própria formação das profissões de saúde.    

 

A ideia de multidimensionalidade do conceito de saúde, “transcende a secular ênfase 

médica centrada apenas na saúde física”, romperia as amarras seculares com modelo 

biomédico, e permitiria a emergência de novos pólos e novas concepções de ver a 

pessoa e o constructo de saúde em particular (Ogden, 2004: 63), porque 

independentemente do quer que seja a doença, é o doente que a define e não o oposto 

(Joyce-Moniz e Barros, 2005). 
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O novo modelo privilegia a responsabilidade da saúde individual (através do 

comportamento), a qual deve ser vista num contínuo (entre a doença e o máximo de 

saúde), devendo-se realçar a aposta na promoção da saúde e prevenção da doença, do 

que continuar a gestão das doenças, na medida que uma visão global enfatiza a 

“necessidade de olhar para o nosso estilo de vida, pois só assim se poderá desfrutar de 

boa saúde” (Ramalhão, 2003: 29). 

 

Entendemos a promoção da saúde como os “comportamentos dirigidos para o aumento 

do nível de bem-estar e realização do potencial de saúde dos indivíduos, famílias, 

comunidades e sociedades” (Pender, 1987: 4), da mesma forma que adoptamos a 

perspectiva de Pender (1987: 4) no que concerne à protecção da saúde, como os 

comportamentos “dirigidos para a redução da probabilidade de doença específica ou 

disfunção dos indivíduos, famílias e comunidades, incluindo a protecção activa contra 

os factores de stress desnecessários.”  

 

Independentemente de haver uma forte influência genética e ambiental, por vezes 

incontrolável, a verdade é que somos responsáveis por uma parcela que podemos 

controlar através de comportamentos sensatos. Assim, o novo modelo da saúde implica 

como outra forma de encarar o cuidar. Se, como refere Porto (2004: 78) citando 

Heidegger, “a essência do ser humano reside no cuidado”, então, ”cuidar, mais do que 

um acto, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção, de zelo 

e desvelo; representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e 

envolvimento afectivo com o outro”, fundando “o ethos mínimo da humanidade” (Boff 

citado por Porto, 2004: 78), ou seja, implica humanizar a saúde. 

1.4.2.3. A Humanização da Saúde  

A principal crítica ao modelo biomédico presente até há pouco tempo, tinha a ver com o 

poder e dominância profissional no contexto da relação médico-doente, onde a 

informação era controlada, de forma ao médico poder proteger-se da incerteza do 

diagnóstico e da terapêutica, garantindo o poder, contextualizado na relação distante, 

assimétrica e insensível. A dominação profissional era formalizada na relação através da 
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linguagem (forma subtil de dominação), na interrupção ostensiva (direccionando o 

discurso do paciente em função de respostas categoriais que descrevam a doença em 

termos de sinais e sintomas de forma a tipificar o diagnóstico, desvalorizando as 

experiências e as narrativas), a condescendência (utilização de diminutivos que 

desvalorizava a identidade e as referências pessoais, bem sublinhavam a posição 

assimétrica face à fragilidade. Mais do que o doente, era produzido um caso clínico (um 

número estatístico e uma cama de enfermaria), corporalizado na doença, onde a pessoa 

ficava ausente. Neste modelo, era ressaltado também a organização social do espaço da 

consulta e o controlo do tempo da mesma, reflectindo esse poder e a assimetria na 

relação médico-doente (Quartilho, 2001). 

 

Como vimos, face a este tipo de modelo, o recurso à medicina popular, em especial nas 

comunidades rurais, era uma realidade omnipresente, porque embora carente em técnica 

e científica, aparentava para o doente uma credibilidade que era conextualizada na sua 

maior proximidade e humanidade, onde a linguagem e a simetria valorizava os desejos 

da pessoa fragilizada, que se identificava com aquele ambiente acolhedor e familiar, que 

a valorizava e lhe dava voz activa, mesmo que potencialmente lhe pudesse ser 

prejudicial (Rodrigues de Areia, s.d.; Quartilho, 2001).   

 

Actualmente, apesar de haver ainda resquícios deste modelo (e do seu anti-modelo), 

podemos observar uma mudança em termos de paradigma, que se inicia na formação 

base das profissões da saúde, valorizando as componentes humanistas e éticas, bem 

como a relação e a comunicação, a par da instrumentalidade da técnica e do saber.  

 

Falar de humanização implica ter uma visão holística do ser humano, valorizando a 

aquisição de competências ético-relacionais (Queirós, 2001) e respeitando a forma 

constitutiva do ser pessoa (Nunes, 1998). 

 

Mas, como se compreende esta visão? Será efectivamente perceptível? 

 

Bom, em termos teóricos podemos percebê-la como desejável, porém, tem algumas 

dificuldades práticas que se colocam ao nível das limitações humanas do cuidador, pois, 

sendo também ele pessoa, necessariamente se vê impossibilitado de abarcar a totalidade 
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da outra pessoa que está à sua frente, indo de encontra aos seus anseios, inquietações e 

necessidades. Mas as limitações não estão só em termos da empatia que se pode 

concretizar na relação terapêutica, mas também em termos de vivências diferentes e na 

forma de as transmitir reciprocamente impossibilitando essa concretização efectiva 

(Kelly e Joel, 1999). 

 

Então, em face desta realidade nua e crua, deveremos esquecer esta visão? 

 

Apesar das dificuldades desta missão, o cuidador, deverá levar a cabo este desiderato, 

uma vez que terá uma visão mais alargada, mais abrangente do Outro, conseguindo 

elevar-se, indo além do óbvio, ao Seu encontro, fortalecendo não só a relação 

terapêutica, mas também compreendendo e reduzindo as suas próprias limitações (Kelly 

e Joel, 1999). O profissional de saúde tem a responsabilidade ética de “exercer a sua 

profissão na convicção profunda de que lidam com pessoas humanas particularmente 

vulneráveis e para as quais o fenómeno da doença é profundamente incapacitante e 

indesejável” (Nunes e Brandão, 2007:12).  

 

Embora muitos médicos incorporem valores humanistas na prática clínica, o peso da 

tradição da orientação biomédica e a crença na desvalorização das ciências sociais como 

ciências periféricas, legitima a validade deste modelo que acerbando as demais de 

pouco valor científico e superficialidade dificulta a integração e validação destes 

métodos. A convivência entre ambas torna-se difícil face à crença também generalizada 

por parte das ciências sociais da ideia do mecanicismo médico, bem como nos 

estereótipos depreciativos da classe médica e da instituição hospitalar, por vezes 

caracterizados sem a devida fundamentação ou revelando ignorância e impreparação, 

promovendo a desconfiança mútua. Porém, ambos paradigmas teriam a ganhar se 

promovessem uma relação harmoniosa de sinergia (Quartilho, 2001). 

 

“A arte de Ser médico passa, antes de tudo, pela dignidade de ser, e de ser-humano, de 

ser homem, pessoa, também susceptível ao pathos e, assim, muitíssimo mais apto a 

compreender o sofrimento (empatia), a estar e acompanhar quem sofre (simpatia), 

enquanto “próximo” da realidade sofredora” (Moutinho de Carvalho, 1996: 14). 
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Trata-se de ver a pessoa como um todo interactivo, como “um sistema de órgãos e 

funções dotado de instintos e inteligência, com um património genético e cultural e 

inserido num meio que é constituído por elementos bioéticos, abióticos e sociais” 

(Nazareth, 1996: 147). 

 

Mais do que Tratar (puramente técnico), Cuidar é Humanizar. Não nega a necessidade 

da técnica, acrescenta-lhe a humanização do cuidado, numa simbiose perfeita, holística 

e integradora da pessoa. É transdimensional, na medida que aceita-se como transversal, 

vendo a pessoa como uma entidade única, dinâmica e interactiva com o ambiente 

(interno e externo), com os outros (nas diferentes dimensões) e a biodiversidade, numa 

atitude ética personalista e universal. 

1.5. DA ÉTICA MÉDICA À BIOÉTICA 

A bioética surgiu (oficialmente) em 1970, quando o oncologista Van Rensselaer Potter 

o utilizou pela primeira vez este vocábulo, no seu artigo The science of survival, e, 

tendo defendido no ano seguinte, no seu livro Bioethics: bridge to the future, esta nova 

reflexão como uma estratégia de sobrevivência do Homem, face a uma crescente 

divisão entre os factos biológicos (biological facts) da cultura científica e os valores 

éticos (ethical values) da cultura humanista, em que o progresso científico 

indiscriminado coloca em perigo a humanidade e a vida na Terra (Sgreccia, 2002).  

 

Assim, devia haver uma ponte entre as duas culturas, a científica e a humanista-moral. 

Em outros termos, a ética não deve se referir ao Homem, mas deve estender o olhar para 

a biosfera em seu conjunto, ou melhor, para cada intervenção científica do Homem 

sobre a vida em geral. A bioética, portanto, deve se ocupar de unir a “ética” e a 

“biologia”, os valores éticos e os factos biológicos para a sobrevivência do ecossistema 

todo: a bioética tem a tarefa de ensinar como usar o conhecimento (knowledge how to 

use knowledge) em âmbito cientifico-biológico. O “instinto” de sobrevivência não 

basta: é preciso elaborar uma “ciência” da sobrevivência, que o autor identifica com a 

bioética (Sgreccia, 2002: 24).   
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Assim, para o autor apenas existirá um caminho viável que concilia e que põe em 

contacto dois mundos aparentemente opostos, evitando a destruição, apoiando-se numa 

visão holista, integradora da biosfera e do Homem, numa lógica conceptual em que a 

ciência se inquiete e se questione, sobre a sua eticidade, em que o ser humano “se 

interrogue a respeito da relevância moral da sua intervenção na vida. Trata-se de 

superar a tendência pragmática do mundo moderno, que aplica imediatamente o saber 

sem uma mediação racional e muito menos moral” (Sgreccia, 2002: 24).  

 

Os eventos e incrementos da engenharia genética e molecular, bem como o 

desenvolvimento de novas técnicas, terapêuticas e intervenções no campo biomédico 

vieram confirmar esta preocupação, dando mais força a este movimento. Aliado a isto, a 

bioética ultrapassa a mera ética médica ao reflectir, não apenas sobre as intervenções 

sobre o Homem, como também sobre a biodiversidade, dando-lhe uma maior amplitude, 

transversalidade e universalidade (Sgreccia, 2002: 23 a 25).    

 

Como refere Zoboli (2006: 118), o interesse mundial pela bioética terá nascido da 

“conjugação das possibilidades de manipulação vida propiciadas pela biotecnologia; 

da preocupação com os direitos humanos, a sobrevivência da Terra e a justiça social; e 

da necessidade de enfrentar essas questões em um dialogo inclusivo e plural.” 

 

Como refere Sgreccia (2002: 25), já anteriormente havia a preocupação de reflectir 

nesta matéria, em especial, após as experiências sobre os prisioneiros dos campos de 

concentração nazis, bem como posteriormente, em experimentações sobre seres 

humanos, como é o caso do Jewish Chronic Disease Hospital de Brooklin (injecção de 

células tumorais vivas em pacientes anciãos, sem o seu consentimento), ou do 

Willowbrook State Hospital de Nova Iorque (inoculação do vírus da hepatite em 

crianças deficientes internadas).  

 

Como refere Jonsen (1998) e Sgreccia (2002), apesar de os Estados Unidos terem sido o 

berço desta nova ciência, e aí se terem constituído os mais importantes centros de 

bioética, como é o caso do Institute of Society, Ethics and the Life Sciences (mais 

conhecido por Hastings Center), ou o Kennedy Institute of Ethics (onde está sediado o 

Center of Bioethics), um pouco por todo o mundo se difundiram outros centros, como 
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são os exemplos do Centre de Bioéthique (em Montreal, no Canadá), o Center for 

Human Bioéthics (na Monash University de Melbourne, na Austrália, que teve como 

director Peter Singer), o Instituto Borja de Bioética (Barcelona, em Espanha), o Centre 

d’Etudes Bioéthiques (em Lovaina, na Bélgica), o Institute National de la Santé e de la 

Recherche Médicale (em França), Society for the Study of Medical Ethics (em Oxford, 

em Inglaterra), o Instituto de Bioética da Universidade Católica do Sacro Cuore (em 

Roma, na Itália) ou o Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (no Porto, em Portugal).   

 

Também será importante salientar que a formação contribuiu para que a bioética fosse 

implementada como instrumento de reflexão e decisão, em especial na área da decisão 

da biomedicina, assistindo-se a uma maior difusão de comités de ética, em especial nos 

ambientes de saúde, locais onde se colocam os maiores problemas de decisão, análise e 

reflexão, e, onde a bioética ajuda a decidir o melhor caminho, servindo de 

aconselhamento, decisão e análise nas inquietações e problemas éticos.  

 

Igualmente, face à crescente complexidade das inovações tecnológicas, das intervenções 

e das multivivências culturais, os órgãos de soberania e decisão necessitam de um apoio 

mais eficaz no processo de decisão, face às questões inerentes à utilização de técnicas 

mais complexas e agressivas que colocam em causa a vida e autodeterminação dos 

indivíduos, pelo que as Comissões de Ética Nacionais funcional como uma extensão de 

consultadoria, reflexão e (in)formação activa que, através dos seus pareceres e 

sugestões, auxiliam no processo de decisão ou de emanação de leis (Sgreccia, 2002).   

1.5.1. As Origens e a Evolução 

Porém, a bioética não surgiu do nada. Ela alicerçou-se paulatinamente ao longo da 

história, desenvolvendo-se através de etapas e diferenciando-se nas diversas tendências 

que observamos hoje em dia e que fomentam diversas discussões.  
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Sgreccia (2002) distingue quatro etapas no perfil de desenvolvimento da bioética: a 

ética hipocrática, a moral médica de inspiração teológica, a contribuição da filosofia 

moderna e a reflexão sobre os direitos do Homem (do após última guerra mundial). 

 

Sem duvida que, o Juramento de Hipócrates foi o percursor da ética médica, 

consubstanciado num Corpus Hippocraticum fruto das diversas contribuições das 

vivências e reflexões sobre o acto médico na pessoa humana, criando um vinculo pré-

juridico e ético de respeito pela dignidade humana e intenção de boas práticas do 

profissional, perpetuando uma tradição secular que exalta o sagrado da corporeidade, 

mas também o paternalismo face à necessidade de transcendência, de defesa absoluta e 

guardião da vida do doente, fundada nos princípios da beneficência e da não-

maleficência e difundida quase universalmente, com outras formulas análogas noutras 

culturas, como é o caso o Juramento de Asph Bem Berachyahu (na Síria, do século 

VI), a Oração quotidiana do médico, de Mosè Maimonide (no Egipto, no século XII) 

ou os Deveres do médico, de Mohamed Hasin (na Pérsia, em 1770), constituindo 

códigos de conduta de ética médica (Sgreccia, 2002). 

 

O liberalismo ético proposto por Hume, Smith, Grogory ou Short Mell, bem como a 

formulação dos direitos do Homem e do cidadão exaltam uma corrente anti-paternalista 

fundada no princípio da autonomia, que aliado à difusão do princípio da justiça, 

emanado do pensamento social contemporâneo, veio a dar origem à principiologia 

proposta por Beauchamp e Childress, numa conjunção de ponderação entre a ética 

individual e a social, face ao devir social (Sgreccia, 2002). 

 

O Cristianismo, mais do que acolher a ética hipocrática, deu-lhes outros valores e 

fundamentos, sacralizando a pessoa humana, como criatura de Deus, dotada de um 

espírito indissociado da corporeidade, sublimando a solidariedade ontológica que o 

médico deve ter face ao seu semelhante, de cuidar o seu irmão (Sgreccia, 2002). 

 

 A Revolução Francesa viria a contribuir com o conceito de cidadania e do direito do 

cidadão à assistência médica, conferindo ao médico o dever de o cuidar. Do Processo de 

Nuremberga, decorrente do julgamento das atrocidades ocorridas na segunda grande 

guerra mundial, formularam-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

151

1948) e a Convenção de salvaguarda dos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais (Conselho da Europa, 1950), marcos fundamentais que, contendo as 

afirmações empenhadas sobre a defesa da vida e da integridade física, bem como a 

defesa de outras liberdades civis e políticas fundamentais, deram origem a todo um 

emanar de documentos éticos (Declarações, Convenções, Recomendações e Cartas), 

cimentando propostas normativas e difundindo valores éticos constitutivos do direito, da 

deontologia e da constituição da maioria dos estados actuais. Dos códigos de ética 

damos ênfase do Código de Nuremberga (1946), o Código de Ética Médica (contendo o 

Juramento de Genebra, 1948), o Código de Helsínquia (1962, contendo diversas 

actualizações posteriores) ou a Declaração de Sidney (1962, sendo actualizada em 

1983), pelo seu legado histórico (Sgreccia, 2002), dando origem a novas leituras do acto 

médico e a uma nova medicina (Jonsen, 1998). 

1.5.2. A Definição e os Constructos 

Para Serrão (2001c), o bios contribuia com dados da biologia científica, estrutural e 

molecular, da genética enquanto genoma e fisioma, e outros dados científicos que 

definem a vida como natureza; o ethos contribuía com os saberes específicos sobre as 

pecularidades das diferentes formas de vida construídas com e sobre a natureza – a vida 

vegetal, a vida animal e a vida humana. 

 

Como refere Serrão (2001a: 806), referindo-se à Bioética como uma “nova ética”, feita 

em contínuo diálogo “com a archeobiologia do homem moderno”, assumindo-se como 

uma “ética da pós-modernidade e do novo humanismo, defensora e promotora da 

dignidade humana, bem como o respeito pela vida, por toda a vida, vegetal, animal e 

humana, em todas as suas fases da sua manifestação, no seu tempo.”: 

 

A designação Archeo, refere-se a um estudo que transcende a paleontologia, 

pretendendo descobrir na biologia a evolução feita ao longo dos tempos. Nesta análise, 

como refere Serrão (2001a), a Archeobiologia, fundamenta e conjuga a “Bios”, a 

“Ethós” e o “Lógos”, numa síntese que uma Estrutura do Fenómeno Vital e utiliza o 

processo biocultural da humanização, numa perspectiva processual. Como vimos 
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anteriormente, a matéria foi-se agregando e tomando vida, diferenciando-se e 

sacrificando o indivíduo à possibilidade de se organizar numa sociedade complexa. Os 

próprios indivíduos (formados por múltiplas células, em órgãos diferenciados, 

trabalhando para a manutenção e coesão social do todo) agrupam-se segundo critérios 

de afinidade e inter-relação dinâmica constituindo um superorganismo social, em que 

novamente o todo é potenciado face ao somatório dos seus elementos, transcendendo as 

estruturas que o constituem.  

 

Para Barchifontaine et. al. (1987), a bioética é definida como o exame crítico das 

dimensões morais do processo de decisão. Para Spinsanti (1987), é encarada como o 

estudo sistemático da conduta humana, no âmbito da saúde e das ciências da vida, 

examinada à luz dos valores e dos princípios morais, reportando-se no pensamento de 

Reich (1978) citado por Sgreccia (2002: 43), não só à biomedicina como também à 

biosfera, definindo-se “pela referência a valores e princípios morais e, por isso, à 

definição de critérios, juízos e limites de licitude ou de ilicitude.” Afirma-se 

“consistente e salutar” através de qualidades imprescindíveis como a “tolerância ativa, 

a civilidade, o respeito e a boa vontade para interessar-se pela visão dos que operam 

em diferentes tradições éticas, tanto seculares como religiosas” (Zoboli, 2006: 133). 

 

Mas mais do que isto, implica um enfoque transversal e multidimensional da condição 

da vida e da saúde, em que “a transdisciplinaridade da bioética pretende manter a 

autonomia e independência tanto das áreas científicas como das humanistas, 

respeitando e aceitando os seus diferentes métodos, linguagem, objectivos e 

conclusões” (Archer, 1996: 463), mas ao mesmo tempo, traçando uma ponte entre as 

mesmas, “mediante um diálogo inclusivo, plural e responsável na busca da sabedoria, 

entendida como a compreensão de como usar o conhecimento para o bem social e a 

promoção da dignidade humana e da boa qualidade de vida” (Zoboli, 2006:122). 

1.5.3. A Justificação Epistemológica 

A multiplicidade de vivências, de manifestações do ethos individual na diversidade 

cultural da globalização, face aos crescentes avanços biotecnológicos (em particular da 
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engenharia genética) fazem “entrever a possibilidade da criação da “bomba 

biológica”, muito menos dispendiosa que a nuclear e com menores possibilidades de 

controle”, com repercussões sobre a biosfera e sobre o ecossistema, ou provocando um 

fatal fault que extinguisse a espécie humana, exigiu a necessidade de procurar de uma 

ética responsável que fosse, mais do que um processo de relação entre o Homem e a 

biodiversidade, uma estratégia de sobrevivência da Terra (Sgreccia, 2002: 59). 

 

Se a Ciência recorre ao método experimental a fim de validar a construção dos saberes, 

este método, por vezes, implica abordagens limiares que, quando não ponderadas, 

ultrapassam os limites éticos aceitáveis, com repercussões sobre a vida. A bioética vem 

questionar esta utilização, na medida que faz um exame prévio sobre as consequências e 

o risco envolvido. Mais do que limitar, ela auxilia o investigador, o médico ou a pessoa 

a ponderar a necessidade e a exequibilidade ética, num vínculo entre a ética e a ciência, 

exigindo responsabilidade e competência, monitorizando eticamente a intervenção, a 

intencionalidade e a relação risco-benefício. Não basta perspectivar os fins, mas 

igualmente os princípios da intervenção e a integridade ontológica daquele(s) que levam 

a cabo a intervenção (Sgreccia, 2002).    

1.5.4. A Bioética como Ciência  

A bioética (ou ética das ciências da vida) nasce da “necessidade de definir uma atitude 

moral e estabelecer uma tomada de consciência senão consenso social face aos 

numerosos problemas levantados” (Hamida, 2001: 94).  

 

A bioética é uma ciência, em que o discurso bioético “não é dogmático nem persuasivo, 

mas antes heurístico e criativo”, baseando-se no diálogo transdisciplinar, cuja 

metodologia, “mais do que dedutiva (a partir de princípios fundamentais e buscar a 

sua aplicação a situações concretas), tende a ser indutiva (partir de sensibilidades 

éticas consensuais com relação a situações e erigir então princípios gerais).” 

Transcende o pragmatismo biomédico e localiza-se na área da sabedoria prática que se 

baseia na “fundamentação dos valores e das finalidades éticas, assim como na sua 
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hierarquização teórica”, tendo como objecto de enfoque a vida, o Homem e a ética, 

assumindo-se também como transdisciplinar (Archer, 2006: 382 e 383).  

 

A bioética possui uma estratégia transdisciplinar que lhe permite descortinar e propor 

em cada encruzilhada que a biologia abre à Humanidade, caminhos que conduzem á 

felicidade genuína e sustentável tanto da pessoa como da sociedade (Osswald, 2001). 

1.5.5. Os Fundamentos da Bioética  

Quando falamos em Bioética temos de centrar o estudo nos princípios e nos valores que 

defende, bem a sua concretização em direitos, enunciada nos principais documentos 

éticos, bem como a sua aplicação prescritiva na forma do direito (num estado ou nação) 

e da deontologia (a nível profissional). 

 

Apesar do modelo dos princípios conter limitações no concerne à teorização e alguns 

aspectos de aplicação prática oferece consistência à discussão sobre questões práticas de 

uma certa complexidade ou envergadura, possibilitando um acordo entre os agentes 

com diversos pontos de vista, trazendo equilíbrio na pluralidade e uma ancora à 

discussão. São a expressão mais sintética dos compromissos básicos que os agentes 

podiam assumir, sem ter que renunciar aos seus próprios pontos de vista: os princípios 

marcam uma linha clara que nada ou ninguém deve passar, seja quais forem as 

circunstâncias particulares (Nozik, 1993). 

 

Os princípios constituem um tipo de normas, prescrevem algo que tem de se fazer, 

indicando uma conduta a adoptar. O problema que existe em definir-los de uma forma 

precisa tem a ver com a dificuldade que se baseia na própria linguagem moral, pela sua 

estrutura aberta (Brennan, 1977; Von Wright, 1979). 

 

Os princípios são distintos das regras: enquanto os primeiros são mandamentos óptimos, 

no sentido que prescrevem algo a realizar, de forma gradual (em maior ou menor grau); 

as regras são mandamentos definitivos, visto que não possuem graduação nenhuma, ou 

se cumprem ou não (Atienza, 1993). 
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1.5.5.1. Os Princípios e os Valores 

William David Ross, no seu livro “The Right and the Good” expressa o conceito de que 

a vida moral está fundamentada nalguns princípios básicos, evidentes e incontestáveis, 

que todos os seres humanos consideram obrigatórios numa primeira consideração, 

denominando-os de prima fácies (Ross, 1930; Kipper e Clotet, 1998). Estes deveres são 

obrigações que deverão ser sempre cumpridas, a não ser que conflituam, numa 

determinada situação, com outra obrigação social ou mais forte (Beauchamp e 

Childress, 1994). 

 

Etimologicamente originado da palavra latina principium, tem a ver com a ideia de 

origem, base, inteiro, e o fundamento de um processo qualquer (Ferreira, 1975). 

Princípio, é a base fundamental de demonstração em qualquer ciência, natural ou 

humana. São simultaneamente considerados autónomos (têm vida própria) e valorativos 

(porque contêm ideias de valor significativo, podendo expressar verdades universais). 

Enquanto norma jurídica, é determinante na medida que as demais estão-lhe 

subordinadas. São genéricas, face ao alto grau de indeterminação e à sua posição 

hierárquica superior (Alvim, 2007). 

 

Os princípios podem exercer função argumentista ou podem identificar normas que não 

são expressas por qualquer lei, possibilitando àqueles que devem aplicar a lei ao caso 

concreto o desenvolvimento, e a integração e complementação do direito. Em caso de 

conflito entre os princípios, devemos buscar uma harmonização possível, pois não há 

critérios rígidos para a prevalência de um aspecto em detrimento de outro. Perante a 

análise, a partir de casos reais, à pessoa caberá a avaliação sobre qual princípio deverá 

prevalecer no caso concreto (Alvim, 2007). 

 

Os princípios prima facie não são princípios absolutos: são deveres condicionados (ou 

de obrigação imperfeita), na medida que cedem perante outros mais significativos 

(Ross, 1930). Têm relevância, uma vez que reduzem as pretensões sobre os casos e 

sobre as contentas concretas, permitindo sustentar que a argumentação prática é 

racional, que há analogia entre os critérios de verdade e correcção prática (Habermas, 

1996); por outro lado, os princípios reduzem as pretensões sobre os casos e sobre os 
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conteúdos concretos. Pode-se dizer que os princípios estabelecem as condições para 

analisar os casos práticos a partir de critérios racionais. Mas, devem ser entendidos 

como um ponto de partida, como razões para a acção (Raz, 1991), mas não como uma 

linha de actuação, distinguindo-se desta porque não estabelece um programa de 

actuação (Dworkin, 1985). 

 

Frankena (1963) desenvolve a sua teoria com base nas ideias de Ross (1930) referindo a 

beneficência e a justiça ou equidade como os dois deveres prima facie. Beauchamp e 

Childress (1994) transportam estas ideias para o principialismo, reforçando com mais 

dois deveres ou princípios prima facie: o respeito pela autonomia individual e a não 

maleficência, referindo-se que estes deveriam constituir um ponto de partida para toda a 

discussão ética. Apesar de sujeito a críticas face à relação do peso relativo de cada um 

deles, na Bioética actual, é consenso que o Principialismo apresenta um conjunto de 

postulados básicos que não deverá ser ignorado (Kotow, 1995). O respeito pela 

autonomia é um princípio prima facies, limitado pelo respeito pela dignidade e 

liberdade dos outros, mas que confere o reconhecimento do indivíduo como uma 

entidade e não um objecto instrumentável (Massarollo et. al., 2006). 

 

Os princípios estabelecem um nível óptimo ou ideal (Peczenic, 1989), cuja validade se 

encontra á margem de interesses ou de enfoques particulares. Nesse sentido, os 

princípios morais definem ou desenham uma linha daquilo que é aceitável ou não. A sua 

força e aplicabilidade dependerão dos agentes, por isso só possuem a força das razões, e 

uma aplicabilidade reduzida ou indirecta. Traduzem normas, pelo que não são absolutos 

nem ignoram as contingências ou a situação real dos agentes. Mas, como refere Ryle 

(1945), conhecer uma regra é também saber utilizá-la. Se por um lado, as sociedades 

pluralistas e hetergéneas potenciam a decisão individual, debilitando a força dos valores 

e os princípios absolutos; por outro, estas mesmas sociedades requerem certos valores, 

assim como de certas práticas que favoreçam a cooperação e a deliberação entre os 

cidadãos. 
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1.5.5.2. Os direitos e os deveres 

Relativamente à evolução dos direitos, Oliveira Jr. (1997: 192 e 193) classifica os 

direitos: de primeira geração, quando se referem a direitos individuais, que 

“pressupõem igualdade formal perante a lei e consideram o sujeito abstractamente”; 

de segunda geração, onde são colocados os direitos sociais, “nos quais o sujeito de 

direito é visto enquanto inserido no contexto social”; de terceira e quarta geração, 

respectivamente aos direitos transindividuais, que correspondem a “direitos colectivos e 

difusos”, os direitos “de manipulação genética”, que correspondem à “biotecnologia e 

à bioengenharia”; e, ainda, os direitos que se evidenciaram com a “realidade virtual” 

que constituem uma quinta geração. Para Cademartori (1999), os direitos de primeira 

geração estão estampados nas principais declarações e correspondem às liberdades 

fundamentais, enquanto os de segunda geração reproduzem os direitos sociais e os de 

terceira geração têm a ver com os grupos humanos (como o ambiente sadio e a paz 

mundial). 

Os Direitos do Homem e a Bioética 

O biodireito pressupõe a materialização nos direitos humanos, assegurando os seus 

fundamentos racionais e legitimadores. Como refere Barreto (2007), entende-se além do 

subjectivismo, pois, visa amparar-se em princípios bioéticos, que como tal imbuem-se 

de uma objectivação com caracterísitcas de universalidade. 

 

Da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), publicada no Diário 

da República, I Série A, nº 57/58, de 9 de Março de 1978, mediante aviso do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, decorre, no art. 1º, que: “Todos os homens nascem livres e 

iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns 

para os outros em espírito de fraternidade”, o que implica que ressaltem os conceitos 

de Liberdade, Igualdade e Fraternidade (decorrente do ideal de Cidadania, vindo da 

Revolução Francesa), em que a fraternidade é uma emanação da razão e da consciência 

(será extensivo ao doente mental?), para uma transposição de solidariedade ontológica, 

onde a dignidade e a liberdade são intrínsecas ao ser humano (“todos os homens 

nascem” com elas) e o conceito de cidadania está latente, na igualdade “em dignidade e 
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em direitos.” Destes ideais, em especial do conceito de respeito pela dignidade humana, 

nascem os demais direitos, difundidos e ratificados pelos posteriores documentos éticos 

e legislação (nacional e internacional), e transplantados para as deontologias 

profissionais (em especial dos profissionais da área da saúde). Desta Carta resultam 

diversos direitos consagrados e ratificados pela humanidade, tendo por referência o 

respeito pela dignidade humana, considerado como valor major, donde nascem os 

diversos valores, radica no princípio ético do respeito pela dignidade humana, que 

considera o ser humano como ser único, irrepetível e singular na criação, dotado de um 

valor intrínseco, não instrumentável ou inalienável, e, como tal dotado de respeito, que 

deve ser defendido e preservado, numa solidariedade ontológica e como estratégia de 

sobrevivência intraespecífica (CNEV, 1992). Daqui derivam todos os demais direitos, 

como o direito á vida e à segurança pessoal, o direito à igualdade e à não-discriminação, 

o direito à identidade e à privacidade, o direito à liberdade e à autodeterminação ou o 

direito à justiça. 

 

Consideramos estes os principais direitos, embora outros de não somenos importância 

se perfilem no horizonte: e que de uma forma ou de outra radicam nestes, caso o direito 

à saúde, à família, solidariedade e bem-estar, à educação, cultura, lazer e ordem, ao 

trabalho, solidariedade e participação social, asilo, nacionalidade, residência e 

propriedade, decorrentes dos diversos documentos éticos, como é o caso da Carta das 

Nações Unidas (ONU, 1945), da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 

1948), da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (Conselho da Europa, 1950), da Carta Social Europeia (Portugal, 

2001), do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966a), do Pacto 

dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966b), da Declaração da Acção 

de Viena (ONU, 1993), da Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina 

(Conselho da Europa, 1997), da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(Conselho da Europa, 2000), ou da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos (UNESCO, 2005), entre outros diversos documentos.  

 

Estes e outros direitos, comuns à generalidade dos cidadãos são extensivos ao doente 

mental, considerando outros ainda que visam protegê-lo de práticas violentas, 

discriminatórias ou que atentem ao usufruto destes direitos, bem como visam 
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discriminá-lo positivamente e socialmente, face à sua vulnerabilidade de forma poder 

exercê-los, como é o caso da Convenção sobre a Protecção de Todas as Pessoas contra 

a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou degradantes (ONU, 

1984) ou as Regras Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência (ONU, 1993), entre outras, existindo em cada país legislação específica que 

visa este desiderato.  

Direitos Humanos e Direitos Animais 

Singer (1998: 96) defende a extensão dos direitos humanos aos grandes primatas, na 

medida que a própria expressão “ser humano” costuma ser utilizada em diversos 

sentidos, muitas vezes relativa ao conjunto dos membros da espécie, outras referindo 

aos “indicadores de humanidade”, como a consciência de si, autocontrole, senso de 

passado e futuro, capacidade de se relacionar, se preocupar e comunicar com os outros e 

curiosidade (o que exclui os portadores de deficiências mentais ou intelectuais graves e 

irreverssíveis, como a doença mental grave). Já o conceito de pessoa envolve algo mais. 

Se na Roma Antiga definia um individuo com atributos (como o nascimento com vida, 

forma humana, bem como o status de cidadão livre e capaz), retirando deste patamar as 

mulheres, crianças, escravos, estrangeiros e os próprios animais, denominados de res 

(Cretella Jr., 1999).   

 

A procura de identificação entre pessoa e ser humano foi obra da tradição cristã que 

com isto pretendia pôr fim à distinção romana entre cidadãos e escravos, tendo por base 

o fundamento moral da sacralização da vida humana, face à imortalidade da alma 

(Singer, 2004). O processo de humanização foi consolidado definitivamente (no 

Direito) com o pensamento de Kant (1993) que definia a pessoa como um todo racional 

e auto-consciente, capaz de agir de maneira distinta de um mero espectador, de tomar 

decisões e executá-las com a consciência de perseguir interesses próprios. 
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1.6. RESUMO DO CAPÍTULO 

• A Vida é acção eminente que, por acção da selecção natural, se diferenciou e 

complexificou, sacrificando a individualidade à aventura da constituição de uma 

sociedade com maior estabilidade termodinâmica, produzindo superorganismos 

que agem, interagem e que pensam a própria interacção.  

• O Homem, nascido desta Vida, diferenciou-se dos demais seres vivos, pela 

capacidade de comunicar e simbolizar, partilhando de uma linguagem, num 

código feito cultura, interagindo e construindo relação, digitalizando, simulando, 

prevendo acontecimentos (buscando a Ciência) e reflectindo sobre as 

consequências, redefinindo o seu ser (construindo a Ética e a Vida Boa). 

• Na evolução antropológica, a ontogénese replica a filogénese, em que a ética 

emerge como categoria do pensamento humano, dedutível da noção abstracta do 

valor, resultando da interacção da cultura exterior simbólica com a actividade 

cerebral, onde o cérebro aparece como a unidade onde a ética é produzida e 

processada, em função da realidade apre(e)ndida e reflectida. 

• A plasticidade do cérebro permitiu perder ou ganhar conexões, conforme o uso 

ou desuso das estruturas, através do crescimento sináptico selectivo 

(privilegiando as vivências, a cultura e a relação) ou face aos danos, em que as 

estruturas danificadas ou inaptas são substituídas por outras que até aí 

desempenhavam outras funções ou estavam inactivas, induzidas por estímulos 

ou pelo treino de competências e aptidões.  

• Enquanto ser animal está sujeito ao agir arcaico, mais animal. A prevalência da 

acção de um dos cérebros sobre os demais determinam uma acção mais próxima 

do agir humano (ética), caso provinda do neocortéx (simbolizador) ou do agir de 

Homem (mais natural, emotiva e instintiva), caso emanada do cérebro reptílico 

(reflexa) e/ou do paleomamífero (emotiva).  

• O Homem ao adaptar-se, apreende, partilha e transmite, em interacção 

intencional com o Outro. Ser Pessoa, transporta qualidades intrínsecas ao 

indivíduo, existentes para além da máscara que o cobre e que transparece para os 

outros; Ser Pessoa, é ser possuidor de um valor ontológico, que torna a sua vida 

inviolável, dotando-o de dignidade intrínseca, num reconhecimento ontológico, 

comum à espécie.  
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• O reconhecimento do valor de algo ou alguém, implica um processo de 

aprendizagem, de relação com os outros e com o mundo onde se encontra 

inserido, onde o discernimento de pensar o acto antes de operacionalizá-lo, de 

adequar a consciência e a vontade à necessidade de estabelecer relações 

harmoniosas com os outros e com o mundo em que vive, usando a prudência e 

tolerância. A atribuição do valor advém da qualidade da acção que é produzida, 

da forma como esta é percebida pelos outros e da forma como percebemos o 

mundo. A decisão é um consenso entre a vontade consciente e a necessidade de 

ser aceite socialmente, de fazer aquilo que é bom para si, mas também para os 

outros. Viver em sociedade implica estabelecer relações de respeito e 

reciprocidade, de convivência e partilha interactiva com o outro, com o ambiente 

e a biodiversidade. 

• A prática profissional pressupõe não só a aprendizagem de competências e 

habilidades relativas a uma determinada área biomédica, pautada por elevados 

padrões de excelência, obedecendo às regras e consecução de bens, bem como a 

necessária aceitação pelos seus profissionais. A excelência deve nortear a 

actuação do profissional, tendo a pessoa direito a usufruir de cuidados 

exemplares de índole técnica, científica e humana, regendo-se a ética 

profissional por uma ética de máximos, onde deve ser privilegiado o valor da 

dignidade humana e pesados os princípios da autonomia, da não-maleficência, 

da beneficência e da justiça, agindo no melhor interesse do indivíduo, ou das 

populações vulneráveis. 

• A humanização passa por integrar a componente social na biomedicina, 

elevando o doente ao estatuto de pessoa doente, erradicando a assimetria e a 

dominação profissionais, não coisificando nem instrumentalizando a pessoa 

(porque a mesma é dotada de um valor intrínseco), assumindo uma leitura 

holística e valorizando as competências ético-relacionais e respeitando a forma 

constitutiva de ser pessoa. Mais do que Tratar (puramente técnico), Cuidar é 

Humanizar. Não nega a necessidade da técnica, acrescenta-lhe a humanização do 

cuidado, numa simbiose perfeita, holística e integradora da pessoa. É 

transdimensional, na medida que aceita-se como transversal, vendo como uma 

entidade única, dinâmica e interactiva com o ambiente (interno e externo), com 
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os outros (nas diferentes dimensões) e a diversidade, numa atitude ética 

personalista e universal.  

• A Bioética reflecte, não apenas sobre as intervenções no Homem, como também 

na biodiversidade, dando-lhe uma maior amplitude, transversalidade e 

universalidade, assumindo-se como o estudo sistemático da conduta humana nas 

ciências da vida, à luz dos princípios e valor morais.  
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2. A Saúde Mental 

O que é a Saúde Mental? Que sentido faz falar de saúde mental, face aos diversos 

conceitos e modelos, quando o próprio conceito de saúde (OMS) é demasiado 

abrangente, o que implica na prática que seja impossível a sua manutenção efectiva no 

tempo, pois, passa por um equilíbrio demasiado delicado, difícil de atingir e manter, e 

abstracto na sua concepção? Assim, a doença passa pela própria percepção do estar 

doente ou da sensação da perda da saúde. Se isto é confuso em termos latos, quando 

falamos de saúde mental ou da sua falta (doença?), tendemos a esquecer que somos um 

todo (conceito holístico) e que o desequilíbrio de uma das partes afecta as demais, e 

vice-versa. Para complicar mais esta noção redutora (em que temos a mania de 

catalogar, rotular e espartilhar, no fundo de tentar dar ordem ao caos… estaremos 

também nós doentes?), levanta-se a questão da normalidade (criticável sob inúmeros 

aspectos, pois, também ela varia no tempo, na cultura, na sociedade, etc.), da 

competência (pouco absoluta e muito subjectiva, uma vez que varia com a história de 

saúde do indivíduo), dos padrões e desvios de comportamento, da doença mental 

identificável (quando é possível fazê-lo). 

 

Ao longo deste capítulo faremos uma caracterização da Saúde Mental abordando o 

processo normal e o patológico, como se consubstancia o estatuto da pessoa com 

perturbação mental e a forma como os cuidados são equacionados pelos profissionais, 

procurando efectuar uma abordagem conceptual sobre a terminologia associada a este 

tema, bem como algumas considerações sobre esta temática. Utilizamos o termo saúde 

mental numa perspectiva positiva do significado. Recorremos ao contexto da 

normalidade opondo-o ao de loucura. 
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2.1. A SANIDADE 

Como vimos, a saúde é um estado de harmonioso equilíbrio, instável e dinâmico, vista 

num continuum que vai desde a doença ao mais completo bem-estar consigo, com o 

outro e com a biodiversidade. Mais do que um bem individual, é um direito e um bem 

que todos e cada um devem preservar, responsavelmente (Rosa: 1991).    

 

Então o que é a saúde mental, afinal? 

 

A Saúde Mental é definida por Harber et. al. (1992) citados por Howard (1999: 763 e 

764) como um “processo dinâmico que capacita e promove o funcionamento físico, 

cognitivo, afectivo e social do indivíduo”, sendo referenciada também como “a força 

capacitadora que motiva o indivíduo na procura e satisfação dos objectivos de vida”. 

 

Quando se fala na formação do indivíduo enquanto cidadão, é importante considerar as 

necessidades do indivíduo, ou seja, o estado físico “que envolve qualquer carência ou 

deficit” num determinado organismo (Atkinson et. al., 2002: 727) que, quando 

satisfeitas trazem sentimentos de satisfação, felicidade e entusiasmo, ao passo que o 

inverso leva à frustração, traduzida em sentimentos desagradáveis, potenciadores de 

emoções negativas. Estas necessidades brotam independentemente da cultura, da 

educação ou do meio ambiente, sob a forma de instintos, impulsos ou tendências que 

exigem a sua satisfação imediata, sob pena de se virar contra uma sociedade que lhe 

nega a satisfação das suas necessidades inatas.  

 

Maslow (1970) descreve na sua teoria da motivação humana, as Necessidades Humanas 

Básicas, como estados de tensões conscientes e inconscientes, resultantes de 

desequilíbrios dos fenómenos vitais e que brotam sem planeamento prévio. São 

universais (comuns a todos os seres humanos), vitais (porque importantes à conservação 

da vida), latentes (que só se manifestam, em intensidade variável, face á insatisfação de 

um desequilíbrio e não em estado de equilíbrio dinâmico), infinitas (porque se 

apresentam numa diversidade de modulidades), constantes (estão omnipresentes no ser 

humano), energéticas (leva a um dispêndio de energia para as satisfazer) e 

hierarquizadas (por dependerem da prioridade definidade pela necessidade dominante e 
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que produz maior tensão no momento, que por ser urgente implica uma força especial). 

Para o autor, sempre que uma necessidade de maior potência é satisfeita, outra toma o 

seu lugar, o que implica que não haja satisfação completa ou permanente, pois, se tal 

acontecesse o indivíduo ficaria esvaziado de motivação e ânimo.   

 

Maslow (1970) define esta prioridade pela sua potência decrescente, numa pirâmide 

virtual, onde na base estão as necessidades fisiológicas indispensáveis à sobrevivência 

humanas (como a oxigenação, nutrição, metabolismo, hidratação e eliminação, sono e 

repouso, sexualidade, exercico e actividade fisicas, habitação e vestuário). As 

capacidades que não são úteis à consumação da satisfação das necessidades humanas 

afectadas permanecem inactivas e todos os desejos e anseios são esquecidos ou 

colocados em segundo plano. A prioridade seguinte é segurança (abrigo, tecto, 

vestimentas e protecção, liberdade de medos e ansiedade, independência, propriedade e 

bens, status, curiosidade, aprendizagem, conhecimento, criatividade, realização). É uma 

necessidade de preservação baseada, não no aqui e agora, mas no futuro. A prioridade 

seguinte é o sentimento de pertença (amor e sexo, intimidade, relação, comunicação, 

família, individualidade, liberdade e respeito). A satisfação desta necessidade produz 

autoconfiança, utilidade e valorização com a participação. Trabalha a autoestima, sendo 

um factor fundamental para o desenvolvimento da sua personalidade, construção dos 

desejos, sonhos e ideiais, e, deve ser trabalhada a partir da infância, enquanto a criança 

está a construir o seu quadro de referência, que lhe permitirá singrar no futuro (Maurus, 

1989). No topo da pirâmide, encontra-se a necessidade de auto-realização (que envolve 

a espiritualidade, religião, fé, crença, filosofia de vida, conhecimento, aprovação e 

reconhecimento, bem como o desejo de desenvolver o seu potencial, a procura da 

estética e da beleza). 

 

Por considerar que essas necessidades possuem intrinsecamente, em regra, um 

componente psicológico Mohana (1964) conclui ao estudá-las que a vida psíquica das 

pessoas é feita a três níveis distintos e inseparáveis: nível psicobiológico (voltadas para 

as necessidades biológicas), nível psicossocial (voltadas para a sociabilidade, donde se 

destaca a forte necessidade de socialização, auto-afirmação e amar e ser amado) e a 

nível psicoespiritual (centrado na espiritualidade, da procura do significado para o agir e 
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para a sua vida). Os dois primeiros são comuns aos seres vivos em geral, enquanto o 

terceiro parece ser exclusiva dos seres humanos. 

 

Maslow (1970) citado por Townsend (2002: 14 e 15) enfatizava a “motivação de um 

indivíduo na contínua busca da realização pessoal”, identificando uma “hierarquia de 

necessidades”, em que “as mais inferiores tendo de ser atendidas antes de conseguir-se 

atingir os níveis mais elevados, sendo a realização pessoal obtida ao atingir-se o mais 

alto potencial pessoal,” podendo os indivíduos “reverter sua posição na hierarquia de 

um nível mais alto para outro mais baixo com base nas circunstâncias de vida.” Assim, 

a realização pessoal (o nível mais alto da pirâmide de Maslow) é descrita como ser 

“psicologicamente sadio, integralmente humano, muito evoluído e plenamente 

maduro.” Para que tal fosse possível, o indivíduo deveria ter as seguintes 

características: 

1. Uma percepção adequada da realidade 

2. Capacidade de aceitar-se, aos outros e à natureza humana 

3. Capacidade de manifestar espontaneidade 

4. Capacidade de focalizar a concentração na resolução de problemas 

5. Necessidade de distanciamento e desejo de privacidade  

6. Independência, autonomia e resistência à enculturação 

7. Uma intensidade de reacção emocional 

8. Frequentes experiências “máximas” validando a dignidade, riqueza e beleza 

da vida 

9. Uma identificação com a humanidade 

10. A capacidade de estabelecer relações interpessoais satisfatórias 

11. Uma estrutura de carácter democrático e um forte sentido ético 

12. Criatividade 

13. Um certo grau de não conformismo 

 

Bom, parece interessante notar a omnipresença da ética na realização pessoal, bem 

como isso parece influir na manutenção da saúde mental. 

 

A American Psychiatric Association (1980) citada por Townsend (2002: 15) define a 

saúde mental como “um sucesso no trabalho, amor e criação, com a capacidade de 
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resolução madura e flexível de conflitos entre instintos, consciência, outras pessoas 

importantes e a realidade.”  

 

Já Robinson (1983) citado por Townsend (2002: 15), define-a como “um estado 

dinâmico em que se demonstra pensamentos, sentimentos e comportamentos que são 

apropriados para a idade e congruentes com as normas locais e culturais.”  

 

Como refere Milheiro (2000: 209 e 210), o conceito de saúde mental “tem naturalmente 

de passar pela identidade de cada um, pela sua adaptação, posicionamento e relação 

com a cultura circundante.” 

   

Assim, tal como Townsend (2002: 15) iremos aproveitar esta definição, com uma 

ligeira nuance, ou seja, saúde mental será vista como a “adaptação bem-sucedida a 

fatores de estresse do ambiente interno ou externo, evidenciado por pensamentos, 

sentimentos e comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes com 

normas locais e culturais.” 

2.1.1. (A) Normalidade  

Para Scharfetter (1997: 7), as normas – do latim norma, como medida, linha de 

orientação, regra ou prescrição – “são inevitáveis e inamovíveis no nosso contacto com 

o mundo, bem como na nossa integração numa comunidade e para a continuidade da 

sociedade.”  

 

Esta imprescindibilidade resulta do facto de serem essenciais à sobrevivência dos 

indivíduos na sociedade, conferindo à mesma ordem, estrutura e um sistema pelo qual 

se regem e se sentem seguros face aos interesses de cada um, que se obrigam a respeitá-

lo (e aos seu património e interesses), reconhecendo-o como membro de direito. O 

indivíduo retribui este respeito e reconhecimento, sob pena dos demais lhe retirarem ou 

diminuírem os seus direitos e usufruto do seu património.  
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Para Bergeret (1998), normalidade refere-se à percentagem maioritária do 

comportamento ou ponto de vista, o que implica azar para a minoria. 

 

As normas constituem-se dentro da sociedade (podendo ser estabelecidas por quem 

detém o poder), proporcionando não só segurança, protecção e o acolhimento ao 

indivíduo, como uma estrutura e um sistema à sociedade, enquadrado por um conjunto 

de limites, linhas orientadoras de comportamento e valores que padronizam, regulam e 

contextualizam a postura, comunicação e relação dos seus membros; as normas tornam 

previsível, calculável e avaliável, mas também inteligível e aceite o comportamento dos 

indivíduos, poupando o esforço a adaptações contínuas que poderiam colocar em risco a 

coesão e a estrutura social, e, reprimindo ou rejeitando comportamentos, vivências ou 

formas de existência individualistas (Scharfetter, 1997).   

 

Na verdade, como no entender de Scharfetter (1997: 7) a existência de normas “são 

inevitáveis e inamovíveis no nosso contacto com o mundo, bem como na nossa 

integração numa comunidade e para a continuidade da sociedade.” Esta 

imprescindibilidade resulta do facto de serem essenciais à sobrevivência dos indivíduos 

na sociedade, conferindo à mesma ordem, estrutura e um sistema pelo qual se regem e 

se sentem seguros face aos interesses de cada um, que se obrigam a respeitá-lo (e aos 

seu património e interesses), reconhecendo-o como membro de direito. As normas 

constituem-se dentro da sociedade (podendo ser estabelecidas por quem detém o poder), 

proporcionando não só segurança, protecção e o acolhimento ao indivíduo, como uma 

estrutura e um sistema à sociedade, enquadrado por um conjunto de limites, linhas 

orientadoras de comportamento e valores que padronizam, regulam e contextualizam a 

postura, comunicação e relação dos seus membros; as normas tornam previsível, 

calculável e avaliável, mas também inteligível e aceite o comportamento dos indivíduos, 

poupando o esforço a adaptações contínuas que poderiam colocar em risco a coesão e a 

estrutura social, e, reprimindo ou rejeitando comportamentos, vivências ou formas de 

existência individualistas (Scharfetter, 1997). 

 

Scharfetter (1997: 8) considera que percepcionar e estabelecer normas faz parte da 

forma como o indivíduo controla a sua realidade, e que as normas vão sendo adquiridas 

(mediante o sistema de castigo e recompensa, mas também através da proibição e das 
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promessas) durante o processo de socialização do desenvolvimento da personalidade, 

antes de serem internalizadas no indivíduo e deste sofrer o processo de identificação 

social. A pessoa apreende as normas através da contemplação, da aprendizagem 

imediata e linguagem (actuando como mediadora normativa). “A forma como um 

sujeito se comporta em relação às normas estabelecidas (defesa, conservação da 

liberdade, protesto, regressão interior, aceitação voluntária exterior) reflecte a sua 

autonomia e maturidade.”  

 

Como refere Milheiro (2000: 44), a utilização “defensiva da normalidade “consiste” na 

criação de um sistema baseado na exposição constante, fixada e rígida, de tudo o que é 

considerado normal.” Mais do que tudo, não “correr riscos de avaliação negativa” 

torna-se um projecto de vida, baseado em “situações de pseudonormalidade superficial, 

exterior, excessiva, assentando-se completamente a espontaneidade da relação, 

camuflando-se a verdade e liberdade interiores”, uma “exposição mascarada de boa 

educação.” No entanto, não há risco zero; a própria insegurança já é em si uma forma 

de loucura! 

 

Em Saúde Mental, o conceito de norma mais referido é a norma média (ou estatística), 

que se refere ao comportamento que a maioria das pessoas, de um dado sexo ou grupo 

etário, adopta em determinadas situações numa determinada esfera sociocultural, o que 

implica que a norma, sendo comum em relação a certos comportamentos assuma uma 

certa relatividade face aos diversos contextos e ao tempo em que os mesmos se 

desenrolam. Como faz notar Scharfetter (1997: 8), a “norma pressupõe um 

comportamento relacionado com o que se deve, se pode e é permitido fazer numa dada 

cultura e em relação a uma situação definida.” 

 

No entanto, se a norma é a diferença (porque somos diferentes), o que é ser «normal»? 

 

Como refere Scharfetter (1997: 9), esta norma, embora seja prática e útil, mas também 

válida e obrigatória para todos os membros em todas as culturas, “varia entre as 

pessoas das várias culturas, estratos sociais, religiões e situações diversas.” 

Afirmações do que é normal ou anormal, sendo universalmente aceites, são tão 

generalistas que se tornam inaplicáveis (porque relativas e casuísticas), implicando a 
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adaptação constante do comportamento da pessoa, actualizado no espaço social e 

cultural, obrigando o sujeito a normalizar o seu comportamento nesse espaço, usando a 

máscara da conformidade com o papel normal que a sociedade espera que ele 

desempenhe. Essa adaptação constante ao espaço de normalidade social implica uma 

plasticidade de conformidade com a norma vigente nesse espaço, usando as diversas 

máscaras da sua persona, atestando a sua validade (ou sanidade) social. 

 

Mesmo o ser doente obedece a uma norma social, que implica ter que abdicar da 

realização de outros papéis e submeter-se a ser cuidada ou tratada (conforme a 

sensibilidade e papel do profissional), sem ser objecto de discriminação. Como refere 

Scheff (1973) citado por Scharfetter (1997), existe sempre o risco de reprovação da 

singularidade, equiparando o anormal (que se desvia da norma média) ao doente 

(psiquicamente perturbado), rotulando e relegando para esta categoria, assumindo esse 

estatuto e os respectivos cuidados. Mais do que rectificadora, a norma pode ser 

intolerante e discriminante. Como faz notar Scharfetter (1997: 10), quanto mais 

“incompreensível, imprevisível e indeterminado é um comportamento, mais intensa é a 

reacção de afastamento.” Então, no seio do grupo, essa pessoa serve de bode expiatório 

à “descarga de tensões acumuladas, uma vítima a excluir, basta um pequeno desvio em 

relação à norma adoptada pelo grupo para que alguém seja condenado como bruxa, 

feiticeiro ou louco.”       

 

Mais do que ser «normal» ou «anormal», a condição do estar presume a perspectiva 

temporal que inibe a projecção de um atributo definido que se perspectiva no tempo e 

define uma condição. Assim, o «estar» define uma condição passageira de doença ou 

inadaptação compatível com o conceito de crise, implicando que o ser humano esteja 

num estado normal quando consegue adaptar-se a si, aos outros e ao ambiente, 

independentemente da extensão e profundidade dos problemas que o possam afectar, 

“sem se paralizar interiormente nos seus conflitos obrigatórios, nem fazer com que os 

outros o rejeitem (hospiatl, asilo, prisão, etc.), apesar das inevitáveis divergências a 

que se encontra sujeito nas relações com estes” (Bergeret et. al., 1998: 146), o que 

confere um conceito de normalidade independentemente da estrutura do indivíduo, 

embora possa haver a pré-disposição para estados de desequilíbrio compatíveis com a 
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perturbação mental face a diferentes tipos de personalidade e estados de ansiedade e 

angustia (Bergeret et. al., 1998).  

 

Para Scharfetter (1997: 10) existe outro tipo de norma, a norma ideal, aquela que é 

definida pela “plenitude óptima da existência, da realização de si próprio, da 

capacidade de gozar a vida, isto, da ética.”  

 

No entanto, como refere Scharfetter (1997: 11), esta norma está fora dos padrões da 

realidade da norma média, o que implica que, “querer comportar-se, em todas as 

circunstâncias, de uma forma sempre «normal»,” pode ser anormal, até raiar o 

patológico, o que exclui o ideal (a vida ética?) da normalidade!  

 

Mas afinal, o que é a norma? 

 

Perante a posição do deve-ser e do ideal, Lopes (1993: 99 a 101) refere que o 

“comportamento é observado, no ideal científico, como indiferente, mas sempre que 

haja compromisso no espaço intersubjectivo, surgem proposições do dever. Da 

inobservação destas surgem sanções (coercibilidade) ”, pelo que o dever provém da 

existência de um ideal, pelo que a norma “identifica-se com mores, maneiras, modos, 

costumes, hábitos”, ou seja, com a ética e a moral. “Daqui até à sua quantificação vai 

um passo, já que a abstracção do número tal permite. Dando um salto para o 

qualitativo entramos na esfera da moral.” Assim, face à norma, mais do que os 

comportamentos vivenciais importa a estereotipia das características das normas 

comportamentais, que assumem o papel de natural de acordo com aquilo que é 

avaliável e qualificável no padrão comum (físico-químico), porque, a norma própria “é 

essencialmente dinâmica, reestruturada em mim a partir da minha experiência 

biográfica”, indo de encontra ao estar (Dasein). Ora, isto implica o ser humano, estar 

irredutivelmente obrigado a um padrão, na medida que sendo aquilo que é, obriga-se a 

ser aquilo que os outros querem que seja, que varia segundo o tempo, a sociedade e as 

modas culturais, e os interesses dos poderes dominantes. Face à obrigatoriedade, 

ontogénica e filogénica, o Homem obriga-se a actuar no aqui e agora com a sociedade 

cultural que se renova a cada passo, segundo tendências dispares no seu tempo, numa 

norma não comparável com outra, mas que cada Homem integra como um bem comum 
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e ajuda a fazer a norma de todos, nesse tempo, nessa sociedade, segundo determinada 

tendência. 

 

Mas, como iremos ver, a doença mental não assenta apenas e só no desvio à 

normalidade, pelo que seria redutor considerar apenas essa nuance.    

2.1.2. O Indivíduo 

O ser humano sofreu mutações ao longo da sua evolução, mas foram no cérebro que se 

deram as que foram mais determinantes para o afirmar como espécie e o diferenciar dos 

demais animais. O ser humano é um misto de hereditariedade e de influência do meio, 

que cada um ou em conjunto são determinantes para o desenvolvimento da 

personalidade (Bühler, 1980).  

 

O carinho e atenção fornecidos pelos progenitores condicionam o desenvolvimento e 

crescimento do indivíduo, bem como estimulam “a aparição efectiva das novas 

realizações” fazendo pressupor que as “influências do meio ambiente no que diz 

respeito tanto ao “momento” como à “peculiaridade individual” e à “normalidade”, 

implicando a presença de uma experiência e de um contacto carinhoso para que essa 

aquisição seja consumada de forma sadia (Bühler, 1980: 71). 

 

Se nos animais podemos falar de um instinto para designar as reacções sequenciais a um 

determinado estímulo, no ser humano este conceito encontra-se mais diluído e 

relacionado com as reacções residuais de natureza congénita, pois, como refere Straus 

citado por Bühler (1980), as acções, ao contrário dos reflexos isolados, revelam 

intencionalidade com o mundo exterior, assumindo-se mais como um projecto do que 

uma reacção, numa mescla de cognição e afecto (Bühler, 1980; Damásio, 2003).   

 

O fenómeno comportamental tem sido interpretado tradicionalmente a partir de dois 

grandes conjuntos de variáveis: as biológicas (inatismo) e as ambientais 

(ambientalismo), ou mais na dicotomia entre o inato (genes/filogénese/comportamento 

inato) e o aprendido (ambiente/ontogénese/comportamento aprendido), conforme nos 
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refere Neto e Tourinho (2001). No entanto, esta questão deveria ser entendida sob três 

díades distintas: 

 

1) Genes e Ambiente – aqui estão em presença os elementos constitutivos do 

comportamento, ou seja, os elementos biológicos e o contexto. Porém, num 

ambiente de interacção ou de relação não é possível separar o genético do 

ambiente circundante; 

2) Filogénese e Ontogénese – sendo a ontogénese um conjunto de processos que 

actuariam sob o organismo, modificando-o ao longo da vida, aquilo que 

resultaria da filogénese só seria perceptível ao longo de várias gerações. Ou seja, 

aquilo que separa uma da outra tem a ver com o factor tempo e com a escala. 

Porém, uma e outra intercruzam-se e dificulta definir aquilo que provém de uma 

e de outra (Lorenz, 1973; Skinner, 1980); 

3) Comportamento Inato e Aprendido – Mais uma vez, o facto de um 

comportamento ter sido produzido predominantemente por um processo (filo ou 

ontogénese) não significa que esteja imune a alguma alteração ou regulação por 

outro processo, como sugere Skinner (1980 e 1981). 

2.1.2.1. Do Indivíduo à Identidade 

O cérebro e o sistema nervoso são a base de todos os fenómenos psíquicos, onde 

processamos e transformamos a realidade apreendida, convertendo em reacções aquilo 

que se passa no nosso mundo interno e externo (Bühler, 1980). O cérebro regula e dirige 

esta actividade, através de uma complexa rede neural, que conduz o estímulo 

electroquímico dos órgãos dos sentidos (onde são captados os fenómenos) até aos 

músculos (onde são convertidos em reacções) (MacKay, 1999).  

 

À medida que se dá a estabilização da rede neuronal, dá-se a redução selectiva do 

número de prolongamentos e de sinapses, progredindo com a estabilização sináptica 

selectiva. No entanto, tanto no Homem como no animal a aquisição de certos 

comportamentos é feito num período definido, sob pena deste não se desenvolver. Um 

acontecimento que sobrevenha nesse período pode inviabilizar essa aquisição (Habib, 
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2000). Como salienta Habib (2000: 45), citando Changeux, a ”possibilidade de 

aprender está ligada à introdução de um certo grau de variabilidade na organização 

sináptica”, numa escolha selectiva das conexões que têm sucesso, nas experiências 

transitórias que são feitas pelas extremidades nervosas. Porém, dos estudos efectuados 

verificou-se que o treino de aptidões intensivo teve como consequência a “persistência 

de milhares de conexões suplementares entre as áreas implicadas no exercício motor 

inerente à prática de um instrumento”, o que prova que o “exercício de uma função, 

sobretudo se é repetido de maneira regular e intensiva, é capaz de modificar, não só na 

criança mas também no adulto, a própria forma do cérebro” (Habib, 2000: 47 e 48). 

 

Da mesma forma, quando existe lesão cerebral, o cérebro reage de forma a compensar, 

limitando “o melhor possível as consequências funcionais da agressão sofrida”, 

levando a uma reorganização, em que se tenta a regeneração das conexões dos 

neurónios afectados com as regiões intactas, e/ou, por emissão de prolongamentos das 

células intactas no sentido de ocupar o espaço vago pela lesão. Porém, quanto mais 

tarde isto acontecer pior, porque vão acontecendo fenómenos de morte celular e 

ineficiência que invalida esta regeneração (Habib, 2000).  

 

Como refere Rohracher citado por Bühler (1980), estes centros especializados, onde 

estão localizadas células essenciais para a formação de uma determinada função 

corpórea ou cerebral quando sujeitas a uma lesão, o cérebro tem a capacidade plástica 

de promover a atribuição das suas funções a outras células inactivas ou com outras 

funções. Também apresenta a possibilidade de estabelecer novas conexões, face à 

multiplicidade de estímulos ambientais (Bühler, 1980). 

 

Outra coisa nos distingue dos demais seres vivos: a flexibilidade criativa e a perfeição 

da nossa percepção, na medida que temos a tendência para completar e criar figuras 

completas e colocar movimentos a determinados fenómenos. A totalidade é mais 

facilmente retida na memória do que os pormenores, bem como ajuda à compreensão e 

ajuda a dar um sentido, através da apreensão das relações. A memória consiste, assim, 

na capacidade do organismo humano de reter as vivências e as transformar em idéias, 

bem como na capacidade de aprendizagem, através das modificações da conduta, face 

ao êxito ou fracasso (Bühler, 1980).  
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A aprendizagem efectuada neste registo – tentativa e erro – representa uma adaptação 

orientada para a sobrevivência, diferente daquela que é feita por fixação por repetições 

(aprendizagem mecânica) ou por reflexo condicionado (Büler, 1980), bem como se 

distancia da noção de inteligência, que é referida por Rohracher cit Bühler (1980), como 

a capacidade de “grau de realização das funções psíquicas na sua cooperação ao 

dominar novas situações” ou face a uma experiência ou vivência. Já o pensamento, as 

ideias não desempenham um papel decisivo, na medida que não é importante 

estabelecer a conexão de sentido, assumindo-se para os gestaltistas como um “processo 

de estruturação ou mudança de estruturação dentro das grandes totalidades” (Bühler, 

1980: 109). 

 

Mas o que é a inteligência? 

 

Quando nos debruçamos sobre este conceito temos alguma dificuldade em defini-la, 

embora seja communmente aceite que esta se reporta a um leque mais abrangente que 

aquela que é reconhecida em termos académicos e da qual resultam inúmeros testes de 

Q.I., atribuindo uma padronização escalar que define o indivíduo como inteligente ou 

desprovido dessa faculdade. Para lá dessa inteligência cognitiva, existem outras que 

concorrem para que o indivíduo consiga atingir o sucesso que, por aqueles padrões, será 

sempre anormal, mas que se atribuem em grande medida à convivência social, à 

comunicação e partilha de emoções. Mais do que a cognição, a emoção define o ser 

social e a capacidade de “desenrasque” face aos problemas que surgem no quotidiano 

nos encontros na teia social. Mais do que a selecção natural, a selecção social define o 

sucesso de um indivíduo. Quando (quase) desprovido dessa faculdade, desequilibra nos 

encontros quotidianos que se tecem na rede social, gerando uma perturbação – uma 

anomalia ou anormalidade no tecido social - levando à constituição de soluções de 

continuidade, gerando dor e sofrimento, motivada pela rejeição e pelo isolamento 

social. Quanto maior e mais coesa fôr a rede social – embora em planos e/ou dimensões 

diferentes – mais facilidade de “desenrasque” o indivíduo terá. Atrever-me-ia a dizer 

que, mesmo que a dimensão ética acabaria por se manifestar pelo equilíbrio que o 

indivíduo consegue manter entre as várias inteligências (em especial entre a cognitiva e 

a emocional), a diversidade de relações e o equilíbrio ponderado das dimensões sociais 

(embora a diversidade seja excelente, muitas vezes os pontos de contacto terão de ser 
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ponderados de forma a não causar “lesões” nos indivíduos e, em especial, na própria 

pessoa). Sendo normal sermos diferentes, há que respeitar as diferenças; aquilo que é 

inconciliável, não devemos entrar na “loucura” de as conciliar, pois, poderemos estar a 

juntar matéria e anti-matéria, pois, se “a vida mental é vivida com os outros, forma-se 

para comunicar” (Branco, 2004: 21), mas a comunicação deve gozar de um código 

comum sob pena de se perder a mensagem daquilo que é essencial.    

 

Paralelamente ao crescimento, existe “uma sequência e um aparecimento regular de 

determinadas actividades e modos de comportamento” (típicos de uma faixa etária) que 

se denomina de desenvolvimento (Bühler, 1980: 157). Ao mesmo tempo que se dá a 

maturação, é feita a aquisição de competências, com a incorporação da experiência e 

das preferências individuais. Já no que respeita à emocionalidade e à sociabilidade, o 

ambiente é aquele que tem um papel mais preponderante, apontando os estudos 

realizados para factores como ausência do carinho maternal no início da vida 

potenciarem o aparecimento da doença mental (Bowlby, 1952; Spitz, 1960). Outros 

estudos evidenciam que a doença mental resulta de uma multiplicidade de factores, em 

que o ambiente, a carga genética ou a a educação têm um papel mais preponderante 

(Bühler, 1980).  

 

A aprendizagem entrelaçada com a maturação dá ao lactente a possibilidade de 

apreender a realidade exterior (através da percepção). A conquista do espaço (erguer-se) 

amplia o conhecimento do mundo que se abre à manipulação (pela utilização dos 

objectos como instrumentos), à comunicação (pela articulação e conjugação da palavra) 

e ao pensamento (pela técnica de resolução de problemas). No primeiro ano de vida 

adquire um inventário de competências e funções que lhe permitem desenvolver o 

conhecimento. A percepção dos objectos e mais tarde o reconhecimento das imagens 

fundamenta o conhecimento, mas será só na idade pré-escolar a distinguir as qualidades 

figurativas, assim como as unidades e quantidades, bem como uma primeira noção do 

espaço e do tempo. Só na puberdade acaba de desenvolver a capacidade perceptiva 

(Bühler, 1980).  

 

Já a memória, à medida que se vai refinando vai obliterando os acontecimentos mais 

passados (num recalcamento para o inconsciente, que só se tem acesso através da 
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hipnose ou de uma psicoterapia profunda). A aprendizagem mecânica (por repetição), é 

inicialmente preponderante (servindo-se os pais para treinar a memória dos filhos), mas 

acaba por decrescer a partir dos vinte anos. Por seu turno, a aprendizagem inteligente 

não necessita da repetição para memorizar, antes do estabelecimento de conexões com 

sentido, desempenhando um papel mais importante na idade adulta. Mas foi 

conhecimento, a partir da inteligência criadora e do estabelecer relações com os 

objectos que se deu o nascimento da linguagem (Bühler, 1980).   

 

A aprendizagem começa por ser condicionada, depois imitativa, verificando nos 

primeiros anos de vida em que a criança toma os pais como modelo (aprendizagem por 

modificação). Depois são efectuados ensaios espontâneos em que são retidos os actos 

que levam ao sucesso (aprendizagem por tentativa-e-erro). Mais tarde, na escola, é feita 

uma aprendizagem por contrato, em que se estabelecem objectivos, o tempo em que 

devem ser cumpridos e se fixa uma forma de monitorização da aprendizagem efectuada 

(avaliação). Mas, independentemente do tipo de aprendizagem efectuado, constitui 

sempre uma forma de interacção, que é tanto ou mais facilitada, quanto o nível de 

relação estabelecido, o interesse (motivação e iniciativa) e as necessidades subjacentes 

(Lopes, 1993).  

2.1.2.2. A Construção da Identidade  

As emoções ou sentimentos dominam a nossa existência, influenciando as percepções a 

ponto de perder a capacidade crítica. Mas não são apenas os desejos, mas também os 

interesses, o que implica falarmos das motivações, ou seja, dos fins que implicam uma 

dada adaptação (Bühler, 1980). 

 

Adoptando a corrente humanista da psicologia em relação à motivação, se o Homem 

viver correctamente (de acordo com as leis que lhe foram impostas), tanto é normal 

como bom e satisfeito, na medida que não tem de prescindir da satisfação das suas 

necessidades (como defende Freud). Claro que é difícil reunir a saúde psíquica, 

satisfação e a bondade, o que implica a necessidade de realizar os valores na existência 

da pessoa. Para os humanistas, o Homem encontra-se em realização contínua, a actuar 
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para além de si e do momento, a criar valores e cultura. Podemos observar diversas 

tendências nesta visão: uma em que o Homem parte à conquista da sua auto-realização 

(quer das necessidades, quer dos valores vitais); uma autolimitadora em que ele se 

adapta, procurando estar incluído numa cultura, ambiente ou universo; outra, que se 

interessa pela satisfação dos prazeres, que procura a felicidade e o bem-estar; outra 

ainda, que procura a paz interior e a harmonia exterior. A realização implica a satisfação 

da destas quatro tendências: expansão e adaptação, satisfação e vida interna (embora em 

grau variável, consoante as necessidades individuais) (Bühler, 1980). 

 

Mas as motivações são resultantes do interesse que temos em algo ao qual lhe 

atribuímos um determinado valor, ou seja, uma preferência. Margenau citado por 

Bühler (1980: 138) expôs a existência de preferências fácticas e normativas, reportando-

se às primeiras como “coisas que desejamos” (caso duma posse, do amor ou da 

felicidade), e, às segundas como as que “reconhecemos como sendo de valores” (caso 

da verdade, da bondade, da justiça, do amor ou da beleza). 

 

A motivação é aquilo que nos impele para a satisfação de determinadas necessidades, o 

que impede uma opção valorativa; porém, como refere Bernardo (1998) citado por 

Ricou (2004), muitas vezes não depende única e exclusivamente da vontade, assumindo 

a dimensão inconsciente, interferindo no plano objectivo. 

 

Desde cedo que o indivíduo é educado na crença dos valores, encarando os pais como 

um modelo de perfeição a seguir, assumindo a identificação em função desses ideais. 

Mas, a aquisição da identidade comporta algo mais do que isso, sendo uma assumpção 

dos seus próprios valores e um compromisso com os da sociedade (Bühler, 1980). 

 

Assumindo a perspectiva freudiana, a personalidade (ao contrário da humanista e da 

existencialista) está dividida em Id (onde o indivíduo não tem consciência das suas 

acções e impulsos), o Ego (o indivíduo descobre a consciência no encontro com a 

realidade) e o Super-Ego (que representa as normas da sociedade, interiorizadas pelo 

indivíduo como normas, mandamentos e proibições transmitidas aos pais e adoptados 

pela criança). O conflito nasce do sacrifício das suas necessidades (geridas pelo Id) aos 

desejos de outrem (Super-Ego), implicando que tenha de abdicar, recalcando 
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«intencionalmente» para o inconsciente, visando eliminar o desconforto ou o 

sofrimento. Quando este processo é muito penoso, nesta perspectiva é desencadeadora 

de doença, na medida que, os fenómenos são levados à consciência frequentemente 

gerando desconforto e frustração. A concepção da libido, nesta perspectiva, tende a 

abranger o prazer (no seu sentido mais lato), em que a distensão traz prazer face à 

tensão desagradável, traduzida mais tarde pela teoria da homeostasia, como a tendência 

para recuperar o equilíbrio interno, o que implica a satisfação de um determinado 

numero de necessidades básicas que quando não satisfeitas originam doenças (Bühler, 

1980). 

 

Apesar de haver outras perspectivas, assumimos optar pela perspectiva dinâmica da 

comprensão da pessoa, na medida que entendemos a pessoa em constante devir, quer 

em termos ontológicos, quer na dinâmica social como constructor e dinamizador da 

cidade, quer na sua relação com o cosmos e na perspectiva existencial. 

   

Para Abreu (1993: 84 a 87), a personalidade é defendida por três movimentos: 1) “Eu 

sou o que sou, e sobrevivo” (definido pelos mapas territoriais da realidade humana, 

consoante o instinto a que preside o comportamento); 2) “Eu sou como o outro me vê, e 

convivo” (a invasão ou partilha por outro animal, implica a luta ou a fuga; nos seres 

humanos e alguns animais superiores, tem a haver com a formação de laços ou vínculos, 

vivendo em comunidades e grupos com comportamentos diferenciados, são 

estabelecidas relações, reconhecendo as diferenças perante cada um, são estabelecem 

cultura, ajustando e moldando o Super-Ego individual); 3) “Eu sou como vejo que o 

outro me vê, e compreendo” (em que a agressividade intra-específica é mais elevada, na 

medida que se o Homem “veio ao mundo com poucas aptidões para a luta e 

sobrevivência individual” é dotado de uma enorme “plasticidade e aptidão 

comunicativa”, que utiliza na relação “com os outros, estranhos e potencialmente 

imprevisíveis”, imitando tudo e todos, traçando os papéis. “Senhor da linguagem, 

provoca os outros para que os outros falem de si próprios, para que o definam. Com 

todos estes elementos forma finalmente a imagem de si-próprio”, definindo o seu 

autoconceito e o seu ego. A linguagem digital facilita o manuseio deste modelo, mas 

está sujeita a erros de interpretação e tradução, formando um falso modelo de si mesmo. 

Contudo, “a consciência e a actividade intencional, que a partir de então se 
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desenvolvem, permite-lhe a aventura do saber que começa com a readequação do 

autoconhecimento e redefinição da própria personalidade.”  

 

No entanto, nem sempre “é vital ao indivíduo conhecer-se adequadamente, nem sempre 

tem oportunidade de se rever nos olhos dos outros, frequentemente despreza essa 

oportunidade.” Desta forma, o “comportamento territorial e interactivo pode 

permanecer, em larga medida, automático e não consciente, limitando-se a consciência 

reflexiva a uma imagem deformada do seu comportamento e a uma imagem parcelar da 

realidade externa” (Abreu, 1993: 89). 

 

Como refere André e Lelord (2000), o equilíbrio da autoestima passa por gostar de si 

mesmo, ter uma boa imagem de si e ter a autoconfiança necessária para fazer face aos 

problemas da vida.  

 

Mas se “a imagem de si mesmo for adequada, o movimento reflexivo da consciência 

não tem fim: o ecossistema interior pode modelar os outros, ver-se a si-próprio de fora, 

e assim sucessivamente.” Desta forma, separa os contextos, torna-se previsível, mas 

“senhor de si e da sua iniciativa, quando essa for essa a sua vontade”, começando 

então a “aventura do espírito humano e a reformulação da própria personalidade. E 

toda a realidade, incluindo a de si próprio e do seu comportamento, pode ter acesso à 

consciência” (Abreu, 1993: 89). 

 

A personalidade é “além da especificidade pessoal de um indivíduo, também o modo 

como ele exprime esta e como a deixa actuar sobre os outros”, ou seja, a qualidade do 

ser e do efeito, distanciando-se do carácter que tem a haver com as “qualidades de 

valor de uma personalidade” (Bühler, 1980: 234). Já Allport citado por Bühler (1980: 

236) defende que a “personalidade humana normal é um todo ordenado. A doença 

mental começa vulgarmente com a perda ou ameaça desta unidade e ordem interna.” 

Desta forma, assumimos a personalidade como um todo ordenado, em que o “Eu é o 

centro de uma organização hierárquica de processos que constituem o sistema da 

personalidade”, donde são emanadas as “orientações de finalidade”, ou seja, implica a 

existência de tendências que são mantidas em ordem através de uma estrutura 

hierárquica, sendo redefinida por Allport cit Bühler (1980: 240) como uma 
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“organização dinâmica, que resulta no íntimo de um indivíduo, daqueles sistemas 

psicofísicos que determinam o modo de adaptação ao meio característico e próprio de 

cada indivíduo.”  

 

A personalidade resulta de uma múltipla confluência de factores: o sistema de acção 

(donde parte a acção humana, baseado no sucesso psicossomático), a transformação 

(por evolução ou por modificação) de processos, a temporalidade, as motivações, as 

finalidades, relação dos processos parcelares e independentes entre si, a apreensão da 

totalidade da pessoa; a imagem do Eu (Selbst, o cerne ou identidade da pessoa), os 

princípios a que preside e o talento para viver, o que implica a existência de uma 

estrutura complexa. A hierarquização está sujeita quer à mutação, quer à evolução, 

podendo haver elementos mais permanentes num mesmo indivíduo, e, só é explicável 

face à existência de uma centralização, consubstanciada no Selbst, como a sua unidade 

mais interna (Bühler, 1980).  

 

No entender de Bühler (1980: 245), pode-se dizer que a pessoa “psiquicamente normal 

que é bem organizada e funciona bem, tem geralmente uma ideia mais ou menos nítida 

de quais são as suas intenções principais e quais são as secundárias, de quais são os 

seus fins mais próximos e quais estão mais remotos.” Por outro lado, na pessoa 

(considerada) normal, “a construção hierárquica de finalidades tem de facto uma 

estrutura firme mas é ao mesmo tempo também flexível”, conseguindo face às “suas 

satisfações e desilusões (…) modificar ou remodelar a sua organização, já não falando 

do facto de no decorrer da maturação desistir de determinadas finalidades e trocá-las 

por novas.”  

 

Todos os indivíduos são determinados por diversos pontos de vista que aprende com os 

pais e realiza no ambiente, sendo importantes as tendências básicas do indivíduo 

(vivências e experiências, bem como influências ambientais), constitutivas da 

hierarquização dos valores face à sua importância vital, determinando o agir e a forma 

de estar perante a vida e a sua relação com o mundo exterior; uma personalidade 

demasiado rígida, compulsiva ou dividida abrem portas ao descontrole da 

personalidade, e, por inerência, ao distúrbio mental. Isto implica que a personalidade 
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planeie a sua vida, em função daquilo que pode dominar e nunca numa concepção tão 

alargada que fique inatingível ou fora de controlo (Bühler, 1980). 

 

Allport cit (Bühler, 1980: 275) distingue habilmente personalidade de carácter: 

“Carácter é a personalidade a que se atribui valor; personalidade é o carácter sem 

atributos de valor.” Ou seja, o carácter é a expressão da personalidade, pelo que as 

tendências, para alguns autores, são apenas predisposições (podendo outras ter natureza 

hereditária).  

 

Murphy citado por Bühler (1980: 276), relaciona o carácter com os valores, definindo-o 

como “um sistema integrado de traços ou de tendências de conduta, que dá a uma 

pessoa a capacidade de reagir com uma certa constância a problemas morais.” 

 

Em todo o caso, as expectativas e concepção de vida, os êxitos e fracassos são 

determinantes para a eclosão da perturbação mental. E, se como refere Freud citado 

Bühler (1980: 281), “a pessoa normal vê a realidade como ela é”, face à doença mental 

ela apresenta-se distorcida, assumindo-se para Szasz citado Bühler (1980: 281) mais 

como uma desonestidade, na medida que inventa outra realidade face a uma adversidade 

do destino (na noção de acontecimentos externos ou internos fora do seu controle, e não 

como predeterminados). Assim, a atitude perante o êxito ou o fracasso da vida 

fundamentam expectativas e uma concepção de vida que, quando muito deslocadas 

implicam níveis de frustração incompatíveis com a normalidade, que se não forem 

devidamente recalcados originam perturbações mentais. Também as experiências 

falhadas causam insegurança e instabilidade que ancoram a pessoa aos traumas do 

passado, não conseguindo superar as adversidades (Bühler, 1980).      

2.1.2.3. Vinculação ao Outro e à Cultura 

Quando falamos de vinculação tendemos a pensar que ela é feita instantaneamente; 

mas, na realidade a vinculação “é instintiva, mas não é instantânea nem automática. 

Deve ser encarada como um processo contínuo a fim de haver consciência das 

respectivas complexidades e possíveis armadilhas.” O nascimento de um filho 
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monopoliza as atenções e relativiza os interesses e os esforços. Tudo passa a girar em 

torno do bebé. “A pressão de «fazer tudo certo» e o conceito de um curto período 

crítico de vinculação por altura do nascimento trazem mais algumas responsabilidades 

aos jovens pais e mães.” Por outro lado, “o grande realce dado ao reforço imediato, ou 

em fornecer as respostas certas no momento exacto, diminuem a serenidade e a 

confiança dos jovens pais” (Brazelton, 1992: 9 e 10). 

 

Podemos definir vinculação como a “relação privilegiada com uma figura particular 

que confere segurança e protecção através dos cuidados que a mesma proporciona”, 

numa interactividade, em que se desenvolve uma “relação complementar entre dois 

parceiros: um que solicita cuidados e atenções que lhe garantam a situação das suas 

necessidades de segurança e protecção” e um outro que “tem que ser responsivo”, ou 

seja, que tem de “ser capaz de compreender e responder adequadamente às 

solicitações recebidas através da prestação de cuidados.” Se a figura de vinculação 

“realiza regularmente este papel, a figura vinculada pode desenvolver uma confiança 

básica que lhe proporciona um sentimento de segurança necessário ao desenvolvimento 

da actividade de exploração do mundo envolvente”, vindo a criança a interiorizar um 

“modelo particular de vinculação relativamente estável durante toda a vida”, de 

acordo com as características da relação vinculativa (Alarcão, 2000: 357).    

 

No entanto, como refere Brazelton e Cramer citado por Brazelton (1992: 11), “o papel é 

exigente, mas, para o bem e para o mal, o acesso a ele já foi modelado pela nossa 

exigência passada, ou seja, ter sido criada pela mãe e pelo pai.” Porém, basicamente a 

“essência da maternidade ou da paternidade não reside no que se faz pelo bebé, mas 

antes na troca, no feedback intensamente compensador que é possível estabelecer com 

o bebé.” Mais do que tudo, a “melhor qualidade da maternidade ou da paternidade 

pode ser a liberdade de se conhecer a si próprio, de seguir as próprias tendências” 

(Brazelton, 1992, 11). Como refere Bowlby citado por Brazelton (1992: 12), 

“dificilmente poderemos falar de comportamento vinculativo enquanto não houver uma 

prova de que o bebé não só reconhece a mãe, como também tende a comportar-se de 

modo a manter-se próximo dela.” 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

184

A experiência “de aprender a partir de uma combinação de excitação interior por ter 

realizado cada passo do desenvolvimento e o reforço das respostas parentais impelem a 

criança na direcção de um rico sentimento de domínio sobre si própria e sobre o 

ambiente.” Por outro lado, também os pais “vão aprendendo sobre si próprios ao 

mesmo tempo que aprendem sobre o bebé. À medida que o bebé reage «com êxito» aos 

seus cuidados, são recompensados pelo feedback deste sucesso.” Mas também, 

aprendem a lidar com “a raiva, a frustração, o desejo de se evadir deste papel e até o 

desejo de abandonar a criança.” Ensina-os a “aprender a viver com estes sentimentos e 

a olhar para lá deles, a ter um equilíbrio”, que mais não é que a “ «agenda» da 

vinculação. Se não fossem os sentimentos negativos de desapontamento, malogro e 

frustração, o sucesso não seria recompensado” (Brazelton, 1992: 11 e 12). 

 

No seu processo de estruturação, o ser humano passa de objecto a sujeito quando 

vivencia o seu complexo de Édipo, na relação triangular fundamental ao psiquismo 

individual. Paralelamente a essa experiencia, o mesmo ser está sendo iniciado para se 

apossar de uma herança cultural que o incorpora, o integra e o legitima enquanto 

participante e constructor do Homem e da cidade (Morin, 1973; Laplantine, 1997), onde 

a figura paterna desetabiliza o idílio dual (mãe-filho), fazendo surgir a falta, o desejo e 

um sujeito, onde antes havia a completude total e um objecto, aprendendo a viver com a 

frustração e com as limitações aos seus desejos e anseios. A figura paterna cumpre aqui 

um papel socializador, ao fazer emergir a força do não, pautando a autonomia pela 

norma social, inculcando limites à sua hedonia, simbolizando a autoridade normativa, 

mas também como alguém a seguir nas linhas de conduta. 

 

Ter um filho é um misto de inexperiência e ansiedade. Inexperiência, porque é sempre 

uma experiência nova, e ansiedade, face à responsabilidade e ao desamparo da ameaça 

de não conseguir corresponder às expectativas criadas. É, sobretudo um desafio, “uma 

ocasião para se perpetuar e «ter outra possibilidade na vida». Um bebé representa uma 

pessoa com uma oportunidade de «se tornar uma família».” Porém, a “sensação de 

estar desamparado, ansioso, de não saber o que é melhor, de gostar demasiado, de ser 

inexperiente e desadequado é universal para todos os novos pais” (Brazelton, 1992: 

15).  
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No entanto, cabe aos pais compreenderem que, sendo a vinculação um processo crucial, 

o fim último é promover a independência, ou seja, a “desvinculação”!  

 

“Ao observarem as novas tentativas do bebé, vendo-o a procurar pistas para o que está 

a tentar fazer, os pais podem começar a descortinar o seu novo papel.” Paralelamente, 

“este mesmo processo de relaxar, observar e esperar dá liberdade ao bebé para 

avançar para a autonomia e permite-lhe aprender mais coisas sobre si próprio” 

(Brazelton, 1992: 240). 

 

O processo de vinculação iniciado ao nascer deve ser constantemente alimentado, não 

na dependência relacional e interpessoal, mas de uma progressiva autonomia (Alarcão, 

2000). Sumariamente, podemos definir o papel dos pais numa linha de estratégia que 

consiste, por um lado, na possibilidade do bebé poder explorar a partir de uma base 

segura (com a qual se identifica, lhe serve de matriz e o orienta em segurança) e, por 

outro, lhe possibilite experimentar as asas, ou seja, perspectivar a sua autonomia 

(Brazelton, 1992: 254 a 260). 

 

E como se dá a vinculação à cultura? 

 

O Homem distingue-se dos outros seres vivos pelo seu modo de vida cultural altamente 

especializado, caracterizado pela transmissão de informações (de geração em geração) 

através da experiencia, e pelo uso da linguagem e de outras representações simbólicas. 

O contexto cultural permite uma acumulação de informações dentro do grupo que se 

reflectem nas crenças, práticas e rituais. No entanto, se a cultura possibilita o ajuste a 

uma grande variedade de desafios do meio, ao ponto de libertar a nossa própria 

natureza, ao controlar e modificar o ambiente, o modo de vida estritamente cultural 

impõe uma série de exigências para o seu funcionamento, como é o caso do aumento da 

proximidade e das relações sociais, e, da inteligência, por outro. Porém, se a cultura 

aumenta as possibilidades de sobrevivência do grupo, também aumenta a sua 

dependência para sobreviver. Assim, no exacto momento em que a sobrevivência fica 

afectada pela cultura, exerce-se uma pressão selectiva que seleciona o comportamento 

cultural, criando-se um contexto de selecção natural. 
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Se o quociente de encefalização (tamanho esperado do crescimento do cérebro em 

função do aumento do corpo dentro dos padrões dos primatas) parece ir aumentando 

gradualmente na evolução hominídea, em especial, o neocórtex (Foley, 1996), por outro 

lado, apresenta uma acentuada especialização hemisférica, na medida que quase duplica 

o seu tamanho (em relação aos outros primatas). 

 

Embora o processo de hominização tenha sido marcado pela especialização cultural, a 

busca de traços característicos mostra um amplo conjunto de adaptações, que vai muito 

além da inteligência e da capacidade cerebral, pelo que podemos dizer que qualquer 

traço selecionado cumpre a sua função dentro de um contexto que envolve muitos 

outros ajustes e influências mútuas, na medida que a evolução destas características 

surge associada a determinados estilos de vida que se constituem como uma vantagem 

(Hinde, 1987). Na verdade, ao invés do primata acestral, no padrão do Homem 

identificam-se alterações globais na organização social, nas ligações afectivas, e nas 

estratégias ontogenéticas de desenvolvimento, ao longo da hominização, formando uma 

rede intrincada, um complexo co-adaptado, manifestado por processos de dependência, 

cooperação e divisão do trabalho (Leakley, 1981; Gould, 1987; Johanson e Edgar, 1996) 

com repercursões nos vínculos afectivos e na estrutura social. 

 

A presença de um aparelho fonador eficiente (Laitman, 1984), aliado à capacidade de 

raciocínio, às capacidades perceptuais, cognitivas, interaccionais, imersas num 

ambiente/estilo de vida em que a comunicação seja vantajosa, desenvolve-o e sublima-

o. Porém, esta capacidade é um recurso biológico e cultural que se expande e evolui, 

produzindo uma diversidade e variabilidade coimunicacional assinalável.   

 

Criador e produto da cultura, o Homem possui uma “aptidão cultural pela cultura e a 

aptidão cultural para desenvolver a natureza humana” (Morin, 1973: 92), fortalecida 

pela vinculação afectiva (MacFarlane, 1975; Schaal et al., 1980; Eckerman et al., 1994; 

Bowlby, 1984 e 1990) e pela interacção através da linguagem (Condon e Sanders, 1974; 

Meltzoff e Moore, 1977; Papousek e Papousek, 1984). 

 

No ser humano, a selecção natural actuou favorecendo ligações afectivas 

individualizadas e outras relações entre os indivíduos, permitindo a vinculação cultural. 
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A cultura humana tornou-se possível através de um viver sócio-afectivo intensificado, 

de vínculos grupais fortalecidos e – entre muitas coisas – do estabelecimento (no jovem) 

de uma tendência para a educabilidade, buscando no adulto significativo as referências, 

compartilhando e brincando. 

2.1.2.4. Ambiente e Stress 

Mas, o que tem isto a ver com o doente mental? 

 

Bastante, pois afigura-se-nos crucial esta abordagem a montante, uma vez que permite 

explicar parte do puzzle que muitas vezes vemos como sendo cultural e social, ou 

apenas e só patológico. Estudar a matriz do ser doente mental vai mais longe que a 

pretensa doença, levando-nos não só ao recôndito da mente, mas também à rede de 

emoções e vínculos que se foi (ou não) construindo (Miranda, 2006a).  

 

Quantos das pessoas com doença mental não têm inscrito na sua matriz uma carência de 

afectos e de vínculos que se traduzem em comportamentos e anomalias sociais, 

perpetuados pela implantação de uma patologia e pelo estigma familiar e social 

(Miranda, 2006a). Por trás de um doente mental existe muitas vezes uma família 

também ela disfuncional, com vínculos precários e afectos circunstanciados. Para uma 

pessoa ser autónoma, tem de passar primeiro por um processo de heteronomia, de forte 

vinculação na sua matriz familiar, com equilíbrio de afectos e que lhe dêem espaço a 

poder exercer a sua autonomia. 

 

Bom, mas isto não explica tudo, o que teremos de levar em atenção a relação com o 

Ambiente, em especial o Stress. Então, de que forma isso se processa? 

 

O reconhecimento da existência do outro, o início da sexualidade e o estabelecimento 

de parcerias de amizade, a par da personalidade, da motivação (em função dos 

interesses individuais e da sociedade) e do seu desenvolvimento intelectual e emocional 

parecem ser os factores preponderantes que influenciam a forma do Homem se 

relacionar com o ambiente e com a sociedade (Bühler, 1980). 
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O nosso corpo e a nossa mente “foram concebidos pela selecção natural para 

funcionarem de forma excelente no meio em que a espécie humana se desenvolveu”, 

mas o problema “é que este ambiente excelente tem pouca relação com o meio em que 

a maior parte das pessoas vive agora.” A verdade é que a “selecção natural não teve 

tempo suficiente para nos dotar da maquinaria biológica e psicológica necessária para 

enfrentar os problemas e as tentações do mundo moderno.” Andamos depressa demais, 

e o facto é que muitas das doenças actuais resultam “do desajustamento entre a 

biologia humana e o meio ambiente actual.” Mas, não foi apenas a biologia, como 

também o ambiente social, pois, manter “relações sociais de longo prazo de apoio 

mútuo com outros indivíduos dentro do grupo social estável foi provavelmente uma 

característica padrão de vida durante grande parte da história da humanidade”, mas 

actualmente vivemos entre estranhos, com famílias desagregadas ou desajustadas, o que 

nos afastam do nosso ambiente de adaptação evolucionária (Martin, 2004: 284 a 286). 

 

Por outro lado, a exigências da vida moderna, da necessidade de auto-realização, a 

pressão social são fontes de stress para o indivíduo. Mas, o que é o stress? 

 

Usamos a palavra stress (e todas as suas derivações) indistintamente e conotada 

pejorativamente, em que pode ser visto como algo “invariante da condição humana, 

mas que mais não é que uma relação desajustada com o mundo, na qual sentimos que 

nos é pedido mais do que temos para dar” (Ramos, 2001: 1 a 4). 

 

Na verdade, o stress é indissociável da nossa natureza como seres humanos. Porém, 

pretendemos artificializar o seu constructo, como algo inevitável e arrasante. No 

entanto, se o conhecermos bem, talvez possamos controlar esse demoniozinho 

pernicioso que nos destrói a saúde e nos incapacita (Miranda, 2006a).   

Mas, afinal o que é o stress? Será assim tão mau ter stress?  

 

A palavra stress “pode ser usada indistintamente para referir duas coisas 

completamente diferentes. Pode descrever uma força externa desagradável ou 

potencialmente nociva que nos coloca em pressão.” Por outro lado, “o stress também 

pode descrever a nossa resposta a acontecimentos desagradáveis ou potencialmente 

prejudiciais – por outras palavras, algo que se passa no interior do corpo.” Ou seja, os 
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“factos desagradáveis ou potencialmente prejudiciais que acontecem no meio ambiente 

são agentes de stress, ao passo que as reacções psicológicas e biológicas por elas 

provocadas constituem a resposta ao stress” (Martin, 2004: 120 e 121).   

 

O termo stress provém do verbo latino “stringo, stringere, strinxi, strictum que tem 

como significado apertar, comprimir, restringir”. Para Mazure e Druss citado por Serra 

(1999: 13) a expressão era utilizada para exprimir uma pressão ou uma “constrição de 

natureza física.” Posteriormente, nas concepções de Schaffer citado por Serra (1999: 

13) o conceito alargou-se para designar também as “pressões que incidem sobre um 

órgão corporal ou sobre a mente humana.” Outras concepções derivadas da 

engenharia, evidenciadas por Robert Hooke citado por Serra (1999: 13), centrariam a 

análise do problema nas estruturas construídas pelo Homem que deveriam ser 

projectadas para “resistir a cargas pesadas e aos efeitos de ocorrências naturais.” 

Como tal, atendendo a estas premissas dever-se-á ter em conta três factores básicos: “a 

carga, que diz respeito a forças externa, tais como o peso.” Outro factor, “o stress (a 

pressão) que a carga desencadeia na estrutura da ponte em que está aplicada.” Um 

último factor, “a strain (tensão) que constitui a resposta da estrutura, ou seja, a 

deformação que é produzida pela acção conjunta da carga e do stress. Em materiais 

maleáveis, se a pressão for grande, o material dobra; se for rígido, quebra.”  

 

À parte das concepções dinâmicas e artísticas admiravelmente transpostas para a 

arquitectura de estruturas, esta concepção seria também ela facilmente extrapolada para 

o ser humano. Assim, como refere Lazarus citado por Serra (1999: 13), “o stress 

representa a relação que se estabelece entre a “carga” sentida pelo ser humano e a 

resposta psicofisiológica que perante a mesma o indivíduo desencadeia.” 

 

Actualmente, o conceito de stress “é visto como algo que envolve mudanças 

bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicológicas”, considerando-se “stressor 

o que é causado pelo ambiente externo” e como “stress a resposta ao stressor ou 

sofrimento (por exemplo, a sensação de tensão). Por outro lado, os investigadores 

“estabelecem também a diferença entre stress perigoso e nocivo (distress, sofrimento) e 

positivo e benéfico (eustress)”, sendo aceite a definição desenvolvida por Lazarus e 

Launier (1978) citado por Ogden (2004: 285 a 286), “que consideram o stress como 
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uma transacção entre as pessoas e o meio ambiente. Dentro desta definição, o stress 

implica uma interacção entre o stressor e o sofrimento.” 

  

Assim, resulta que ter stress é uma circunstância inerente ao ser humano. O mais 

engraçado (ou talvez não) é que não são só as circunstâncias negativas que o geram. 

Também as potencialmente positivas o podem fazê-lo. Assim, haverá algum stress que 

pode ser prejudicial e outro que beneficia o indivíduo (Miranda, 2006 a). 

 

Em “situações intermédias o stress é útil porque se torna propulsivo, ou seja, constitui 

uma fonte de impulso que faz com que um indivíduo tome decisões e resolva problemas, 

ajudando-o a melhorar o seu funcionamento e as suas aptidões.” Neste sentido, o stress 

“ traz algum sabor à vida e pode constituir um incentivo de realização profissional e 

pessoal” (Serra, 1999: 15 e 16). 

 

Assim, algum stress é essencial a uma vida com qualidade. Nem em excesso (a ponto de 

um indivíduo entrar em burnout ou levar à doença), nem em défice (que impeça a 

pessoa de reagir a ponto de ficar vulnerável), mas tão só a manter um estado de tensão 

(equilibrada) que o permita enfrentar um problema e resolvê-lo eficazmente (Miranda, 

2006a). 

 

“O stress depende do modo como avaliamos as exigências que nos são colocadas e a 

nossa capacidade para lhes fazer face. O stress resulta mais do modo como vemos o 

mundo do que a realidade desse mesmo mundo” (Martin, 2004: 122). 

 

Outras, descritas por Maslach e Leiter citado por Ribeiro (2005: 290), resultam de uma 

“resposta prolongada a stressores emocionais e interpessoais crónicos existentes em 

contexto de trabalho, e, manifestam-se como um cansaço emocional conducente a 

perda de motivação e a sentimentos de inadequação e fracasso.” O burnout assume-se 

como “uma experiência de stress individual num contexto de relações sociais 

complexas” (Ribeiro, 2005: 290).  

 

O stress não deve ser visto como uma doença, mas sim como um “encontro entre a 

pessoa e o seu mundo, quando esse encontro comporta um desafio importante que bem 
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deslindado fortalece a pessoa, mas mal abordado pode precipitar a doença” 

constituindo-se como uma oportunidade, mas também um risco (Ramos, 2001: 2). 

 

Assim, resta-nos concluir que o stress em si é neutro, as consequências é que podem 

não o ser, face às estratégias que fomos adquirindo e soubermos pôr em prática face a 

uma situação concreta. Importa como profissionais conhecermos as fontes e agentes 

stressores, para podermos intervir a montante dos danos. É sem dúvida um desafio, 

quiçá difícil e stressante, mas seguramente o mais eficaz, pois, consiste em compreender 

e aceitar o stress como um fenómeno natural, ajudar o indivíduo a conhecer as suas 

fraquezas e fazer delas forças, para conseguir lidar de uma forma cabal com o desgaste, 

evitando chegar a uma fase de exaustão (burnout) ou até mesmo de doença (Miranda, 

2006a).   

2.1.3. A Família 

Quando nasce, o indivíduo nasce no seio de uma pequena comunidade, a família, que 

lhe satisfaz as suas necessidades (das mais básicas às mais elevadas), que o ajuda a 

empreender a autonomização através de um processo de heteronomia responsável, 

educando-o na formação de uma consciência cívica e moral. O processo de socialização, 

ou seja, da “formação de características e comportamentos individuais através do 

treinamento oferecido pelo ambiente social” (Atkinson et. al., 2002: 734), inicia-se na 

família, alargando-se posteriormente aos grupos e à sociedade, no qual através do clima 

afectivo, da comunicação, da empatia, das inter-relações pessoais e da permuta, do 

adestramento do autodomínio e da transmissão dos valores sociais (entre outros) o 

indivíduo vai-se integrando paulatinamente no modo de vida e pensamento da sociedade 

(e dos seus subgrupos), disponibilizando-o para a realização e para o trabalho, 

estabelecendo os papéis e o status, regidos por um conjunto de valores e de normas 

(Bühler, 1980).  

 

Entendemos a comunidade como “uma entidade com base num local, composta por 

sistemas de organizações formais, que reflectem as instituições sociais, os grupos 

informais, e os seus agregados” (Shuster, 1999: 312). Como refere Bogan et al. (1992) 
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citado por Shuster (1999: 312), estes componentes “são interdependentes e a sua 

função é ir ao encontro de uma grande variedade de necessidades colectivas.” 

 

Para Wellman e Berkowitz (1988), a noção de comunidade implica uma associação em 

redes de comunidades pessoais que apenas são perceptíveis no seu círculo de 

relacionamentos, desconhecendo a totalidade das demais estabelecidas por outra pessoa. 

Ora isto implica que o conceito de redes sociais seja mais amplo que o de comunidade. 

 

Basicamente, a comunidade consiste num grupo homogéneo de indivíduos, hábitos e 

práticas culturais, reunidas em pequena escala em torno de interesses comuns (Rapport 

e Overing, 2000). Sendo mais a de uma construção simbólica (Cohen, 1989), de uma 

comunidade imaginada, porque apesar de muitas vezes não se conhecem os seus 

membros imaginam-se em comunhão (Anderson, 1983a).  

 

A forma de controlo que os pais exercem sobre a criança é determinante para a 

construção do comportamento infantil: uma educação mais rígida (aplicada por pais 

autoritários) permite ter filhos mais obedientes, mas reprime o desenvolvimento de 

qualidades positivas (inibindo a intrepidez, a livre iniciativa e a capacidade de planear); 

uma educação mais tolerante permite o desenvolvimento de potencialidades positivas 

agressivas (como a livre iniciativa, a independência, a intrepidez ou o planeamento), ou, 

uma chefia democrática provoca uma progressiva iniciativa, liberdade e cooperação 

(baseada na liberdade). Por outro lado, as ordens cegas (sem explicação) de um controle 

autoritário podem gerar na criança níveis de agressividade e frustração, face à dupla 

carga de desilusão (desgosto) e humilhação (face ao repreendimento), criando 

igualmente níveis de dependência elevados e dificultando a passagem da heteronomia à 

autonomia responsável (Bühler, 1980).   

 

Para André e Lelord (2000), o grande teste ao indivíduo é aquilo que encontra na 

sociedade, a comparação e a concorrência que facilita ou dificulta a inclusão social. 

Muitas dificuldades psicológicas podem estar implicadas nos distúrbios (caso dos 

complexos), na sua manutenção (caso da depressão) ou na vergonha quando 

confrontado com os juízos sociais (caso do alcoolismo). 
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Mas o que é uma família? De que forma ela é importante na socialização? 

 

A família é, no entender de Alarcão (2000: 35), um “espaço privilegiado para a 

elaboração e aprendizagem de dimensões significativas de interacção: os contactos 

corporais, a linguagem, a comunicação, as relações interpessoais.” É, também, o 

“espaço da vivência de relações afectivas profundas: a filiação, a fraternidade, o amor, 

a sexualidade…” numa imensa “trama de emoções e afectos positivos e negativos que, 

na sua elaboração, vão dando corpo ao sentimento de sermos quem somos e de 

pertencermos àquela e não a outra qualquer família.” Por outro lado, também é, um 

“grupo institucionalizado, relativamente estável, e que constitui uma importante base 

da vida social.”  

 

Stanhope (1999: 492), define a família como “unidade de conduta social mais 

significativa da sociedade”, considerando que “tem vindo a passar por mudanças 

consideráveis”, com implicações na estrutura, funções e interacções (internas e 

externas), face às tendências demográficas, sociais e económicas que obrigam a 

redefinir o seu papel na sociedade, bem como os valores e as normas que transmite, para 

fazer face às novas exigências do mundo contemporâneo e a uma sociedade cada vez 

mais globalizada e transcultural, com emergência de mundivivências estranhas a ela, 

novos valores e papéis. 

 

Segundo Bowlby (1990: 63), “não sentimos amor e nem pesar por um ser humano 

qualquer, mas apenas por um ou alguns seres humanos em particular.” A família 

(nuclear) identifica-se singularmente com esta ideia, pois, é no seu seio que nos 

sentimos realizados (ou não). No entanto, para alguns indivíduos, esta ideia é deslocada 

para o grupo, o qual é identificado como a sua verdadeira família, pois, é aí que se 

sentem estimados e realizados, ou simplesmente, com quem se identificam (MacFarlane 

et al., 1997). 

 

Alarcão (2000: 46) refere que “a família, enquanto sistema, é... um todo, mas que 

também é parte de outros sistemas.” Para Andolfi (1981: 19 e 20), a “família, é um 

sistema de interacção que supera e articula dentro dela os vários componentes 

individuais”, configurando-se como fundamental para “a exploração das relações 
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interpessoais, e das normas que regulam a vida dos grupos significativos a que o 

indivíduo pertence, para uma compreensão do comportamento dos membros de 

intervenções eficazes. 

 

Para Sampaio e Gameiro (1985: 11), entendemos por família, o “conjunto de elementos 

ligados por um conjunto de relações, em contínua relação com o exterior, que mantém 

o seu equilíbrio ao longo de um processo de desenvolvimento percorrido através de 

estádios de evolução diversificados.”  

 

Na verdade, assim deveria ser, mas a família é mais um constructo social e não uma 

inerência do ser humano, o que consubstancia as mudanças que assistimos actualmente 

nas sociedades contemporâneas, com a emergência (e consolidação) de outras formas de 

famílias (disitntas das tradicionais), levando a grandes mudanças no conceito de família. 

 

Face às novas tendências, em que a familiar nuclear tradicional já deixou de ser norma 

em muitos países, adoptamos a definição de família como: 

Composta por dois ou mais indivíduos, pertencendo ao mesmo ou a diferentes 

grupos de parentesco, que estão implicados numa adaptação contínua à vida, 

residindo habitualmente na mesma casa, experimentando laços emocionais 

comuns e partilhando entre si e com os outros certas obrigações (Johnson, 1992 

citado por Stanhope, 1999: 493). 

Não nos interessa fazer um estudo exaustivo da família como unidade social, nem 

quanto à sua estrutura ou mesmo ao ciclo de vida em que se desenrola, mas apenas e só 

analisá-la quanto às suas funções e papéis, à vulnerabilidade e à forma como transmite 

os valores, a cultura e a tradição, definindo assim a forma da pessoa ser e estar na 

sociedade, e por inerência a forma como é vista e apreciada pelos outros. 

 

Cada pessoa desempenha um conjunto de papéis na sociedade. Os papéis são “as 

expectativas de comportamento, de obrigações e de direitos que estão associados a uma 

dada posição na família ou no grupo social” (Duvall e Miller, 1985: 77). 
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Os indivíduos “adquirem conhecimentos e desenvolvem habilidades, atitudes e 

competências para funcionar numa dada posição ao longo do processo de 

socialização” (Stanhope, 1999: 502). 

 

Por vezes, o indivíduo é “empurrado” para efectuar um papel para o qual não está 

preparado, ou está em sobreposição com outros ou de tal forma dúbio que o coloca em 

conflito com os demais. “Os factores sociais e culturais que influenciam o desempenho 

de um papel implicam padrões de mudança social, ambiguidades, contradições, 

modificações e alternativas nas definições correntes do papel.” Por outro lado, a 

“classe social, a raça/etnia e a idade/geração têm implicações significativas na 

concepção e execução dos papéis” (Stanhope, 1999: 502). 

 

Também as famílias têm expectativas que podem ser ou não congruentes com a 

sociedade, influenciando as expectativas dos seus membros, o que implica que cada 

família “tem tendência a modificar os papéis familiares e os comportamentos 

esperados de um papel tendo em conta a estrutura e as forças internas e externas à 

unidade familiar” (Stanhope, 1999: 502). 

 

Além da especificidade dos papéis assumidos pelos membros da família, as exigências 

da vida moderna obrigam a uma partilha de papéis, na medida que “ambos os parceiros 

têm direitos iguais no papel de suporte económico e responsabilidades iguais nos 

cuidados à casa e dos filhos, incluindo as obrigações de contribuir igualmente ou 

equitativamente nas despesas familiares” (Smith e Reid, 1986: 6).  

 

Para Duvall e Miller (1985), a família tem seis funções importantes: 

• É geradora de afectos, na medida que é gerado centrifugamente a partir dos 

pais, para os filhos e para o resto da família; 

• Proporciona segurança e aceitação pessoal, visto que fomenta a estabilidade 

para que os seus membros possam desenvolver a sua identidade, competência e 

a autonomia; 

• Proporciona satisfação e sentimento de utilidade, em que o intercâmbio de 

actividades e de relação promove o prazer de se sentir realizado e útil; 
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• Assegura a continuidade das relações, por (que pode) propiciar relações 

duradouras e profundas entre os seus membros, promovendo a coesão, e o 

estabelecimento da confiança, amizade e partilha de ideias, afectos e bens; 

• Proporciona estabilidade e socialização, ao transmitir cultura, tradições e 

normas sociais de geração a geração, prepara os seus membros para ingressar e 

fazer parte da hierarquia no tecido social, desempenhando papéis e exercendo a 

cidadania; 

• Impõe autoridade e o sentimento do que é correcto, na medida que é no seio da 

família que as normas, mandamentos, regras, direitos, obrigações e 

responsabilidades sociais, bem como os valores culturais e as tradições são 

apre(e)ndidas, preparando os seus membros para a convivência social, de 

acordo com os padrões da sociedade, face à história e à cultura.  

 

A família, “é um sistema social primário dentro do qual o indivíduo se desenvolve, é 

cuidado e torna-se apto para o convívio social, e é onde o crescimento físico e e pessoal 

é promovido” (Stanhope, 1999: 503), pelo que acrescentamos ainda a função básica de 

proteger a saúde e dar apoio e resposta às necessidades básicas nos períodos de doença e 

incapacidade.  

 

A família, “como unidade, desenvolve um sistema de valores, crenças e atitudes face à 

saúde e doença que são expressas e demonstradas através dos comportamentos de 

saúde-doença dos seus membros (estado de saúde da família) ” (Stanhope, 1999: 503), 

mas mais do que isso, no entender de Johnson (1992) citado por Stanhope (1999), é uma 

fonte primária de transmissão dos traços culturais relacionados com a saúde, da 

sociedade em geral. 

 

As famílias vulneráveis, sujeitas como às demais às transições do ciclo de vida familiar, 

reúnem condições favoráveis que as tornam mais permeáveis que as demais a 

problemas de diversa natureza que poderão levar à instituição da crise e da doença (em 

particular a do foro mental) entre os seus membros (Stanhope, 1999).  

 

Os membros da família vulnerável têm habitualmente sentimentos profundamente 

“arreigados sobre a forma como a sociedade em geral os considera: (1) não são 
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necessários ou desejados; (2) não têm o direito de existir realmente; (3) não há nada 

que eles possam fazer; e (4) estão a ser destruídos pela própria sociedade” (Stanhope, 

1999: 510). 

 

Ora, os adultos face a este panorama desenvolvem a noção de serem incapazes de 

singrar na sociedade, adoptando esquemas paralelos, muitas vezes ilegais, considerando 

como “as únicas oportunidades de obter ganhos económicos e consequentemente 

podem desenvolver um sentimento crescente de impotência, raiva e desespero” 

(Stanhope, 1999: 510), em que a luta passa pela sobrevivência.  

 

Para Stanhope (1999), processos como a perda abrupta dos seus membros (morte, 

deserção ou prisão) ou a transição rápida de etapas de desenvolvimento num curto 

espaço de tempo (não deixando os seus membros adaptar-se e crescer normalmente, 

“queimando” etapas, provoca inadequação para a realização de tarefas e o assumir dos 

papéis, por vezes de etapas posteriores), mas também face à dificuldade de assumir ou 

se identificar com o papel familiar e/ou social proposto (Bühler, 1980), colocam o 

progresso das gerações em ruptura, face à confusão dos papeis familiares e à crise que 

se gere, tornando-se o sistema familiar “um sistema de sobrevivência e homeostase em 

vez de mudança e crescimento” (Stanhope, 1999: 513).   

 

Loveland-Cherry (1999), fala-nos da existência de factores de risco de saúde que 

determinam ou influenciam a ocorrência da falta de saúde ou doença, que quando 

combinados actuam sinergicamente, aumentando a vulnerabilidade dos indivíduos, face 

a diversos factores associados à carga genética e biológica (em que a hereditariedade e 

doença têm um peso significativo), à pressão social (stress e discriminação social 

colocam um peso psicológico sobre o individuo que o marginaliza) e económica 

(relação entre as necessidades e os recursos existentes), ao estilo de vida de risco 

adoptado (influenciado sobretudo pelo comportamento e o padrão de hábitos de saúde) 

e aos acontecimentos de vida (em especial aqueles que decorrem inopinadamente, fora 

do padrão de acontecimentos normal, para os quais o indivíduo e a família não têm 

capacidades e recursos para os gerir). 
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Bühler (1980: 423), refere que a estrutura da família depende de factores essenciais 

como a escolha livre do conjugue (amor), a situação da mulher (direitos e deveres), o 

controle de nascimentos (acordo mútuo dentro da família e os filhos desejados) e a 

dinâmica da vida familiar (relações autoridade/dependência/papéis, relacionadas com as 

relações emocionais, a vida profissional e as normas e valores). 

 

Referem Macfarlane et al. (1997: 43) que o problema da autonomia, mais do que um 

problema dos filhos, é um problema dos pais, porque não conseguem independentizar-

se dos filhos, decorrente do medo dos riscos, da perda do elo de ligação, de envelhecer 

ou do sentimento de posse desenfreado. 

 

Toda a família “está sujeita a dois tipos de pressão: a interna e a externa”, solicitando 

qualquer delas ao sistema familiar, “uma transformação dos seus padrões 

transaccionais,” para que “o próprio sistema evolua sem fazer perigar a sua identidade 

e continuidade”, por outro lado, “toda a mudança causa stress”, pelo que a “crise 

surge (...) porque o sistema sente-se ameaçado pela imprevisibilidade que a mudança 

comporta”, podendo vir a optar por uma de duas soluções: “ou foge à mudança, 

ameaçando a sua evolução e, em última análise, o seu equilíbrio e a sua própria vida, 

ou transforma-se, correndo o risco de crescer sem saber exactamente como.” Por outro 

lado, “os sistemas humanos autentificam-se pela estabilidade e pela previsão existente 

no conjunto das relações significativas.” Não devemos esquecer que “a crise é sempre 

resolvida no presente”, no entanto, tem de haver uma coerência que exige uma 

“continuidade entre a estrutura passada e a que se encontra em vias de elaboração.” 

Assim, na “resolução da crise, é extremamente importante o grau de flexibilidade com 

que o sistema familiar a enfrenta,” pois, a crise coloca em questão o equilíbrio e 

harmonia do sistema. “Quando este é rompido ou questionado, pela introdução de 

novos dados, internos ou externos, o sistema tem de operar as transformações 

necessárias à sua nova adaptação”, a um novo estado de equilíbrio. “Sistemas rígidos 

(...) frenam a referida capacidade adaptativa e dificultam a evolução. (…) Apesar do 

seu potencial ansiógeno, a crise não é má. Diríamos que ela é a porta de entrada da 

mudança”, no entanto, e apesar de tudo, “pode comportar novas fontes de stress pela 

necessidade de se (re) equacionarem, a cada nova crise, as mudanças a realizar pelos 

diferentes elementos e núcleos familiares” (Alarcão, 2000: 91 a 110). 
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Então, de que forma se estabelece a Relação Interpessoal? 

 

A interacção e a comunicação bem sucedida são factores preponderantes para a vivência 

saudável do indivíduo no grupo e na sociedade (Bühler, 1980).  

 

Como refere Martin (2004: 272), a “relação mãe-filho é fundamental para todos os 

jovens mamíferos incluindo os seres humanos. Sem protecção física, sem nutrição e sem 

calor, todos morreríamos pouco depois do nascimento.” Mais do que isso, “sem amor, 

sem estímulo e sem certa estabilidade, as nossas faculdades mentais, emocionais e 

sociais atrofiar-se-iam.”  

 

Os seres humanos são diferentes dos demais animais com a vida social. “Outras 

espécies também desenvolveram meios biológicos e psicológicos para lidar com as 

relações sociais complexas. As interacções sociais também têm influência na função 

imunológica e na saúde” (Martin, 2004: 154). Também Bertrand Russel citado por 

Martin (2004: 157) salienta que o “homem não é um animal solitário, e enquanto 

houver vida social, a auto-realização não pode ser o princípio supremo da vida ética.”  

 

Para Scharfetter (1997), o Homem vive num contexto, definido pela relação que o 

socializa e ajuda a construir a sua personalidade, a qual sofre também uma pesada carga 

genética. Vivência e comportamento são fruto do meio, onde o diálogo determina a 

compreensão. Por outro lado, como refere Pfeiffer (1994) citado por Scharfetter (1997), 

face à sociedade global, a transculturalidade é um facto, relativizando a cultura das 

vivências e do comportamento humano, determinando a impossibilidade de 

universalidade das normas. 

2.1.3.1. O Processo Comunicacional 

Comunicar, provém do termo latim comunicare (pôr em comum ou entrar em relação 

com), mas de que forma isto se torna importante para a vida das pessoas? 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

200

Basicamente, comunicar implica uma relação interpessoal e a satisfação de uma 

necessidade humana básica. Como refere Watzlawick (sd: 45 e 46, 65), é impossível 

não comunicar! Senão vejamos, “o comportamento não tem oposto.” Um indivíduo 

comporta-se e transmite um significado, mesmo que a mensagem seja que… não quer 

comunicar! “Actividade ou inactividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de 

mensagem; influenciam os outros e estes outros, por sua vez, não podem não responder 

a essas comunicações e, portanto, também estão comunicando.” Então, porque a 

intencionalidade não é absoluta, a simples interacção é comunicação, mesmo que não 

tenha sido intencional. Também é uma das necessidades humanas básicas, que na 

hierarquia da pirâmide de Maslow (1970) se comporta como se estivesse como elo de 

ligação omnipresente entre as necessidades primárias e as secundárias, entre a 

sobrevivência biológica e a interacção com o mundo exterior (como se a única forma de 

descarregar a energia pulsional e de restabelecimento do equilíbrio, fosse a aproximação 

com o mundo externo).  

 

Segundo Ball (1997), a comunicação é um princípio organizado da natureza, que une os 

seres, em que a relação entre grupos ou indivíduos implica um fenómeno de grande 

complexidade, em que a relação significa a transmissão de um significado, 

multidimensional e multivivêncial, de partilha e de participação activa entre os 

interlocutores, através do conhecimento ou da consciencialização da mensagem. 

 

Assumimos a mesma perspectiva de Ricou (2004: 101 e 102) que define a comunicação 

como “um conjunto de transacções que pode assumir os mais diferentes formatos”, 

bem como “são as nossas referências, ou seja, os nossos princípios de vida, que nos 

dão a percepção da nossa individualidade, logo da nossa identidade pessoal.” 

 

Como refere Dias (2001: 23) citando Nietzsche: “bem podemos mentir com a boca, mas 

com as trombas que fazemos a acompanhar, acabamos por dizer a verdade.” Na 

realidade, existe uma impossibilidade de não comunicação (Watzlawick et. al., 1985: 

44), porque todo e qualquer real é transformado em comunicação (Watzlawick, s.d.). 

 

Mas como se processa a comunicação humana? 
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Basicamente processa-se por índices e sinais. Os primeiros dizem respeito aos 

“elementos que transmitem alguma informação, sem que da parte do emissor tenha 

havido a pretensão de comunicar algo a alguém.” Os segundos são elementos que 

“transmitem informação, havendo da parte do emissor a intenção ou o objectivo de que 

essa informação atinja um ou mais receptores, directa ou indirectamente, de forma 

imediata ou mediatizada.” Podem estes classificar-se ainda em signos e símbolos. 

Podemos “segmentar os signos em verbais (orais e escritos) e em não verbais.” Os 

signos verbais “são constituídos por três elementos: referente (a coisa em si), 

significante (a imagem – acústica ou visual) e o significado (o conceito, ou seja, o 

entendimento que se faz) ” (Abreu, 1993: 12). 

 

Os signos verbais são considerados “sinais de comunicação nos quais não é 

estabelecida uma analogia imediata entre o significante e o significado. A percepção 

entre estes dois elementos obedece à intermediação de códigos sociais e culturais.” Por 

sua vez, os símbolos “dizem respeito a sinais de comunicação a partir dos quais é, 

social e culturalmente, possível estabelecer uma analogia imediata entre o significante 

e o significado.” A relação entre estes dois elementos,” mediada também por códigos, 

possibilita a percepção imediata do acto comunicante com o significado a ele atribuído, 

sem esforço de maior” (Abreu, 1993: 12). 

 

O ser humano é um organismo vivo. Um organismo pode ser concebido como “um 

sistema aberto dotado de um número finito de estados discretos”, em cada um destes 

estados “corresponde a uma configuração mais ou menos estável do sistema. O seu 

funcionamento, ou mudança de configuração, corresponde portanto a uma transição de 

estados, incluindo a transição para o mesmo estado.” No entanto, num sistema 

complexo, torna-se impossível descrever a sua configuração, pelo que é mais fácil 

substituí-la pela “descrição de certos parâmetros ou suas combinações típicas desse 

estado, o que implica reconhecer um estão de cada vez que ele apareça, e que ele se 

possa distinguir dos restantes estados” (Abreu, 1993: 12). 

 

Como sistema aberto que é, está sujeito a “todas as entradas existentes no seu meio, e 

também pode emitir para este uma infinidade de saídas.” Face à complexidade das 

mesmas, torna-se mais fácil estudar os estados e as suas transições do que a 
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multiplicidade, muitas vezes aleatória, das entradas e saídas do sistema. “A uma 

transição de estado” denominamos de resposta. Cada resposta “está ligada a variações 

instáveis mas predizíveis da configuração do sistema, incluindo as saídas, e é 

determinado por um subconjunto das entradas admissíveis no estado inicial.” 

Chamamos “entradas relevantes àquelas que determinam a resposta, ou seja, 

transições de estados.” Desta forma, em cada estado, “existe um número finito de 

transições de estados possíveis, a que corresponde o mesmo número de subconjuntos de 

entradas relevantes admissíveis”, igual ou inferior ao número de estados do sistema 

(Abreu, 1993: 12). 

 

Porém, isso não implica que num sistema possam ocorrer “mudanças de estado 

independentes das entradas.” Deve-se sobretudo ao facto de ocorrer “por efeito da 

periodicidade ou repetição, e deixa de ser excepção às regras anteriores se a variável 

tempo ou período for incluída nas entradas relevantes.” Assim, o “comportamento de 

um sistema aberto é o conjunto das suas respostas” (Abreu, 1993: 13).     

 

O Homem é por excelência um produtor e transmissor de símbolos. E isto deve-se à 

capacidade de manipular e comunicar apreciáveis quantidades de informação 

acumulada. Da acumulação da informação simbolizada o Homem tece estrategicamente 

teias de relações e de estruturas sociais e simbólicas cada vez mais complexas, que 

depois procura simplificar, por mecanismos de redundância, para dar ordem ao seu 

mundo e às suas vivências (Dias, 2001: 11). 

 

Do ponto de vista comunicacional, “o condicionamento genético é maior nos animais 

do que no homem. À medida que este diminui aumenta a complexidade do indivíduo, 

quer ao nível da memória, quer ao nível da aprendizagem e da comunicação 

simbólica” (Dias, 1999 citado por Dias, 2001: 11). 

 

Desta forma, “a complexidade comunicacional está, pois, na razão inversa do 

condicionamento genético. Quanto mais complexa a organização do indivíduo, (…) 

maior a sua complexidade comunicacional.” Assim, ao procurar “simplificar a 

realidade social percepcionada, os sistemas de conhecimento tornam-se 

estereotipados” (Dias, 2001: 11 e 12). 
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Na sociedade moderna, o Homem é assediado por um conjunto de meios de 

comunicação e de informação que levam até ao seu conhecimento uma massa de 

mensagens, das quais tem de seleccionar uma parte, para formar opiniões e para 

construção social da realidade, de forma a compreender o mundo e nele situar-se.  

 

Para Dias (1999) citado Dias (2001: 13), se a construção social da realidade depende 

dos “sistemas e das modalidades de comunicação, uns e outros dependem dos sistemas 

sociais e culturais, dos quais fazem parte actores e agentes sociais, simultaneamente 

produtores e consumidores de comunicação e de informação.” Por outro lado, como os 

“fenómenos sociais não são lineares, mas circulares, pode dizer-se que os processos de 

comunicação, de conhecimento e de cultura se condicionam mutuamente: cada um é 

causa e efeito do outro.” 

 

Mas a complexidade social “só tem a sua razão de ser porque o próprio homem é, ele 

mesmo, um ser organizacionalmente complexo.” E, por isso, “também os sistemas e 

modalidades de comunicação se apresentam complexos aos produtores e consumidores 

de informação.” Face à complexidade da informação, “os actores e agentes sociais 

desenvolvem capacidades de codificação e estratégias sofisticadas de transmissão de 

informação”, gerando informação ambígua e complexa de difícil descodificação, 

criando-se, assim, “nos sistemas sociais um paradoxo de enormes proporções: o ser 

humano gera a complexidade informativa e tem, de seguida, de combatê-la através de 

processos de simplificação.” Face ao “sistema social e cultural saturado de 

estereotipia, a construção social da realidade fica menos ambígua, é certo, mas 

também mais pobre, porque menos esclarecedora” (Dias, 2001: 14). 

 

Por outro lado, como refere Dias (1999) citado por Dias (2001: 15), a realidade é 

reduzida a estereótipos, que uma vez memorizada pelo colectivo “acabará por 

condicionar a percepção que os indivíduos fazem da realidade.” O movimento de 

inversão é feito a partir do existente (estereotipado), condicionado pela informação 

perdida e admitindo a existente como acontecimentos realizados, entrando-se num 

“ciclo vicioso de complexidade-simplificação-complexidade.” A forma como cada 

sistema social “lida com esta circularidade determinará a maior ou menor saturação 
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estereotípica dos sistemas de comunicação, de conhecimento e de cultura” (Dias, 2001: 

15). 

 

Comunicar, assume-se como uma partilha de vivências e idéias entre indivíduos que 

possuem uma matriz comunicacional comum. É fundamental que no processo de 

comunicação, “tenhamos presente não só o significado que atribuímos às coisas, aos 

nossos gestos e expressões, mas atendamos também às possíveis significações que as 

outras pessoas, com quem comunicamos, lhes possam dar” (Fachada, 1998: 18). Assim, 

o modelo de interacção humana (Janela de Johari) descrito por Luft & Ingham (1961) 

citado por Jesuino (1987) serve para explicar a complexidade da personalidade humana, 

alertando-nos para os aspectos que podemos controlar e aqueles que estão fora da nossa 

percepção consciente, enfatizando não só a assertividade da comunicação como as 

mudanças de percepção consciente que ocorrem ao longo da vida do indivíduo. 

 

A saúde mental é feita através de silêncios harmoniosos e interiores, em que a excepção 

– a comunicação – tenta resolver os conflitos da relação com o ambiente e com os 

outros.  

Silêncio mental será um limite idealizado onde os constituintes instintivos e 

emocionais – sexualidade, agressividade, amor, ódio, inveja, dependência, 

autonomia, grandeza, mediocridade – estarão apaziguados e sem conflito, 

mantendo-se a capacidade funcional. Estarão em silêncio para funcionar melhor 

(Milheiro, 2000: 67). 

Desta forma, para Milheiro (2000: 74), a saúde mental é “estar bem consigo próprio, 

estar bem com os outros e lidar harmonicamente com isso na relação com a vida, ou 

seja, sem grande ruído ou silêncio”, estando nesta base “a noção de bem-estar íntimo e 

de sentimento adaptado, fluente e comunicante, entre o mundo de cada um e o mundo 

dos outros.”  
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2.1.3.2. A Família, os Valores e a Sociedade  

Quando falamos em normas e valores, família e sociedade, existe uma temática que 

julgamos incontornável nesta matéria que se prende com o educar, na medida que 

partilhamos da opinião de Lopes (1993: 58) que considera que este conceito implica o 

enfoque no “imago hominis.” 

 

A entrada na escola é “primeiro grande teste ao cumprimento da sua função externa e, 

através dela, da sua função interna.” Na primeira, “a socialização e a adaptação da 

criança à cultura são avaliadas pelas competências” que revela no convívio com 

colegas e adultos, e pelas aprendizagens “progressivamente traduzidas nos resultados 

escolares.” A função interna é também avaliada, na medida “em que a capacidade e a 

disponibilidade para aprender e estar bem no meio dos outros não familiares supõem 

que a criança tenha atingido um certo nível de autonomia e individualidade.” Na 

verdade, educar “é mais do que orientar forças vitais subjacentes a pulsões, tendências, 

motivos, aptidões, talentos, capacidades, no sentido da aquisição e aplicação de dados 

culturais tais como se apresentam em determinado tempo e espaço societários.” Passa 

também por “propiciar condições para fazer progredir a transformação desses dados 

culturais (inovar) ou para fazer aparecer outros (criar) ” (Lopes, 1993: 58). 

 

O resultado da educação, o educto, como refere Lopes (1993: 58 e 59), “é extraído, não 

o introduzido. A sociedade pressiona os educadores na transplantação ou, melhor, 

excerto de “normas” no terreno pessoal do educando”, quando na verdade passa mais 

por ajudar a “desenvolvê-las (não incuti-las), a transformá-las (não a papagueá-las), a 

inová-las (não a torná-las como rotina) ”, ou seja, cultivá-las, em que a aprendizagem 

deve ser vista numa perspectiva de socialização equilibrada, não passando apenas por 

transmitir conhecimentos e competências, mas também por sintonizar as atitudes e 

comportamentos (com determinada situação) até à sincronia com a sociedade 

(preservando a entidade de cada um).  

 

O poder dos pais “radica na imposição dos limites para o exercício do poder do 

adolescente”, pelo que no entender de Alarcão (2000: 174), o jogo de poderes deve ter 

regras bem definidas: (1) “Não ter medo de perder o amor do outro.” (2) “Saber ser 
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flexível sem perder a cara, o que supõe ser coerente e não ter uma estratégia básica de 

inflexibilidade.” (3) “Metacomunicar sobre as dificuldades e sobre a relação.” (4) Não 

depender de relações exclusivas. (5) Ser criativo de forma a ultrapassar o conflito. 

 

Como vimos, as normas “são parâmetros que guiam, controlam e regulam os 

indivíduos e as comunidades (Lassiter, 1999: 475). 

 

O conflito deve ser encarado como uma ocorrência natural, que “apoia o crescimento e 

a mudança”, devendo a família promover a educação de abordagens promotoras da 

resolução de conflitos, inculcando o respeito pelas crenças, ideias e valores diferentes, 

encarando a discussão como momentos de aprendizagem (Lassiter, 1999: 482). 

 

Porque a autonomia e a identidade são construídas na diferença, no desacordo de 

opiniões e nas diferentes visões do mundo, pelo que se torna importante estabelecer 

linhas orientadoras e normas firmes por parte da família de forma a promover a 

passagem do indivíduo da heteronomia à autonomia em segurança (Alarcão, 2000). 

 

Se a heteronomia é total para o bebé, a verdade é que a nível da vida familiar existe uma 

co-dependência dos membros, uns em relação aos outros, e a separação de um implica 

um processo de reajuste familiar, mais ou menos sofrido, mas em que a porta deve ficar 

sempre aberta para o aconselhamento e ajuda, de forma a sentir a solidariedade familiar 

(Alarcão, 2000).  

 

A formação da consciência e da cidadania do indivíduo é um factor vital para a 

sociedade, uma vez que é nela que o indivíduo emerge, e para ela converge. A família, 

como unidade representacional da sociedade que é, assume-se como a sua célula mater, 

competindo-lhe estruturar e alimentar o ser, essência formadora da sociedade. 

 

O Homem é um ser complexo, possuidor de desejos, vontade e necessidades próprias. 

Enquanto indivíduo, ele é único na sua forma de ser, agir e interagir. Da interacção dos 

diversos interlocutores dependerá a satisfação de todos, pelo que se torna vital a 

existência de uma paltaforma de entendimento a uma sã convivência que, sustentando a 

manutenção da coesão social, sirva de igual modo ao seu desenvolvimento e à 
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satisfação dos anseios, objectivos e necessidades de cada um dos seus membros e à 

sociedade no seu todo. 

 

Considerando que o ser humano é dotado de liberdade e razão, agindo por escolha, de 

acordo com os valores e fins (Chaul, 1997), que é capaz de distinguir entre o bem e mal, 

o belo e o feio, entre o falso e o profano, essas condições replicam-se nas relações 

sociais, nas obras humanas, em consonância com a natureza, com o tempo e o espaço, 

partilhando cultura. 

 

A família - enquanto grupo de indivíduos ligados por laços emotivos profundos, por 

sentimentos de pertença a esse grupo, os quais se identificam - é formada por pessoas 

que interagem por vários motivos, tais como a afectividade e a reprodução, dentro de 

um processo histórico de vida, mesmo que não habitem no mesmo espaço físico. 

Desenvolve-se compartilhando uma relação social dinâmica, a partir de um sistema de 

crenças, valores e normas, estruturados na sua cultura, conforme a classe social e a 

comunidade onde está inserida (Patricio, 1994).  

 

Elsen (1994) define a família saudável, como sendo aquela que se autoestima 

positivamente, e os seus membros convivem e se percebem como família, em que a sua 

estrutura e organização permite definir objectivos e prover meios de crescimento, 

desenvolvimento, saúde e bem-estar dos seus membros. É uma família unida pela 

afectividade exteriorizada por laços de amor e carinho, que compartilha crenças, valores 

e conhecimentos, onde os seus membros possuem a liberdade necessária para exercer a 

sua individualidade, aceitando-a, bem como possui a necessária abertura à discussão, ao 

pedir e oferecer apoio mútuo, interagindo com o exterior, influenciando e sendo 

influenciada, desenvolvendo-se harmoniosamente em experiencia, construindo a sua 

história de vida.  

 

A opção pelo estilo de família a ser adoptada pelo indivíduo está condicionada pelas 

experiências culturais e familiares, incluindo os conhecimentos, crenças e valores 

adquiridos, circunstâncias de vida e às próprias dificuldades (Patricio, 1994). 
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2.1.4. A Sociedade 

O ser humano distingue-se dos outros seres na medida que é um ser em projecto, 

decisor, simbolizador, em crescimento e com necessidades. Este ser humano, assumido 

como pessoa, tem direitos e deveres (definidos pela Carta dos direitos do Homem por 

seis linhas de força: a vida, a verdade, a justiça, a liberdade, o trabalho e a participação) 

e participando na procura do bem comum (Pinto, 2006). 

 

Considerando que a identidade social de um indivíduo é constituída pelo conjunto das 

suas vinculações num sistema social (fruto das classes a que pertence) com quem se 

identifica e é localizado socialmente, constituindo a linguagem um dos mais fortes 

elementos culturais intervenientes neste processo (Cuche, 2002).  

 

A sociedade “representa uma organização com objectivo que são formulados em leis, 

preceitos, regras e que servem o bem da colectividade” (Bühler, 1980: 377). 

 

Então de que forma o Indivíduo entra na Sociedade? 

2.1.4.1. O Indivíduo e o Grupo 

O facto de ser um animal gregário, de viver em sociedade, influi grandemente na 

necessidade do Homem se sentir membro activo desta e de ser (bem) aceite no seu seio, 

provocando que ele viva sistematicamente procurando a insustentável necessidade de 

agradar (MacFarlane et al., 1997; André e Lelord, 2000).  

 

Os grupos são subsistemas sociais, podendo ser formais (como o estado ou a família) ou 

informais (como os de amigos ou de trabalho), podendo tomar formas mais diversas, 

consoante a sua finalidade, tamanho ou outro requisito. 

 

Mas, o que é o grupo? 

 

O grupo é “um conjunto de indivíduos que interagem e que têm uma ou mais 

finalidades comuns” (Lassiter, 1999: 472). 
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Para Lewin cit Bühler (1980), os membros do grupo estão numa dependência recíproca, 

actuando dinamicamente, de forma coesa, têm um objectivo comum bem definido e 

estabelecem uma organização, desempenhando determinadas tarefas e actividades.  

 

Analisando o perfil apresentado, verificamos que a interacção deverá ser mediada pela 

comunicação, pelo que deverão partilhar um código comum, valores idênticos e uma 

orientação que mantenha a coesão, distribua e coordene as tarefas, monitorizando a 

actividade em função do objectivo perseguido, bem como seja capaz de gerir os 

inevitáveis conflitos face aos diversos interesses e motivações individuais, o que 

implica a existência de uma ordem aceite por todos os seus membros (Bühler, 1980). 

 

O grupo reveste-se de um duplo significado para o indivíduo: o de ser membro ou 

utilizá-lo como referencia (ao qual adere porque crê firmemente nos valores incutidos). 

Por vezes, existe uma coincidência caso da família; outras, os valores transmitidos e 

aqueles que lhe são apresentados diferem de tal forma que, sendo inconciliáveis, geram 

conflito ao ponto de o obrigar a optar a sua inclusão/exclusão. A assimilação das 

normas e valores provoca sentimentos díspares, na medida que a balança os valores e 

normas individuais e do grupo (ou sociedade), bem como o facto de ter de assumir um 

papel para o qual pode não possuir a devida aptidão. Por outro lado, passa também por 

replicar os seus dogmas, preconceitos e opiniões, os seus usos e costumes, o submeter-

se ao poder imposto (porque fora de si-próprio), sujeitando-se ao escrutínio e 

monitorização constante dos demais membros, sofrendo a aculturação e identificação, 

em detrimento da sua individualidade (Bühler, 1980). 

 

O sentimento de autodefesa (determinado pela insegurança e medo) face à agressão 

externa tende a encerrar os limites face aos demais, diferenciando-se na sociedade, bem 

como promovem a conformidade face às tendências e normas, num sentimento de 

solidariedade social inconsciente, limitando a sua liberdade individual, em favor do bem 

comunitário (Bühler, 1980). 

 

Assim, ele tende a adoptar as características do grupo com quem mais se identifica, o 

que por vezes causa constrangimentos face à sua percepção da realidade e aos seus 
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valores. Porém, nem sempre é fácil, porque o estigma da rejeição está sempre presente 

quando uma identidade resolve reagir como tal e não como o grupo assim o quer, o que 

confere relativamente ao indivíduo a necessidade de estar com o grupo, mesmo que não 

concorde em absoluto com a orgânica ou a actividade dos seus membros como tal, 

sendo mais fácil adoptar as características do grupo que ser alvo de críticas (André e 

Lelord, 2000: 116). 

 

Um grupo vulnerável é aquele “que tem maior probabilidade de desenvolver problemas 

de saúde como resultado de exposição ao risco, ou a ter piores consequências destes 

problemas de saúde do que a população em geral”, tendo tendência para sofrer riscos 

cumulativos, face à maior sensibilidade aos factores de risco (Sebastian, 1999: 684). 

 

“O conflito pode ser destrutivo, se as partes contenciosas faltam no respeito dos 

direitos e crenças da outra” (Lassiter, 1999: 481 e 482), surgindo, na opinião de Sitkin 

e Bies (1993) citado Lassiter (1999: 481), “sempre que os indivíduos se apercebem que 

as suas preocupações foram ou estão em vias de ser frustradas”, o que implica um 

reajuste de papéis, actividades ou objectivos individuais. 

  

“As normas de grupo estabelecem os parâmetros que determinam os comportamentos, 

as atitudes e mesmo as percepções dos membros do grupo” e que servem para “1) 

assegurar a acção para atingir a finalidade, 2) manter o grupo, através do apoio 

variado aos membros e 3) influenciar as percepções e as interpretações da realidade, 

dos membros” (Lassiter, 1999: 476), ou seja, determinam a continuidade do grupo 

(normas de tarefa), criam pressões que visam a afirmação dos membros e a manutenção 

do seu conforto (normas de manutenção) e a procura de que reforço ou correcção das 

suas ideias face à visão que o grupo tem da realidade (normas de realidade), formando a 

cultura do grupo.  

 

O grupo exerce sobre os pais um cariz assustador. Para todos os efeitos surge 

recriminando, segundo Macfarlane et al. (1997:46), no desvio “para consumos 

nocivos.” Também denominado de amigos, gera, de uma forma automática, um efeito 

nocivo, “uma reacção semi-alérgica ou de desconfiança.” O grupo tem para muita 

gente uma conotação negativa, ligada a coisas terríveis como a droga, sexo libertino, 
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tabaco, carros e motos a alta velocidade, estar-se nas tintas para os mais velhos, porém, 

isso nem sempre é verdade, acabando muitas vezes por constituir uma injustiça, porque 

os jovens gostam de viver em sociedade, logo têm necessidade de se identificar com um 

grupo. 

 

Assim, os pais temem que não consiga controlar todas as actividades dos filhos 

enquanto membros do grupo, coisa que faziam nos grupos de infância. Por outro lado, 

os pais deixam de ter acesso às brincadeiras dos filhos, deixando de poder partilhar das 

conversas, das gracinhas e das restantes actividades, sentindo-se marginalizados. Aqui 

põe-se de facto o problema da confiança que os pais devem ter nos filhos. 

 

Convém sublinhar, como referem Macfarlane et al. (1997: 47), que “é raro haver uma 

recusa total dos amigos antigos e uma procura de gente desconhecida.” Mas, também é 

verdade que mudanças drásticas de vida, da família, que impliquem uma ruptura com o 

círculo de amigos, pela distância geográfica, como mudança de residência ou de 

escola/liceu impliquem dificuldades em manter “os amigos antigos – já triados pelos 

pais e burilados pelo tempo.” Devem assim os pais, criar condições para que os filhos 

continuem a dar-se com os seus companheiros habituais. Também é verdade que, 

segundo Macfarlane et al. (1997: 47), “os adolescentes criam vários grupos de amigos 

conforme as ocasiões.” Estes autores vão mais longe ao definir os círculos de amizade, 

ao referir que “o sistema de amizades funciona em espiral, ou seja, periodicamente há 

amigos que são reanalisados e que podem ser postos à margem”, enquanto que “outras 

pessoas são também analisadas e algumas delas entram no círculo.” Assim, não são 

necessariamente os grupos que escolhem os adolescentes, mas estes que se identificam 

com eles. 

2.1.4.2. O Indivíduo, a Cultura e a Sociedade 

Tylor citado por Bühler (1980: 435) define a cultura como “o todo complexo que 

enquadra o saber, crença, moral, lei, costume e uso, bem como outras capacidades e 

hábitos que o ser humano adquire enquanto membro da sociedade”, ou seja, o modo de 

viver de determinada sociedade. 
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Para Brislin (1993) citado por Degazon (1999: 128), a cultura é “um conjunto de ideais, 

valores e suposições acerca da vida, amplamente partilhados por um grupo de 

pessoas”, em que “cada indivíduo possui uma cultura, com tradições que o orientam 

na resolução dos problemas da vida” (Leininger, 1978 citado por Degazon, 1999: 128). 

A cultura, “fornece aos membros do grupo cultural a estrutura organizadora para o 

que eles consideram comportamentos aceitáveis” (Degazon, 1999: 128). 

 

Como refere Tylor citado Bühler (1980: 435), todas as culturas são imbuídas de 

categorias com significado universal: ordem, valores, integração, tradição e mutação, ou 

seja, todas as culturas se desenvolvem em “grupos sociais que estabelecem quaisquer 

organizações para a ordem das relações humanas” (regulando as relações pela lei, 

delimitando a posição social e os papéis), “existem certas normas determinantes de 

como viver a vida” (expressando mandamentos e proibições, condicionando as 

preferências individuais em função do bem comum), consistindo num “todo integrado” 

(como todo dinâmico e interactivo), possuidora de um “património cultural” 

(transmitido através dos costumes e tradições, aprendido e veiculado pela sociedade, 

promotor de estabilidade cultural) e a existência de “constantes modificações” (em que 

sendo adquirida pela aprendizagem, cada individuo faz uma leitura peculiar 

introduzindo novas ideias e projectos). 

 

A aprendizagem das características culturais, como referem Brookins (1999) e 

Leininger (1993) citados por Degazon (1999: 128) “ocorre pelo contacto frequente ou 

contínuo com pessoas inseridas nessa cultura”, sendo a família (em particular os pais) 

as principais fontes de transmissão de tradições de uma geração para a seguinte. Se os 

comportamentos explícitos são facilmente observáveis e permitem identificar o 

indivíduo com essa cultura, já os implícitos são mais subtis e incluem aquilo que a 

diferencia das demais.  

 

Como salienta Linton citado por Bühler (1980: 467), cada sociedade prepara um “tipo 

de personalidade fundamental que é característica dela e a diferencia de todas as 

outras”, admitindo pequenas variações, mas instituindo um determinado padrão, uma 

determinada normalidade. Fora deste padrão, desta norma, são marginalizados. Ser 

cidadão, passa por promover e exercer dentro desta norma. 
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A pessoa, à semelhança do actor em palco, desempenha determinados papéis (ou 

tarefas), em função das suas aptidões ou qualidades pessoais. Face aos cenários e aos 

argumentos das peças da vida, contracena com outros actores, escolhendo os 

comportamentos que melhor se adaptam às situações, organizando-os face aos 

objectivos que procura alcançar nas relações sociais, visando um sistema de recompensa 

face ao grupo ou sociedade em que se insere, com o fito de ser reconhecido como um 

elemento (leia-se pessoa) de valor, obtendo para isso um determinado estatuto ou status 

social, mostrando-se para isso algum compromisso e permeabilidade aos valores da 

tendência social (norma ou padrão de valores) ou do grupo, o que por vezes o coloca de 

tal forma distante dos seus princípios e valores, a ponto de serem inconciliáveis, 

colocando-o em conflito, obrigando-o a tirar a máscara, a ficar nu perante os outros, 

fragilizando-o e expondo-o ao canibalismo ético da crítica, da marginalização e do 

estigma (Bühler, 1980; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b).    

 

Face à incapacidade de se afirmar como diferente (porque consciente de si, do seu 

mundo e do universo), ele segue a convicção valorativa emanada (e em manada) não se 

sujeitando à censura pública, submetendo-se ao seu destino, determinado pela sociedade 

(ou do grupo), em conformidade, em normalidade (Bühler, 1980; Lopes, 1993; 

Miranda, 2006a; Miranda, 2006b).  

 

Como salienta Milheiro (2000: 51 e 52), estas manifestações colectivas são “facilmente 

consideradas patológicas por toda a gente, porque derivam de anormalidades ou 

conduzem a patologias no seu trajecto”, levando a que os sujeitos sejam induzidos a 

“realizar ou apagar a capacidade de controle das ideias, dos comportamentos, das 

emoções”, tornando-se autómatos, perdendo “a inteligência e a razão, a identidade, 

obedecendo à sugestão manipuladora”, na medida que, nesse “contágio e 

sugestibilidade, os indivíduos acabam por participar no irracional, aderindo ao 

objectivo do mentor.” Consideram que “ganham força e poder com isso, desinibindo-se 

na multidão, euforizando no colectivo a sua espontaneidade primitiva ou violenta até aí 

recalcada”, fazendo uma regressão infantil ao estádio de desenvolvimento com todo o 

risco que isso acarreta (Milheiro, 2000: 51 e 52).  
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Para Englehardt Jr. (1998: 8 e 9), “a moralidade de uma bioética secular não serve 

como orientação para viver a vida; pelo contrário, significa uma moralidade capaz de 

vincular pessoas que sejam “estranhos morais” (ou seja, indivíduos com visões e 

posturas morais distintas) “para que se encontrem e colaborem pacificamente” para 

viver em harmonia, o que implica também a necessidade de aprender a tolerar essa 

diferença, face à impossibilidade de corrigir esses erros, recorrendo à argumentação 

racional.    

 

Como refere Englehard (1998), a tolerância não significa uma aceitação incondicional, 

nem que deixamos de condenar aquilo que é repreensível; na verdade, implica um 

julgamento: só podemos tolerar aquilo que é mau. São as diferenças que definem o acto, 

a virtude e o caráter do indivíduo, e, por isso estão sujeitas a julgamento por 

comparação com o ideal do eu ou da norma (considerados bons).  

 

Porque não há moralidade essencial sem compromisso moral particular, os “estranhos 

morais” precisam resolver as controvérsias por mútuo acordo, visto que não 

compartilham das mesmas premissas comummente aceites (baseadas em regras de 

evidência e inferência) ou socorrendo-se de uma autoridade por todos reconhecida, de 

forma a fornecer-lhes as orientações morais essenciais (Englehardt Jr., 1998: 32 a 37). 

 

Desta forma, podemos concluir que, o exercício de cidadania é complexo código de 

relações que se estabelecem numa determinada sociedade, sendo predeterminadas e 

reguladas pelos seus membros reconhecidos face aos demais pelo direito de o serem 

(cidadão), à luz das dimensões cultural, ética e histórica, visando a manutenção da 

ordem e coesão dessa sociedade. 

2.1.4.3. Os Valores Sociais e o Exercício de Cidadania 

O ser humano é essencialmente um ser ético que não se satisfaz apenas em viver, mas 

em viver bem, procurando a Vida Boa. É também um ser de necessidades que exigem 

satisfação. É um ser de participação, um actor social, um sujeito histórico, pessoal e 

colectivo que labuta em prol da constituição constante de relações sociais mais 
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igualitárias, justas, livres e fraternas (Boff, 1999). É igualmente um ser composto de 

relações que foram a sua estrutura. É portador de um desafio imenso, que é o de cuidadr 

da sua alma interna, dos seus sentimentos, dos sonhos, dos desejos, das paixões 

contraditórias, do imaginário, das visões e utopias que guarda escondidas dentro do seu 

coração (Maturana e Varela citado por Duhamel, 1995).  

 

Compete à família assegurar que os seus membros bem-estar material, emocional e 

espiritualidade de convivência em ambiente agradável, como forma de garantir, a cada 

um, conforme os ditames da lei e da moral, formação adequada para que possa 

transmitir aos descendentes uma vida perfeitamente saudável. Isso implica capacidade 

de amor e de sentir-se amado, amparado, útil e valorizado, nas diversas fases da vida. 

Esses valores morais, culturais, cívicos, materiais (…) precisam de ser transmitido, não 

só através da instrução, mas principalmente através da educação. É nas vivencias do 

quotidiano, das experiências relacionais (com outras pessoas e com o ambiente), 

expressando um processo educativo, comportamentos e características individuais, 

interpretando a própria história cultural, autodeterminando-se, exercendo os seus 

direitos e os seus deveres, baseando-se a própria auto-realização, contribuindo com as 

questões de definição sociopolítico e cultural da comunidade, delineando a ética social 

vigente, que o indivíduo se coloca como cidadão (Rodrigues et. al., 2000).  

 

Como vimos anteriormente, a não existência de bases comuns entre visões e posturas 

morais distintas implica a impossibilidade de acordo através de “um debate racional ou 

de um desacordo inteligente sobre aspectos éticos e político”, implicando a existência 

de uma plataforma comum que permita o entendimento e discussão das suas opiniões, 

sentimentos e juízos com o intuito de poderem-se persuadir mutuamente, na medida 

que, “apesar da aparente variedade infinita de seres humanos e das suas formas de 

organização social, cultural e política, algumas coisas são universalmente comuns a 

todos os membros da nossa espécie”, o que implica a urgência de definir aquilo que são 

os valores fundamentais “pelos quais nós procuramos orientar a acção humana e a 

organização social para proteger os seres humanos e para promover o desenvolvimento 

humano”, levando à formulação de princípios fundamentais, ou então, se tenta “definir 

as condições essenciais que devem ser satisfeitas para que a vida dos homens seja 
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humana”, o implica falar dos direitos humanos fundamentais (Thompson et al., 2004: 

17 e 18). 

 

Como salienta Abreu (2002: 125), se por um lado, os valores da sociedade ocidental 

estão assentes na defesa da autonomia, “é a própria sociedade ocidental consumista e 

mediatizada que a está a destruir.” No entender deste autor, existem dois espaços que 

devem ser mantidos invioláveis, o da autonomia (vida privada, privacidade e 

intimidade) e o da fantasia. Cada contexto de vida “tem o seu contexto da vida tem o 

seu discurso próprio, que temos de respeitar nas suas linhas gerais.” Em cada 

momento há que filtrar, deixando sair algumas, mas reservando a essência para nós. O 

domínio do paradoxal jogo da revelação/omissão deve ser executado defendendo o 

espaço pessoal, bem como seleccionar a informação que se adquire, filtrando o trigo do 

joio, retirando o supérfluo, os artefactos e os ruídos, daquilo que é útil, necessário e 

válido. Mais do que tudo há que “assumir a responsabilidade completa” pelas acções, 

uma vez que todos estamos “condenados à solidariedade” (Abreu, 2002: 126 e 127).  

  

Como refere Pinto (2006: 25 a 28), a cidadania deve ser encarada como “um dever”, 

onde a sociedade é feita com “fraternidade e harmonia” (através da “tolerância 

activa”, da “convivência amiga”, do “diálogo profundo” e da “solidariedade”), que 

não deverá “ser vista como obrigação” mas com “um objectivo a concretizar”, 

fundada no respeito pela dignidade humana. Porque a sociedade descaracteriza a pessoa, 

cultivando “o anonimato, a irresponsabilidade, a solidão e a anomia com a sua 

ausência de valores de referência”, resultando “inúmeros problemas”, tornando-se 

“urgente reprogramar a cidade” (através da promoção da “qualidade de vida”, da 

“dignidade do trabalho” da “cultura” e da “dimensão espiritual da vida”). 

 

Entendemos a cidadania como a capacidade de cada indivíduo participar activamente no 

projecto de construção da sua cidade, da sua comunidade (Tourraine, 1994). O conceito 

moderno de «cidadania» é mais amplo que a nossa herança do latim civis, is que 

significa cidadão ou civilis, e (do cidadão ou da cidade). Cidadania significa 

compromisso com os valores universais da liberdade e da vida condicionados pela 

igualdade (Braga, 2008). Para Kant (1988), o Homem é um animal político através do 

exercício da sua liberdade com a qual cria a sociedade civil, consituindo-se cidadão ao 
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não obdecer a outra lei além daquelas a que tenha dado o seu sufrágio, a igualdade civil 

e a independência civil.  

 

Kant (1988) reconhece ainda dois tipos de cidadania: activa e passiva, em que a 

passagem da última para a primeira, é dada pelo exercício de liberdade (autonomia de 

participação do cidadão na elaboração das leis que vão reger as suas condutas) e 

igualdade (pelo reconhecimento de todos como racionais e participantes do processo de 

formação da norma), o que consolida o Homem como um fim e não como um meio, na 

medida que o cidadão é um co-legislador. 

 

Educar para a cidadania consiste em gerar um conjunto de processos de aprendizagem 

que permitam a cada um sentir-se parte integrante, integradora e fundamental de todo 

complexo, dinâmico e orientado que é a comunidade. Basicamente, consiste em educar 

para a descoberta das suas potencialidades e limitações – no seu tempo, no seu lugar e 

no seu contexto – no processo de construção de comunidade onde vive. Ser cidadão está 

directamente relacionado com a aprensão do significado sobre o conceito de 

democracia, de liberdade e de igualdade, princípios constitutivos dos diferentes Estados 

(Covre, 1993).  

 

Em relação à cidade global, esta deve ser vista não como um lugar, mas como um 

processo (Castells, 2002), onde os encontros são feitos e refeitos, num espaço de fluxos 

e num tempo atemporal, feito de mundivivências, de diferentes expressões culturais e 

pessoais. Morin (2000. 51), introduz o conceito de “ética de compreensão humana” 

considerando-a uma “exigência chave dos nossos tempos de incompreensão 

generalizada”, que permite o reconhecimento de si no outro, nos mecanismos e 

participações que o outro constrói para lidar com o sofrimento, esta compreensão chaga-

nos “quando nos sentimos e concebemos os humanos como sujeitos; ela nos torna 

abertos a seus sentimentos e suas alegrias.”  

 

O mundo está reduzido a uma aldeia global (Ianni, 1993), onde o Homem perde a sua 

identidade perante a massificação. Busca nas conexões com as demais identidades 

resgatar e reconstruir a sua singularidade perdida, na massa anónima que o torna não 

sjeito e um número estatístico. Pensar a cidadania no mundo implica restruturar a 
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unidade unitária, a sua forma de pensar e agir sobre o mundo. O desafio trata-se em 

atrelar e articular os projectos individuais e os projectos culturais com participação e 

responsabilidade, reconhecendo os direitos individuais.  

 

Uma sociedade mais aberta “contribuirá para pais mais abertos, crianças mais livres, 

cidadãos mais decentes.” A transmissão efectuada entre gerações, construindo 

simultaneamente a cultura e a saúde (na vida interior e exterior), é possível porque os 

“seres humanos exprimem-se conforme o grau de inibição ou permissividade que lhes 

foi determinado.” Deste modo, se “o tecido social tiver estrutura solidária e tolerante 

que cada um para si próprio deseja, os códigos tornam-se mais naturais, as regras 

desenvolvem-se em clima circunspecto, quase não se notam” (Milheiro, 2000: 31). 

 

Promover a saúde mental implica construir a “cidade”, “a cidadania, a conduta social 

e a cultura” de uma forma sadia que, privilegia o “desenvolvimento psicológico, as 

potencialidades inerentes, as habilitações constitucionais de toda a gente”, 

dignificando e respeitando a pessoa doente, a doença, o sofrimento, gerindo as situações 

negativas, potencializando a qualidade de vida e o bem-estar social e mental (Milheiro, 

2000: 81). 

 

Como refere Negrão (2004: 54), ao Estado foram acometidos, ainda que de forma 

difusa, “a garantia de administração dos direitos-liberdades e direitos-garantias.” 

Porém, as crises fiscais ocorridas nos anos 70 levaram ao declínio o Estado Providência, 

obrigando a equacionar novas relações entre “o emprego, a distribuição da riqueza e as 

politicas públicas”, em que a representação estatal é reduzida ao papel regulador, 

deixando o papel directivo a outras entidades. Mais do que a divisão das classes, o 

problema centra-se na multiculturalidade, traduzida pela diversidade e pela diferença, e 

pela dificuldade de gozar os direitos de cidadania, face às diferentes sensibilidades e 

interesses individuais e comunitários, pois, sendo os direitos de cidadania quase 

universais, a capacidade de os gozar é ainda variada. 

 

No entender de Negrão (2004: 56), o exercício pleno de cidadania “traduz-se no acesso 

a um conjunto de sistemas sociais básicos que constituem uma forma de relação”, nos 

domínios social (unidade básica familiar, vizinhança, grupo de amigos, comunidade 
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cultural, associativismo e mercado de trabalho como fonte de socialização e integração 

social), económico (onde se incluem “os mecanismos geradores de recursos” e o 

“mercado de bens e serviços financeiros e o sistema de poupanças”), institucional (a 

nível da prestação de serviços e das instituições ligadas ao exercício dos direitos cívicos 

e políticos), territorial (desde o habitat ao ambiente) e as relações simbólicas e 

subjectivas (como a identidade social e individual, o sentimento de pertença, a auto-

estima e a autoconfiança).  

 

A construção da cidadania “depende dos sujeitos sociais e dos seus valores” (Manzini-

Coure, 1994: 123). Implica em ter os próprios direitos garantidos e a liberdade 

pressupõe “igualdade de direitos, sendo um dos mais importantes, o de viver a própria 

vida, ser único e diferente dos demais” (Sawaia, 1994: 145). Assim, se expressa na 

acção política, mas também no desejo, na paixão, na solidariedade e nas necessidades; 

na consciência dos direitos iguais, sentindo-se igual aos outros. É construída na 

participação colectiva individual, em prol do bem comum e do gozo individual. É vital 

para o indivíduo sentir-se valorizado, ter suprido as suas necessidades, sob pena da 

vergonha lhe bloquear a acção e o pensamento, gerando submissão, conduzindo à 

insegurança e à autodestruição inútil (Camargo, 1976).  

 

A não extensão dos direitos humanos às camadas mais desfavorecidas, resulta na não 

universalização das leis, sendo a defesa da não-violência feita apenas por quem já 

adquiriu a sobrevivência económica e social (Cardia, 1994). 

2.1.5. O Desvio à Norma 

Como refere Milheiro (1999: 33), as fronteiras da loucura apresentam uma variação 

cultural, em que a “delimitação entre normalidade e anormalidade” é feita à luz de 

"outras linhas de observação: as linhas científicas (médicas, psiquiátricas, 

psicológicas) e as linhas pessoais (a forma variável, particular, constante, como cada 

um de nós se situa nestas questões, quasi sempre sem dar por isso).” 
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Na sociedade, enquanto grupo homogéneo de pessoas “normais”, a diferença é 

sinónimo de “desvio”, que afasta da participação as singularidades. Esta hegemonia de 

uma identidade sobre as demais cria um paradoxo, uma vez que exclui as demais 

inibindo-as da participação e da realização num amplexo que inicialmente haviam 

criado e aprovado (Silva, 2000).  

 

Quando falamos em saúde mental, está subjacente o conceito de normalidade, que se 

não prenderá propriamente com o patológico, mas com um desvio da norma 

correspondente à totalidade do grupo de referência, como refere Vallejo (1991), citado 

por Ricou (2001: 61). “Assim o normal define-se a partir da esfera sociocultural, 

indicando uma adaptação adequada ao contexto social”, em que a existência da doença 

mental é definida em função do “nível de incapacidade que determinadas 

características, afastadas ou não da norma, provocam em determinado sujeito, no que 

diz respeito às suas possibilidades de auto-realização” (Ricou, 2001: 61). 

 

O encontro é feito de partilhas, de bens produzidos e trocados nos diversos ambientes, 

diferentes em cada cultura e comunidade, regendo as regras transmitidas. “Em grande 

escala, são as regras comunitárias, mais do que os genes, que regem o nosso 

comportamento.” As regras são transmitidas como valores e mandamentos ao universo 

familiar, grupal e societário, contextualizadas temporal e culturalmente. Mas a definição 

de regras é um instrumento de poder de quem as emana, regulamenta e as faz cumprir, 

gerando por vezes conflitos entre os diversos palcos onde os actores se movimentam, e, 

em conflito com a autodeterminação do seu Eu interior. Por outro lado, existem regras 

que resultam do acordo tácito, cujo incumprimento resulta em sanções morais, muitas 

sujeitas aos interesses momentâneos frutos dos esquemas de parceria resultantes dos 

papéis e dos palcos em que os actores desenrolam as suas interacções. Se as regras são 

regulamentadas, mesmo que entrem em conflito com o seu Eu interior, fornecem-lhe a 

segurança da sua existência e do seu potencial conhecimento, enquanto que as que 

resultam de acordos tácitos estão sujeitas às flutuações das motivações, interesses e 

necessidades que empurram os limites, deixando alguns actores em transgressão 

momentânea e sujeitos ao carácter democrático e pendular do poder da 

(con)sensualidade do grupo social, fruto das alianças de ocasião (Milheiro, 2000; 

Abreu, 2002; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b). 
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Intuitivamente, cada pessoa procura manter-se dentro da norma imposta, mesmo que 

tacitamente. Não respeitar estes padrões ou normas, implica ficar sob alçada do juízo 

moral, rotulando-o de bizarro ou original, consoante o preconceito que a sociedade ou o 

grupo tenha para com o indivíduo. No primeiro caso, da rejeição à marginalização é um 

passo, em especial se existe o persistente desrespeito das normas, sendo conotado como 

anormal ou doente mental. No segundo caso, pode dar origem a novas regras. Na 

verdade, face ao caos da criatividade, o que distingue o génio da loucura, é o sucesso 

face ao fracasso, o que implica que a criatividade, desde que aceite socialmente, lhe 

confere o atestado de estar na normalidade (Abreu, 2002).  

 

Relativamente ao doente mental, implica assumir um papel (com o direito de se libertar 

das obrigações normais, com o direito a cuidados, a assistência e tratamento). Face à lei, 

reconhece-se a diminuição ou suspensão da responsabilidade (direito Penal) ou da 

capacidade negocial (Direito Civil); já o conceito de ser são é mais difícil de realizar, 

pois, se para uns pressupõe um bem-estar ideal e intangível, outros realizam a saúde 

(apesar da pressão exercida pelo sofrimento da doença ou incapacidade ou da norma 

social) na perspectiva de atingir os objectivos de vida (a auto-realização), de acordo 

com a sua autenticidade, com o mundo, procurando a vida boa (Scharfetter, 1997).  

 

A disposição para a doença e a vulnerabilidade, bem como a capacidade de adaptação 

(auto-afirmação e plasticidade), bem como outras variáveis, limitam esta realização da 

saúde. Por outro lado, estar doente é estar diminuído, vulnerável, descompensado ou 

incapaz. A loucura sai da realidade comum, mostrando-se inaceitável na normalidade da 

doença (saindo dos seus padrões aceites), revelando-se incompreensível, estranha e por 

vezes ameaçadora. A necessidade de categorizar e compartimentar expressa a 

necessidade de controlo e da sujeição a padrões normalizados. A loucura foge às regras, 

porque dentro da universalidade do conceito de doença e da singularidade de cada 

patologia, assume contornos sobrenaturais ou anormais à espécie. Se a imposição de 

características (sintomas) regulares e consistentes definem uma doença normal, a 

anormalidade da doença mental foge a esta regra (quase universal) assumindo-se como 

um desvio à normalidade. O próprio eufemismo do termo perturbação mental, mais do 
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que suavizar e normalizar a noção da doença, implica a concretização da ideia de desvio 

à norma (Scharfetter, 1997).   

 

Relativamente ao que é normal e patológico, Lopes (1993: 99) refere que podemos ter 

duas posições, uma (sustentada por Blankenburg) que perspectiva a existência de um 

denominador comum que “reside na ambiguidade intrínseca do para-o-mundo e no 

ser-para-si”, em que a “tensão entre ambas (perspectivas da mudança e do solipsista) 

gera constantes focos disruptivos geralmente colmatados pelas forças de coesão do ser 

através de cedências”, em que é feito mais à custa do ser-para-si, em favor do social; 

outra perspectiva, tem a ver com o conceito de norma, na sua dimensão tripartida 

(estatístico, paradigmático ou funcional).   

 

Porém cada existente tem a sua norma própria não comparável a qualquer outra. Mas 

sendo existir “estar com o outro”, ou seja, coexistir, a norma da pessoa entra em jogo 

dinâmico com a norma do outro surgindo uma norma comum a que ambos se sujeitam e 

fazem sua (Lopes, 1993: 101). 

 

Então o que é o páthos? Em termos médicos a primeira conotação é perjurativa: 

anormal (fora do comum), o que nos remete para a raiz étmica de pathos que a 

relaciona com os vocábulos do seu campo semântico em que resulta dois agrupamentos, 

“um englobando sentidos que se aproximam de paciente ou patológico, outro de 

simpatia ou de paixão, por exemplo”, isto é, “um no domínio da afecção, outro no da 

afeição, constituindo duas perspectivas de encarar o mesmo fenómeno. Ao afeiçoarmo-

nos afectamo-nos. A afeição já é em si afectação (Lopes, 1993: 102). 

 

Por outro lado, temos de considerar o sofrimento como consequência do páthos, como 

algo “invariante subjacente à profusão situacional e, portanto, à própria condição 

humana.” Mas, como a “condição é ser sujeita (sub-jecto) a algo que está além de si, 

que a transcende”, esta sujeição passa pelo “pathos” como uma característica do “ser-

homem.” O seu resultado é o sofrimento, pois, “o Homem, tendo em si a esperança de 

superação, não se conforma. Ideia divina insuflada pela anima, porque sofrer é “a 

resistência ao movimento para qualquer posição de inferioridade.” O sintoma ou sinal 

“fica fora do contexto humano em que se desenvolveu e apareceu”, porque pessoal e 
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intransmissível. O sinal ou o sintoma, quando isolado do seu contexto ou agrupado no 

síndrome e “se infere uma entidade que o explica sobre a qual vamos apontar armas 

terapêuticas podemos obter êxito no tratamento mas isso não invalida os aspectos 

veterinários da nossa medicina”, e, por vezes até de “engenharia química num 

corpo”, porque sendo “anónima” e “genérica” não atende à especificidade e unicidade 

existencial da pessoa doente (Lopes, 1993: 103 e 104). 

2.2. A INSANIDADE 

Consciente ou inconscientemente, todos arquitectamos formas de escapar à morte 

(apesar de inexorável) e à loucura (como morte social). Se a morte é contornada através 

da religião e da dinâmica espiritual (com ciclos de ressurreições, reincarnações e 

imortalidade), procura-se negar existência da loucura, construindo muros normativos e 

procurando adiar a destruição da cidadela da mente. 

 

Como refere Milheiro (2000: 42 e 43), ao médico, acomete-lhe o papel de mediador, 

procurando adiar o inevitável (no caso da morte) e aligeirar as constantes investidas e 

danos na muralha da mente. Se a morte é mais facilmente assimilada, e, até venerada 

socialmente, para “a loucura não há paraíso possível; existe apenas o inferno à vista, 

chamado manicómio.”  

 

A palavra «hospital» provém do latim hospes, que significa hóspede, deu origem a 

hospitalis e hospitium, que significava o lugar onde se hospedavam na Antiguidade, 

além dos enfermos, os viajantes e os peregrinos (Campos, 1995). Assim, a missão do 

hospital era ser hospitaleiro, hospedando pessoas doentes que necessitavam de ajuda. 

Por outro lado, a palavra «hóspede» implica a noção de estranho, que não pertence 

àquela comunidade: a hospitalidade é o reconhecimento dos «diferentes». Este 

reconhecimento passa por dignificar quem se acolhe, tratando-o com respeito, 

humanizando a prática e o cuidado, ou seja, compreender na sua totalidade, o que vai de 

encontro (em certa medida) ao reconhecimento de uma solidariedade ontológica e ao 

princípio do respeito pela dignidade humana. 
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2.2.1. As origens e a evolução 

A Loucura sempre acompanhou o Homem desde que este existiu. Embora não seja 

pertença exclusiva da espécie, parece ter-se evidenciado com o crescente 

desenvolvimento cerebral e vida social, atingindo todos os segmentos da sociedade 

(Howard, 1999).  

 

Padrões ou registos diferentes geram desconfiança e medo, tentativas de explicação, 

muitas delas desprovidas de razão, logo de compreensão, em que a loucura ou o 

sobrenatural tenta dar resposta a esta anormalidade de comportamentos.  

 

Situar o seu início em termos históricos pode ser uma tarefa hercúlea, mas seguramente 

poderemos proceder a alguma especulação retrógrada, situando o nosso ponto de partida 

num tempo bem longínquo, antes de se começar a escrever a História, quando o Homem 

se terá apercebido que era diferente do seu semelhante (o Outro Homem). Porém, sendo 

diferente tinham padrões idênticos na sua vivência social, regida por tarefas e 

hierarquias, que serviam para consolidar o sentimento de pertença e coesão social: 

ambos caçavam, pescavam, recolhiam frutos, faziam instrumentos e conviviam. Porém, 

este agir era regulado por normas bastante básicas, que quando desrespeitadas levavam 

à exclusão do membro que agia de forma diferente das normas instituídas nessa proto-

sociedade.  

 

Vários relatos relativamente a endemoninhados, loucos, enjeitados, insanos e doidos 

são transversais aos relatos da Bíblia cristã (Alves et col., 1985), onde a loucura é 

conotada a um castigo divino, em que se afirma que Deus castigará com a loucura, a 

cegueira e a paralisação do coração aqueles que violarem os seus mandamentos. Isto 

estaria mais consubstanciado com a proclamação do Código Deuteronómico (11,29-

26,15), em que a loucura é acometida como a última das maldições (Dt. 28, 34), e, com 

a ligeira nuance de que tudo aquilo que se segue consubstancia a mesma! Deus aparece 

aqui como impiedoso e implacável com o pecador, em que a ira descarrega, não só as 

maldições descritas, como o expatriamento e o exílio para uma terra estranha (Dt. 29, 

26-27). Por outro lado, a loucura e insensatez aparece aqui associada à infracção de um 
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código de normas e valores, presidido por um Juiz Supremo (que prescreve, observa e 

castiga) (Dt. 32, 5-6) (Alves et col., 1985). 

 

Também na Tora, principal documento da religião judaica, a loucura aparece conotada 

com o castigo divino, à semelhança do descrito no Pentateuco bíblico (Sarmento, 2003). 

Já o Vedas (e os seus apêndices bramanas e upanixadas) ao prescreverem o sistema de 

castas do hinduísmo, colocam os loucos nos patamares inacessíveis a uma boa 

reencarnação, perpetuando o estigma social de uma existência miserável na sociedade 

que veda o acesso ao conhecimento, à religião e à sociedade (Hattstein, 2000). Já o 

Alcorão confere à loucura uma posição singular na medida que a associa à luz da 

verdade que, isenta da razão, não peca porque destituída de liberdade, pelo que deve ser 

protegida (Cordeiro, 1994). 

 

No entanto, apesar da teologia ser importante, parece-nos ser uma leitura redutora, 

vamos tentar mergulhar mais fundo onde a verdadeira loucura está instalada e procurar 

as raízes históricas para melhor compreender este quadro e forma como os cuidados são 

equacionados e executados face ao estatuto que é atribuído ao doente mental pela 

sociedade. 

2.2.1.1. Dos Primórdios à Actualidade 

A consideração da saúde e da doença mental tem por base a cultura social em que se dá 

o comportamento, servido a norma cultural como padrão de aceitabilidade e tolerância 

dos mesmos. As crenças primitivas relativas à doença mental assumiam diversas 

formas. A medicina primitiva (ainda presente nalgumas tribos actuais) aparece 

influenciada pela “crença universal nos fenómenos sobrenaturais e a doença mental é 

atribuída à influência dos espíritos do antepassado do clã”, sendo interpretada “como 

um colapso do sistema mágico-religioso, por violação de um tabu, negligência das 

obrigações rituais ou possessão do demónio e o seu tratamento é feito pelo «shaman» 

”, uma espécie de médico (intermediário entre os espíritos, o doente e a sua família) que 

exerce “simultaneamente uma função aliviadora do stress mental da comunidade e uma 

acção psico-terapeutica individual sobre os doentes através, nomeadamente da 
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confissão dos seus pecados diante de um grupo de pessoas escolhidas” (Cordeiro, 

1994: 15).   

 

Se uns achavam que a alma teria sido removida e que o indivíduo só ficaria bom se esta 

fosse devolvida, outros acreditavam que os doentes mentais estariam possuídos pelos 

demónios, espíritos ou poderes mágicos ou sobrenaturais, e, que seriam curados através 

de um ritual de exorcismo com o fito de expulsar do corpo essas criaturas, recorrendo 

para tal a diversos meios de tortura. Outros, ainda, consideravam que esses doentes 

haviam atentado contra outro indivíduo ou contra Deus, pelo que teriam que pagar pelo 

acto ou serem purificados (Holmes, 1997; Townsend, 2002). 

 

Se na antiga Babilónia a doença era um castigo face ao pecado, já encaravam a prática 

de higiene como uma forma de purificação e empregavam algumas práticas médicas, tal 

como o uso dos medicamentos, para o tratamento das doenças. A observação e o 

conhecimento empírico já eram usados no Antigo Egipto (1000 a.C.) substituindo a 

magia (Lancaster, 1999), em que “o tratamento das perturbações mentais incluía meios 

físicos, psíquicos e espirituais” (Cordeiro, 1994: 15). O Código Mosaico Hebreu 

prescrevia algumas regras de promoção da saúde. Os gregos acreditavam que a “saúde 

resultava de uma relação harmoniosa com a natureza. Eles viam a prestação de 

cuidados de saúde como uma responsabilidade de uma sociedade civilizada.” Já os 

Romanos, apesar de partilhar da mesma concepção grega, tinham uma visão mais 

pragmática, vendo a medicina “na perspectiva da saúde pública e de medicina social.” 

(Lancaster, 1999: 4 e 5).  

 

Hipócrates (460 a 377 a.C.) terá sido o primeiro a estabelecer uma base orgânica para as 

doenças do espírito, afastando-se da crença no sobrenatural, tendo sido seguido por 

Galeno (131 a 200 d.C.) que defendia o cérebro como o centro das funções cognitivas e 

sensitivas, atribuindo os transtornos psíquicos a causas orgânicas, pelo que os melhores 

tratamentos seriam as dietas alimentares, a fisioterapia, as actividades lúdicas e o 

repouso. De igual modo, a cultura romana criou um conjunto de conceitos percursores 

da Psiquiatria Forense, como a concepção que determinadas condições de insanidade e 

embriaguez afastam a responsabilidade civil. Estas concepções sobre o ser humano e o 
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comportamento seriam mais tarde retomados pela linha humanista (Holmes, 1997; 

Townsend, 2002).  

 

O Juramento de Hipócrates, longe de se considerar como representativo da prática 

médica greco-romana, segue a linha do pitagorismo (assente em elevados padrões 

morais que se aproxima do cristianismo, ao condenar o aborto e o suicídio). Este 

documento apresentava-se como processos de confidencialidade e da primacia da saúde 

do paciente. A insanidade não era mencionada no documento: se na Grécia Antiga tinha 

um estatuto especial no quadro legal; na Roma Antiga era definida num quadro de 

restrições e incompetência, diminuindo a responsabilidade criminal quando sofria de 

doença mental ou embrieguez, bem como o juiz podia socorrer-se de um perito da área. 

Independentemente das causas atribuídas à doença (causas divinas ou factores 

orgânicos) a restrição de liberdade e dos direitos era uma premissa que se manteria até 

aos nossos dias, desde a prisão aos hospitais ou à custódia de familiares (Musto, 1994).  

 

A Idade Média (500 a 1500 d.C.) seria uma época de retrocesso e obscurantismo, 

dominada pelos movimentos religiosos, que colocaria a loucura na linha das 

manifestações sobrenaturais, sendo o conceito de doença mental substituído por 

possessão demoníaca, que face à inexistência de tratamento era erradicada através da 

tortura e emulação, sendo estas pessoas conotadas com a bruxaria e outras práticas 

perversas. Por outro lado, os doentes mentais graves eram deixados no mar à deriva em 

busca da racionalidade perdida (Holmes, 1997; Townsend, 2002).  

 

Se na tradição judaica, a loucura era uma doença e não uma posseção, já no 

Cristianismo, através das ordens religiosas forneceu tratamento aos doentes mentais 

que, fruto da anarquia, das cismas e dos infortúnios, aumento o tratamento desumano, 

conferindo à doença o equivalente à possessão demoníaca, sendo por isso condenados à 

tortura, à imolação, ao sofrimento, à clausura e à morte em consequência da heresia e da 

possessão demoníaca (Musto, 1994). 

 

Ao mesmo tempo em que na Europa medieval ocorriam estes fenómenos epidémicos de 

repressão e obscurantismo, na cultura árabe estes doentes eram assistidos com respeito e 

humanidade, em instituições dedicadas a este fim (Cordeiro, 1994; Townsend, 2002).  
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No mundo árabe, Maomé profetizava que a loucura era uma forma de expressão divina 

da verdade, estando por isso sob protecção de Deus, levando à criação de inúmeros 

hospícios no mundo islâmico, conferindo um estatuto elevado ao doente mental e a 

quem dele cuidava. Já desde o séc. VII (em Fez), os loucos eram internados e tratados 

até à alta. No entanto, só chegariam à Europa bastante mais tarde (trazida 

provavelmente pela influência da expansão árabe até ao sul de Espanha, onde 

permaneceria vários séculos até à conquista cristã, com nítida influência a nível cultural 

e comercial) (Foulcault, 2000).  

 

Na Renascença, os loucos eram presos ou exilados para outros pontos do mundo pelo 

mar, em que a água era um elemento purificador. “A navegação entrega o homem à 

incerteza da sorte.” Entregue à imensidão do mar, o louco apátrida percorre a sua 

liberdade contida, sujeito às intempéries e às feras do Novo Mundo, sujeito à sua sorte 

(Foucault, 2000: 6-12). 

 

Com o século XV, as pestes, as guerras e a morte assolam as cidades. Para a Literatura, 

Filosofia e a Arte, a loucura aparece como a sátira moral, a visão da verdade nua e crua: 

visível, dominante e avassaladora. Porém, segundo Erasmo de Rotterdam citado por 

Foucault (2000: 24), pelo facto de a loucura ser uma fraqueza humana, “ela é um subtil 

relacionamento que o homem mantém consigo mesmo.” A partir do momento que o 

Homem se ensimesma, ilude-se e enlouquece. A loucura aparece não como a realidade, 

mas como uma visão virtual dessa mesma realidade.   

 

Só no séc. XVII, com a abolição da pena de morte por feitiçaria em França (em 1680), 

os asilos se tornaram prática comum, sendo internamentos de reclusão e não de cura, em 

que criminosos, doentes mentais, mendigos e doentes infecciosos partilhavam o espaço 

e as condições, sendo acorrentados (como entidades perigosas), sendo exibidos nas 

feiras e nas ruas como aberrações, sem qualquer esperança de cura (Townsend, 2002). 

Mas seria o Iluminismo e a ideologia decorrente da Revolução Francesa a devolver 

alguma liberdade e a introduzir transformações na forma de ver e de cuidar estes 

doentes, assistindo-se a uma maior humanização no tratamento dos doentes mentais, 

com Pinel e Esquirol (Holmes, 1997; Townsend, 2002).  
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A loucura ganha status de doença após a Revolução francesa quando constitui-se como 

problema social nas cidades. Apesar das bandeiras de liberdade, igualdade e 

fraternidade, o louco é identificado e marcado com um rótulo, como perigoso e incapaz 

de exercer a sua plena capacidade humana, isolando-o do convívio social, de trabalho e 

da cidade (Dias, 1997).        

 

Até final do séc. XVIII, a loucura esteve relacionada com a razão, por ser uma das suas 

manifestações, pois, a mesma levava à sabedoria, e a razão toma consciência da loucura, 

uma vez que a mesma é a força viva e secreta da razão (Foucault, 2000).  

 

Parece que a Psiquiatria só teve um efectivo desenvolvimento a partir do século XIX, 

com o aparecimento de diversas correntes, muitas vezes antagónicas na sua concepção e 

no seu desenvolvimento (Fernandes, 1984a).    

 

Podemos situar o berço da psiquiatria moderna em dois grandes hospitais de Paris. O 

Salpêtrière (reservado às mulheres) e o Bicêtre (reservado aos homens), onde nasceu a 

Escola Francesa de Psiquiatria, donde se destacam fundamentalmente dois nomes, o de 

Phillipe Pinel e o de Esquirol. O primeiro levou a cabo uma melhoria das condições de 

hospitalização e a criação de uma atmosfera terapêutica, aliando ideias médicas, 

humanitárias e jurídicas (consumadas na lei de 1838). Defendeu ainda um modelo 

médico da doença mental, sustentado até ao século XX. O segundo inaugurou o ensino 

clínico, em 1817, após ter sido nomeado, seis anos antes, médico vigilante da secção 

das doidas em Salpêtrière. Os seus discípulos deixaram contributos importantes no 

estudo da enfermidade mental, levando à criação, em 1880, em Bicêtre, de um serviço 

especializado para deficientes mentais, muito avançado para a época.” Foram Morel 

(com a teoria dos factores hereditários que foi a plataforma para a construção de uma 

nosologia geral das doença com base etiológica) e Magnam (que retomando as ideias de 

Morel, defenderam esta Escola face à teoria krapaeliana) (Pichot, 1984: 18-39). 

 

Se muitos defenderam a institucionalização dos doentes mentais, outros como o 

psiquiatra francês Édouard Toulouse, em 1889, exigia a criação do tratamento em 

ambulatório. Em 1915, foi aprovado em França um conceito novo: o internamento 

voluntário. Por outro lado, em 1920, “devido à sua pressão, foi criado um «Comité de 
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Higiene Mental» para «investigar» os meios médicos e sociais mais eficazes…» ” 

(Pichot, 1984: 122).  

 

Ao domínio da escola francesa contrapõe-se a emergência da escola romântica alemã, 

traduzida no psicologismo de Feuchtersleben, Reil, Langermann e outros, com 

reminiscências ético-religiosas (encarnada em Heinroth e Ideler), corporalizada da 

doutrina filosófica de Kant, negando a doença mental (considerada uma metáfora).  

 

O triunfo dos psicologistas nos países de língua alemã pode ser explicado pela tradição 

animista, criada por Stahl, em 1707 (Theoria Medica Vera), que refutava os modelos 

“mecânicos e químicos (a iatromecânica e a iatroquímica), dominantes na medicina da 

época, para propor um modelo antropológico em que todos os processos vitais 

dependem de um princípio único, activo, teológico, a alma racional.” Esta doutrina 

isolou a psiquiatria alemã das suas congéneres francesa e inglesa, clínica e empírica, no 

entanto, veio a constituir um trunfo face à sua organização política (do tratado de 

Vestefália, em que cada soberano de cada estado impunha um modelo à semelhança de 

Versalhes, autónomo dos demais e com ensino superior próprio). Este multicêntrismo 

veio a impor uma dinâmica própria, com a rápida “multiplicação das clínicas 

universitárias, ao prestígio que a elas estava ligada e aos recursos de pessoal e de 

laboratórios de que dispunham”, ultrapassando os limites do Reich, estendendo-se aos 

cantões suíços, à Áustria-Hungria, à Alsácia e a outros domínios anteriormente 

fechados. Alguns nomes se salientam nesta escola como Griesinger (criador da teoria 

dos reflexos), Nasse, Jakobi, Friedreich, Meynert, Wernicke, Kahlbaun, e mais tarde por 

Westphal, Freud e culminando em Kraepelin, considerado o fundador da psiquiatria 

clínica moderna (Pichot, 1984: 40 a 56). 

 

Quando falamos de Escola Inglesa de Psiquiatria, invariavelmente estamos a situarmo-

nos na época vitoriana, em que a Revolução Industrial foi o motor do desenvolvimento 

que viria a guindar a Grã-Bretanha a hegemonia económica e política europeia pós-

napoleónica. Apesar de ser um negociante de café e de chá, William Tuke foi a sua 

maior referência, quer pelo seu carácter filantrópico, quer pela dinâmica de 

humanização que imprimiu à psiquiatria neste país. Bastante activo como Quaker que 

era, dedicou-se a causas sociais, abriu as portas à criação de um “estabelecimento para 
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a hospitalização de quackers afectados por perturbações mentais.” Só mais tarde, em 

1835, James Cowles Prichard, inspirado em Pinel e Esquirol, veio a introduzir o espírito 

clínico na psiquiatria do seu país. Outros nomes se salientam como Maudsley (pelo seu 

talento organizativo e científico), Spencer (cuja obra paralela a Darwin, pode ser 

considerado como o expoente máximo do evolucionismo que veio a inspirar a 

psiquiatria) e Galton (cujo pensamento que norteou a sua obra pode ser resumido à 

fórmula por ele defendida: “Until the phenomena of any branch of knowledge have 

been submitted to measurement and number, it cannot assume the status and dignity of 

science).” Outros nomes vieram a seguir as pisadas destes homens, embora com menor 

relevo (Pichot, 1984: 57 a 65).   

 

Outras escolas poder-se-ão salientar, embora de menor importância, como o Japão, a 

Itália, a Espanha, a Rússia e os Estados Unidos. 

 

Marcada pela medicina oriental (chinesa e indiana), “o Japão começou a receber 

influências ocidentais, primeiro ibéricas, depois, holandesas desde que o xogunado dos 

Tokugawa encerrou o país aos estrangeiros.” Apesar das políticas de restrição, 

“formou-se uma «escola holandesa» (rangaku), por intermédio da feitoria de Deshima 

em Nagasáqui, que se desenvolveu a partir das traduções de obras europeias.” A 

pressão americana, bem como a queda dos shoguns e o início da era Meij (1867) 

“desencadearam uma ocidentalização rápida”, com particular influência da Alemanha, 

desde o acordo nipo-germânico (para o ensino da medicina) até à Segunda Guerra 

Mundial (Pichot, 1984: 69 a 70). 

 

Na Itália, antes das reformas de Pinel e de Tuke, já alguns passos eram dados com a 

criação do “Hospital de Bonifácio e a publicação, em 1789, «Regolamento dei regi 

spedati di Santa Maria Nuova di Bonifácio» (Regulamento do hospital real de Santa 

Maria de Bonifácio)”,criado sob “a afirmação de que «é um dever moral supremo e 

obrigação médica respeitar o doente mental como pessoa».” Porém, esta reforma 

florentina permaneceu “um fenómeno isolado devido às perturbações provocadas pelas 

guerras que se seguiram e por causa da fragmentação política da Itália no século 

XIX”, deixando por se subjugar às correntes francesa e alemã. No entanto, alguns 

nomes devem destacar: o de Cesare Lombroso (representante típico dos somáticos, 
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sofreu a influência das obras de Comte, Morel e Darwin, vindo a ser um dos fundadores 

da psiquiatria criminológica) e do seu discípulo Golgi com algumas descobertas 

interessantes (Pichot, 1984: 66 a 67). 

   

A Espanha, sofrendo da influência da escola francesa, pouca importância parece ter 

tido, exceptuando talvez o nome de Ramón y Cajal que trouxe à luz a primeira grande 

publicação neurohistológica, em 1888, embora date de 1410 a criação do primeiro 

hospital psiquiátrico, denominado de Santa Maria de los Innocentes (proposto por 

Joffre, monge da Ordem de la Merci, sob o reinado de Martinho de Aragão e com a 

bênção papal de Bento XIII), transportado dos similares existentes na civilização 

muçulmana da época (Pichot, 1984: 67 a 70). 

 

Na Rússia, merece relevo nomes como Setchenov, que publicou, em 1963, a obra Les 

reflexes du cerveau, prolongada posteriormente na obra de Pavlov (Pichot, 1984).  

 

Nos Estados Unidos, houve uma rápida evolução da psiquiatria durante todo o século 

XIX, mas só houve um efectivo desenvolvimento qualitativo durante o século seguinte. 

No entanto, nomes como Rush (um quacker de Filadélfia, faz a distinção entre “leis 

morais baseadas na legislação e no costume e as leis éticas baseadas na tendência 

individual para a auto-realização”, estas ultimas que deveriam ser pertença do domínio 

médico, publicando a obra “Medical Injuries and Observations upon the Diseases of the 

Mind”, que seria durante setenta anos o único manual americano de psiquiatria, 

acabando por ser considerado o fundador da psiquiatria naquele país), Ray (área 

médico-legal) e Beard (publicações sobre a neurastenia), prolongando-se no repouso 

absoluto no isolamento e a sobrealimentação de Mitchell (Pichot, 1984: 67 a 71).    

 

Mais tarde, durante a primeira metade do século, os trabalhos de Gall, Broca, Trouseau, 

Wernicke, Meynert, Korsakov e Pavlov, viriam a trazer uma revolução na medicina e na 

psiquiatria em particular, com um virar de página com as tendências neuroanatómicas e 

neurofisiológicas (Pichot, 1984: 72 a 80). 

 

Mas se durante este período, se pode referir o nascimento da psicopatologia das 

neuroses como o fenómeno mais importante deste período (aliado aos estudos de Falret, 
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Baillarger, Legrand du Saulle, Westphal, Pomme, Bouchut, Charcot, Babinski ou 

Beard), foi sob influência dos estudos de Charcot que os nomes de Sigmund Freud 

(estudo da histeria e da hipnose) e de Janet (estudo da psicologia da hipnose e do 

automatismo psicológico) constituíram os expoentes máximos desta corrente (Pichot, 

1984: 81 a 92). 

 

No entanto, pese a importância destas correntes, foi Emil Kraepelin quem simbolizou o 

poderio da escola alemã, sendo considerado como o “representante mais típico de uma 

abordagem da psiquiatria considerada como um ramo das ciências da natureza.” Com 

inúmeros trabalhos de investigação publicados, onde classifica as doenças mentais, as 

suas ideias perpetuam-se através do século XX, sendo considerado o pai da psiquiatria 

clínica (Pichot, 1984: 93 a 104).   

 

Jaspers, na Alemanha, e Ribot, na França, criam aquilo que viria a ser um ramo 

autónomo da psiquiatria, a psicopatologia geral. O primeiro, viria a publicar em 1913, 

com apenas 30 anos, a obra Psicopatologia Geral, que iria fornecer a sua doutrina 

metodológica, com o elemento central contido na “oposição de categorias entre 

relações causais e relações compreensíveis.” O segundo, considerado como o pai da 

psicologia científica francesa, considera que a mesma devia ser estudada, não apenas na 

idade adulta, mas em todas as fases da vida do indivíduo, servindo de plataforma a 

diversas contribuições psicopatológicas de Ribot (Pichot, 1984: 105 a 112). 

 

Ao abordarmos as doutrinas psicológicas alguns nomes se destacam na imensa 

constelação que contribuiu para o seu lançamento no seio da Psiquiatria. Se Freud foi o 

mentor da psicanálise, recorrendo à investigação, (tendo lançado, em 1896, a 

metapsicanálise, fundamentada nas diversas obras por ele elaboradas posteriormente), 

Pavlov elaborou, a partir da actividade nervosa as bases da interpretação do 

comportamento humano, edificando a psicopatologia experimental. Outros nomes se 

salientam, caso de Boring que consegue colocar lado a lado a psicologia objectiva, 

representada pela reflexologia russa, o behavorismo americano e o operacionalismo. 

Mas, a contribuição mais efectiva para a psiquiatria (e psicologia) foram os testes 

mentais efectuados a partir da Primeira Grande Guerra, que destinavam-se a seleccionar 

os recrutas americanos consoante o seu potencial e eliminar os incapazes ou débeis. A 
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par destas doutrinas, outras se haviam constituído anteriormente, culminando na 

psiquiatria biológica e no nascimento das terapêuticas somáticas, com os contributos de 

nomes como Meynert, Werniche, Kraepelin, Gall e outros, entre os quais Egas Moniz 

(Pichot, 1984).  

 

Se a Primeira Grande Guerra foi, de certa forma inócua e pouco produtiva, a Segunda 

teve consequências que viriam a mudar o panorama da psiquiatria. Quando Hitler subiu 

ao poder, reclamava um “racismo pseudobiológico, que decidiu aplicar imediatamente 

com uma brutalidade criminosa. Uma lei decretou, a partir de 1933, a esterilização 

obrigatória de alguns doentes mentais”, bem como outras soluções que implicava a 

eutanásia dos “recém-nascidos com deformação congénita, etc.”, culminando na 

famosa “ «Acção T4», em Agosto de 1940, que propunha a «destruição de vidas que 

não vale a pena serem vividas», tornando-se um critério principal «a aptidão para o 

trabalho produtivo».” Apesar desta lei não ter sido promulgada, foi conduzida no maior 

secretismo, produzindo cerca de 80.000 vítimas, até ser suspensa face a protesto de 

vários quadrantes, um ano depois. Outros, entre doentes mentais judeus internados 

(cerca de 1.000 foram mortos no «Tratamento especial T4f13») e inválidos (mais de 

20.000 foram dizimados na «Acção inválidos»), foram objecto de tratamento especial. 

“Em 1933, uma lei «sobre a reestruturação da função pública» decretava a sua 

«arianização» ”, levando à expulsão e exílio (em especial para os Estados Unidos) de 

diversos psiquiatras (em especial os judeus), atingindo particularmente o movimento 

psicanalítico (com a incineração pública de livros de Freud), simbolizado pelo exílio e 

morte de Freud, em 1938-39, em Londres. O declínio da psiquiatria alemã veio dar 

força (face ao êxodo dos cientistas e psiquiatras) à crescente influência da psiquiatria 

americana (Pichot, 1984: 171 a 174). 

 

O que mudou desde então?   

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial emergiram duas superpotências (os EUA e a 

URSS), com delimitação de áreas de influência de cada um dos lados, com 

dependências, ideologias e sistemas políticos e económicos. Por outro lado, a 

supremacia económica, científica e política dos EUA, levou à expansão da língua 

inglesa como língua universal. Outros fenómenos vieram fragilizar as potências 
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coloniais anteriormente dominantes e potenciar o poderio das superpotências 

emergentes do pós-guerra, concretizado nas áreas de influência sobre os novos países 

formados (derivados do processo de descolonização, integrando muitos deles o 

chamado «Terceiro Mundo») e da área de influência de cada uma delas (NATO e Pacto 

de Varsóvia) que se viria a manter durante toda a «guerra-fria» até à queda do 

marxismo-leninismo do bloco de leste, simbolizado pelo derrube do muro de Berlim 

(Pichot, 1984). 

 

A evolução da psiquiatria desde a Segunda Grande Guerra não tem vindo a ser uniforme 

e rectilínea, mas podemos situar como marco assinalável as descobertas farmacológicas, 

donde se destaca a descoberta da cloropromazina (em 1950, em Paris, nos Laboratórios 

Rhône-Poulenc, por Charpentier). Se as anfetaminas e barbitúricos tinham pouco 

interesse terapêutico sobre as perturbações mentais, a partir de 1949, e nos dez anos 

subsequentes, assistiu-se à descoberta de inúmeras drogas psicoactivas que levaram à 

instituição e desenvolvimento de uma verdadeira psicofarmacologia e que trouxeram 

avanços assinaláveis no tratamento das doenças mentais e na melhoria das condições de 

vida destes indivíduos, deixando para trás outras técnicas como a insulinoterapia e a 

convulsivoterapia (Pichot, 1984).  

 

Parece que a posição da psiquiatria, como especialidade médica, se encontra hoje em 

dia fragilizada no seio da medicina. Se alguns factores contribuíram para isto, foi 

evocada a sua “«medicalização», pela participação cada vez mais maciça de 

psicólogos e de «trabalhadores de saúde mental» não médicos, e o relevo dado por 

organismos internacionais aos «cuidados de saúde primários».” Por outro lado, como 

defesa adaptativa, o psiquiatra tenta preservar o seu poder refugiando-se na 

farmacoterapia. No entanto, talvez para revitalizar a psiquiatria, um movimento parece 

querer “dar às suas diferentes componentes mais objectividade e demonstrar 

empiricamente tanto a validade dos conceitos apresentados como a eficácia das 

técnicas terapêuticas” (Pichot, 1984: 230 a 232).      
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2.2.1.2. A Loucura na Lusitânia 

A loucura sempre existiu. Porque não temos intenções de fazer uma resenha histórica 

que remonte a épocas antediluvianas, situaremos em meados do século XIX, altura que 

terá nascido o cuidado às doenças mentais (de forma sistemática e afirmada). 

 

A evolução da psiquiatria em Portugal foi lenta e difícil, mas foi-se impondo 

paulatinamente, sofrendo a influência inicial dos pioneiros Pinel e Esquirol da Escola 

Francesa, e posteriormente das diversas escolas e correntes que se foram sucedendo a 

esta. Só depois do triunfo e estabilização do liberalismo (após as revoluções liberalistas 

da Maria da Fonte e da Patuleia, sob intervenção directa do Marechal Saldanha, chefe 

do governo de D. Maria I), foi criada a primeira instituição psiquiátrica.  

 

Podemos caracterizar a evolução da psiquiatria moderna em seis períodos: 

• 1º Período – Assinala-se pela fundação do Hospital de Rilhafoles (em Lisboa), 

em 1848, constituindo como o primeiro serviço para tratamento de alienados, 

seguindo-se, em 1883, o Hospital do Conde de Ferreira (Porto), sob direcção de 

António Maria de Sena (psiquiatra e filosofo, que efectuou um estudo médico-

social sobre a assistência aos alienados) Destacam-se neste período os nomes de 

Bizarro (primeira estatística em alienados), Bernardino António Gomes (director 

do Hospital da Marinha, acreditava na humanização do internamento dos 

alienados, abriu o Hospital de Rilhafoles, sob a direcção de Francisco Pulido 

Valente e mais tarde de Guilherme Abranches). Magalhães de Lemos foi outro 

nome de relevo, tendo sido um dos primeiros a efectuar psiquiatria 

experimental; 

• 2º Período – Caracteriza-se pela execução reforma de assistência (parcial) e 

investigação do sistema nervoso feita por Miguel Bombarda, de 1899 até 1910 

(altura em que foi assassinado por um doente paranóico); 

• 3º Período – Inicia-se com a Proclamação da República, tendo sido criado o 

ensino universitário de Psiquiatria nas três faculdades de medicina do país, 

destacando-se a doutrina de Júlio de Matos (até 1922, altura da sua morte);  

• 4º Período – É marcado pela acção pedagógica de Sobral Cid (deixando escola 

na formação de psiquiatria, em particular na psicopatologia clínica), sendo a sua 
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obra desenvolvida pelos seus sucessores (Barahona Fernandes, P. Polónio ou 

Sousa Gomes). Mais tarde, em 1936, Egas Moniz, apoiando-se nas teorias de 

Miguel Bombarda e na investigação da histologia nervosa de Ramón y Cajal, 

viria a alcançar o Prémio Nobel da Medicina, pela descoberta do tratamento 

cirúrgico das doenças mentais. Elysio de Moura (professor catedrático nas 

cadeiras de neurologia e psiquiatria) merece ainda um especial destaque, como o 

precursor da psicoterapia em Portugal e a sua posição relativo a uma medicina 

positivista (personalizada e humanizada); 

•  5º Período – É assinado pela inauguração do Hospital de Júlio de Matos (1942), 

considerado um modelo de inovação para a época, quer pela terapêutica 

ocupacional, bem como doutras biológicas, com o início de outras psicoterapias 

e actividades em saúde mental; 

• 6º Período – O período da actualidade, demarca-se pedagogicamente pela 

instituição da psicologia clínica nas faculdades de medicina (1955), bem como a 

introdução dos serviços de psiquiatria nos hospitais gerais, bem como de outras 

práticas clínicas e da saúde mental. Salienta-se a abertura de serviços de 

psiquiatria nos Hospitais Universitários: no Hospital de Santa Maria (Lisboa), no 

Hospital Geral Universitário de São João (Porto) e da Clínica Psiquiátrica dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra (sob direcção inicial de Elysio de Moura 

e actualmente de Adriano Vaz Serra). Outras correntes são significativas, em 

especial o desenvolvimento da pedopsiquiatria, o ensino e a investigação clínica 

e laboratorial. Por outro lado, interessante parece ser a integração antropológica 

da Medicina. 

 

A tendência da psiquiatria contemporânea é de conjugar as diversas correntes, face ao 

proposto pela OMS, na sua definição de saúde, aplicada à saúde mental e, por inerência, 

à doença mental (Fernandes, 1984b). 

2.2.1.3. A Actualidade e as Tendências Futuras 

Os hospitais psiquiátricos inicialmente construídos situavam-se áreas rurais, isoladas 

dos grandes centros, onde os indivíduos eram separados e isolados do ambiente familiar 
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e comunitário, como resposta à insegurança causada pelo medo das manifestações das 

doenças mentais. Durante o movimento higienista americano, a atenção virou-se para a 

prevenção, intervenção precoce e influência dos factores socioambientais sobre a 

doença mental, com criação de centros comunitários. No entanto, as pessoas com 

patologias mentais graves continuavam a ser internadas; porém, este movimento teve o 

particular interesse na introdução de equipas multidisciplinares e na melhor 

compreensão da doença (Howard, 1999). 

 

A segunda grande guerra, ajudou a compreender ainda mais este fenómeno (stress social 

e ambiental) pela introdução de mais doentes institucionalizados (decorrentes da 

guerra), bem como alertou a comunidade para os problemas éticos decorrentes dos 

abusos de práticas médicas pouco consentâneas com o respeito pela dignidade humana 

(em toda a sua extensão) e exigiu uma maior e melhor monitorização dos cuidados e 

práticas clínicas.  

 

A exigência de serviços centrais na comunidade, os gastos incomportáveis dos hospitais 

psiquiátricos, a descoberta dos psicofármacos e a pressão da sociedade face às 

condições de vida dos doentes institucionalizados, levaram ao desenvolvimento do 

conceito de saúde mental comunitária, constituindo presentemente o principal modelo 

de cuidados a pessoas com doença mental nos EUA, que inclui os “cuidados em equipa, 

gestão de casos, destacamento e prevenção” (Howard, 1999: 758). 

 

Esta pressão social e económica levou a uma política de desinstitucionalização cega, 

abrupta e dramática, na medida que não foi programada a continuidade dos cuidados, 

com subsequentes problemas sociais, económicos e humanos, pelo que houve 

necessidade de criar uma legislação de suporte e espaços legais para suprir essa lacuna 

(Howard, 1999). 

  

Como referem Bacharach (1993), Hatfield (1993), Krauss (1993) e Lazarus (1994) 

citado por Howard (1999: 762), existem “graves preocupações entre os consumidores, 

familiares e prestadores de cuidados de saúde acerca de temas relacionados com o 

tratamento básico, a continuidade dos cuidados, o alojamento e o custo de serviços de 
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saúde mental para doenças agudas e de longa duração”, o que implica que as reformas 

devam ser encaradas com delicadeza aos diversos níveis.  

 

Actualmente, o elemento central consiste em diminuir a função do hospital, criando 

unidades comunitárias e de rede integradas que visam atenuar o carácter segregativo da 

doença e reinserir estas pessoas no seu ambiente sócio-familiar. Cada vez mais, as 

políticas de saúde vão no sentido da desinstitucionalização destes utentes, apoiando-se 

nas redes de suporte da comunidade, em especial no papel central da família, libertando 

os hospitais do internamento prolongado e do estigma do residencialismo gregário da 

cronicidade. Assim, o vínculo familiar torna-se fundamental, junto com a bateria de 

fármacos, cada vez mais eficaz, no preservar das raízes sociais e profissionais, tornando 

o doente cada vez mais pessoa (realizada e reconhecida), integrando-se plenamente na 

sociedade (Pichot, 1984; Howard, 1999; Abreu, 2002).  

2.2.2. Definição e Constructos 

Todos, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, expressamos a nossa 

loucura, de uma forma privada e ocultamo-la, por vergonha ou medo. Mais do que 

criativas ou canalizadoras do humor e da relação com os outros, elas expressam algo 

mais negativo e tenebroso, impuro que recusamos a assumir. Mascaradas e 

racionalizadas, surgem ocultas pelas máscaras que usamos nas mais diversas situações, 

que recalcamos de forma a preservar a nossa aparência social; quando libertadas, 

surgem em todo o seu esplendor e loucura (Milheiro, 2000). 

 

A loucura é contagiante, desperta emoções e quando camuflada pela razão, expressa-se 

socialmente nas diversas actividades do seu actor, mas em especial nos contextos de 

cidadania e trabalho, na religião e na política. O desejo de sobrevivência individual 

implica um movimento social de sobrevivência, em sintonia com a norma, muitas vezes 

contextualizado na emoção da moda social ou da fé. O agir em manada traz consigo o 

canibalismo ético e social (Milheiro, 2000; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b). 
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A loucura é definida por comparação. Quando comparada com o normal assume-se 

como diferente. “A loucura só existe em relação à razão” (Foucault, 2000: 184). 

Assim, a loucura não está do outro lado da razão (diferença, aberração, irracional), mas 

sob o seu olhar (através da linguagem e das normas de conduta).     

 

Então, o que será a doença mental? 

 

A doença psiquiátrica levanta duas atitudes perigosas: a primeira, o seu isolamento, a 

coberto do conceito médico-biológico; a segunda é a não consideração da pessoa a 

como entidade individualizada, como produto da sociedade (Milheiro, 2000). 

 

Henriques (1998: 27 e 28) refere-se à doença mental, citando Daniel Ingleby, como 

apresentando três interpretações diferentes: (1) como “caracterizada pela existência da 

patologia física subjacente”; (2) como “um desvio às normas de conduta moralmente 

aceitável e o tratamento psiquiátrico como um controle social directo” (pressupondo 

“consciência e intencionalidade da parte do sujeito infractor mas questionamos se há 

consciência e intencionalidade nos sintomas psiquiátricos”); (3) o “critério de 

inteligibilidade e refere-se à falta de sentido do comportamento dos doentes mentais, é 

a perda de razão” (ou seja, o desvio é feito relativamente às normas da racionalidade, 

mais do que da normalidade). 

 

Bernardo (1984) citado por Henriques (1998: 29) entende a doença mental como a 

“incapacidade de entender, assimilar e vivenciar, de forma integradora, as novas 

experiências que lhe são propostas ou impostas”, ou seja, como uma “inadequação no 

relacionamento social.” 

 

O DSM-IV-TR, 4ª edição (American Psychiatric Association, 2002: XXXI), define a 

perturbação mental como:  

“Um síndrome ou padrão comportamentais ou psicológicos clinicamente 

significativos que ocorrem num sujeito e que estão associados com ansiedade 

actual (por exemplo, um sintoma doloroso) ou incapacidade (por exemplo, 

incapacidade em uma ou mais áreas importantes de funcionamento) ou com um 

risco significativamente aumentado de sofrer morte, dor, incapacidade ou uma 
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perda importante de liberdade. A juntar a isto, esta síndrome ou padrão deve ser 

não apenas uma resposta expectável e sancionável culturalmente a um 

acontecimento particular, por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Qualquer 

que seja a sua causa original, deve ser correntemente considerada como uma 

manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no 

sujeito. Nem um comportamento desviante (por exemplo, político, religioso ou 

sexual) nem conflitos primários entre o sujeito e a sociedade são perturbações 

mentais, a menos que o desvio ou conflito se transformem num sintoma de uma 

disfunção do sujeito… “ (American Psychiatric Association, 2002). 

Considerando a perspectiva de Townsend (2002: 15), em que a doença mental, com 

base nos princípios básicos de stress/adaptação, será caracterizada como respostas 

“desajustadas a factores de estresse do ambiente interno ou externo, evidenciadas por 

pensamentos e comportamentos que não são congruentes com as normas locais e 

culturais e interferem no funcionamento social, ocupacional e/ou físico do indivíduo.”  

 

Na contemporaneidade, a saúde mental é vista como a capacidade do ser humano se 

situar fluentemente em três vertentes: a relação consigo, com os outros e com a sua vida 

quotidiana (Arantes-Gonçalves e Almeida, 2004), sendo definida como o sentimento de 

bem-estar em relação com a harmonia interior, de forma supostamente involuntária e 

inconsciente do funcionamento social e pessoal do sujeito. 

 

Foley citado Henriques (1998: 33) define o comportamento anormal como “aquele que 

se desvia da tendência central de uma população, tendo sempre em conta a fase do 

desenvolvimento em que se encontra.” 

 

Face a isto, louco é aquele que responde de forma desajustada aos estímulos ambientais, 

revelando-se incompatível com o viver em sociedade por interferir no seu normal 

funcionamento, ou seja, tem a ver com a norma existente naquela cultura, local, época e 

sociedade, implicando a convergência de uma multiplicidade de dimensões, em que o 

espaço, o tempo e a moral têm um papel determinante. 

 

Assim, a doença mental está dependente dos esquemas de adaptação ao stress que são 

adoptados, bem como das respostas comportamentais de adaptação à ansiedade, ou seja, 
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com os mecanismos de defesa do ego (Townsend, 2002), o que implica diferentes 

estados de loucura consoante o tipo de adaptação escolhida. Mas, falar de doença 

mental, implica a abordagem da crise (transversal ao conceito de doença) como uma 

“situação desencadeadora de uma preocupação aguda e tensa e, frequentemente, 

mesmo medo” (Scharfetter, 1997: 14). 

 

A crise, no entender de Scharfetter (1997: 14), é um fragmento do processo biográfico, 

mas “um período de incerteza, de busca de algo consistente e, simultaneamente, uma 

nova orientação”, implicando “hipóteses de transformação tanto para o bem 

(progressão do desenvolvimento, força, coragem, relativização do Eu, abdicação no 

sentido de não prender, ganho em autonomia, maturidade, visão) ”, como também 

“para o mal (desencorajamento, dúvida de si próprio, desistência, ameaça de caos e 

perda de referências, ruptura no sentido de desintegração do Eu).” Ultrapassar as 

crises “faz parte do processo de vida de todas as pessoas. Não é possível saber com 

certezas quantas crises e qual o grau de dificuldades que elas vão apresentar. Para isso 

não existem normas.” Curiosamente, a crise é a particularidade que consegue integrar e 

normalizar a loucura no contexto/conceito de doença. 

 

De qualquer forma, o maior contributo para a insanidade “é a incapacidade de adiar as 

recompensas. Sob pressão emocional somos capazes de passar toda a vida a fazer 

asneiras impensadas”, realizando o espaço do “aqui” e “agora”, entrando num 

extremismo do sentimento em relação à razão (Abreu, 2002: 122 e 123). 

2.2.3. O Outro Lado da Loucura 

A doença psiquiátrica levanta duas atitudes perigosas: a primeira, o seu isolamento, a 

coberto do conceito médico-biológico; a segunda é a não consideração da pessoa a 

como entidade individualizada, como produto da sociedade (Milheiro, 2000). 

 

As correntes antipsiquiátricas (nas suas formas extremas) considerando a doença mental 

como um “mito” ou um “artifício” que foi “criado socialmente”, numa “espécie de 

«conspiração» dos psiquiatras contra aqueles ditos «alienados» que se não 
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conformam” com a existência de “certas regras e normas de determinados grupos 

sociais e de certas classes.” Para Foulcault, os médicos (com formação naturalista) 

forçaram-se a inventar as doenças mentais como forma de preservar os interesses da 

sociedade, escudando-se em directivas “médico-juridicamente lhes punham a chancela 

de «alienados» privando-os da liberdade e sequestrando-os nos «asilos de doidos». ” 

(Fernandes, 1984b: 242). 

 

A psiquiatria isola e hierarquiza os sintomas para os agrupar em síndromes, numa 

aplicação compartimentada, segundo o saber semiológico, a probabilidade de ocorrência 

segundo a idade, o sexo e o terreno, que determinem a causa, ou pelo menos os factores 

etiológicos (Brusset, 1999). Mas, sendo uma visão monista e redutora do 

comportamento humano, ao assumir que existe um padrão de comportamentos com 

base heurística, assume as demais como patológicas?  

 

Assim, nesta óptica, o diagnóstico psiquiátrico acaba por ter uma função de racionalizar 

e justificar a designação social (cultural, grupal, familiar) do patológico com todas as 

consequências que por vezes se tornam dramáticas, levando à sanção mais 

comummente tida de exclusão, de sentimento de não pertença e de desvinculação 

sociofamiliar (Brusset, 1999).  

 

Isto levou à criação de um movimento radicalista, de concepção antipsiquiátrico que 

considera o indivíduo vítima de uma sociedade doente. Defendendo a não existência da 

doença psiquiátrica, mas sim de uma exacerbação de uma reacção de exteriorização 

individual, em que o diagnóstico psiquiátrico serve como veículo para fixar o destino de 

um sujeito por invalidação, por estigmatização social (Brusset, 1999). 

 

Polanyi (1979) citado Gruen (1995: 14) considera que a ciência procura “extirpar a 

perspectiva humana da nossa visão do mundo para nos conduzir ao absurdo”, em que a 

“lógica da subdivisão da existência humana em categorias e comportamentos tem o 

único propósito de alimentar as nossas dúvidas acerca da nossa integralidade e tornar-

nos inseguros”, já que a nossa integralidade baseia-se na substância humana. 
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Gruen (1995) considera que a simplificação (redução dos acontecimentos a uma 

determinada dimensão, a fim de impedir a expressão de reacções emocionais 

adequadas), a banalização (banalizar os acontecimentos, possibilita separá-los dos 

sentimentos, reduzindo a vida a uma insignificância estatística e manipulá-la) e as 

estratégias de cisão (através de artefactos e manobras de diversão, desvirtuando e 

descontextualizando os fenómenos da realidade) mais não são que uma prática do poder 

(e da ciência) que visa impedir a integração dos sentimentos.  

 

A loucura é fundamentalmente identificada com a desrazão do mundo (quer interpretada 

como trágica e cósmica, quer como crítica), perspectiva uma ideia de oposição à razão, 

que exclui o louco por um lado, mas que também coloca em diálogo com a razão 

humana, como um alter-ego (Foucault, 2000). 

 

Gruen (1995: 185) considera que a sociedade é dirigida por psicopatas que “estão 

sentados nos manípulos do poder e impuseram-nos uma visão reduzida da realidade.” 

      

Considerando que onde “o mundo interior dos sentimentos está amputado, também só 

há uma «moral» amputada sem influência real no nosso modo de agir”, que 

favorecendo a opressão do Eu autónomo, transforma-se “na origem do Mal que diz 

combater”, pelo que um comportamento realmente “responsável e verdadeiramente 

humano, pelo contrário, pressupõe um Eu autónomo que integre os mundos interior e 

exterior” (Gruen, 1995: 185).  

2.2.4. O Indivíduo e a Loucura 

A Pessoa é um indivíduo complexo, em relação com o cosmos e consigo mesmo. A 

loucura traz a negação daquilo que traduz a sua existência, quer no espaço interior, quer 

no espaço social, quer no espaço ambiental, negando o exercício da cidadania, do 

assumir um papel representativo ou, muitas vezes, existir. Para a sociedade, o indivíduo 

está morto ou a morrer. Mas ele vive, tem sentimentos e emoções, vive num mundo, 

onde os outros não têm acesso. É uma ilha à deriva, sem rumo, muitas vezes inacessível 

e invisível (Milheiro, 2000; Miranda, 2006a). 
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O juízo é condicionado pelo Outro, obrigando-nos a reflectir e a analisar os actos e as 

intenções. Na defesa do seu Eu interior, constrói-se imagens que mais não são que 

projecções da idealidade social, contextualizadas e temperadas pelo Eu revoltoso e 

recalcado. O contraponto da idealidade, interpretada individualmente, face à 

transmissão, às vivências, aos contextos e à sociedade que o indivíduo constrói uma 

“opinião que subjectivamente depois vive e projecta, até poder deixar de o fazer, se o 

conseguir” (Milheiro, 2000: 39). 

 

Todos nós transportamos em nós um modo incomensurável de loucura e de morte. Se a 

morte é a inexistência, a loucura é morrer para os outros (e para nós, como ser social). É 

um “terramoto íntimo pressuposto em grau 10 na escala de Ritcher… Terramoto 

interior, tenebroso, provocará a morte psicológica com degradação do edifício mental 

que durante tanto tempo as pessoas se afadigaram a construir, sustentar e mostrar” 

(Milheiro, 2000: 41).  

 

Então, como se dá a Génese da Loucura? 

 

Várias características influem nesta relação complexa: a inteligência, a personalidade, a 

vulnerabilidade, a auto-estima e as suas vivências são elementos facilitadores ou 

inibidores quando expostos a condições adversas e indutoras de doença mental. Outros 

autores referenciam outros factores (entre os quais o ambiente e a hereditariedade) como 

contribuintes líquidos para o bem ou mal estar mental do indivíduo. Mas, 

verdadeiramente, qual a génese e (con)substância da loucura? 

 

Quando nos debruçamos sobre o conceito de inteligência temos alguma dificuldade em 

defini-la; embora seja comummente aceite que esta se reporta a um leque mais 

abrangente que aquele que é reconhecido em termos académicos – dos quais resultam 

inúmeros teste ao Q.I. do indivíduo, que atribuem uma padronização escalar que define 

o mesmo como “inteligente” ou desprovido desta capacidade. Assume-se então a 

existência de outros tipos de “inteligências” distintas das académicas, que resultam num 

acréscimo de competências que dão ao indivíduo um aporte de sucesso tão ou mais 

elevado que aquele que obteria com as primeiras. Surge então a necessidade de explicar 

este sucesso “anormal”, que mais do que uma singularidade que confirmaria a regra, 
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admira os padrões académicos pela sua incrível regularidade (Branco, 2004). Porquê e 

de que forma se explica isto? 

 

Talvez, se nos dermos ao trabalho de fazer algum exercício reflexivo, descobrimos que 

viver em sociedade comporta uma interactividade comunicacional (no sentido mais 

lato) e de partilha de emoções (Branco, 2004). 

 

Mais do que simples cognição, a emoção permite o reconhecimento e define o ser social 

e a capacidade de se desenrascar cultivando conexões na complexa teia social. Mais do 

que selecção natural, a selecção social define o sucesso do indivíduo (Branco, 2004).  

 

Quando desprovido desse aporte (em que a Inteligência Emocional é a mais 

importante), o indivíduo entra em choque com os demais, provocando más conexões ou 

perturbando as existentes, constituindo uma singularidade anómala ou anormalidade 

criando perturbação na rede, tais que podem levar à quebra destas ligações virtuais, com 

efeitos nocivos sobre o tecido social (Branco, 2004). 

 

À semelhança das pontes de hidrogénio, apesar de virtuais, estas ligações são dinâmicas 

e coesas. Como refere Branco (2004), quanto maior e mais coesa é a rede social que o 

indivíduo estabelece à sua volta maior probabilidade de sucesso terá. Quanto mais 

diversa for a rede – embora em planos ou dimensões diferentes – mais facilidade de 

desenrasque terá. Atrever-me-ia a dizer mesmo que, a dimensão ética se manifesta 

através do equilíbrio que o indivíduo consegue manter entre as várias inteligências (em 

especial entre a cognitiva e a emocional), a diversidade de relações e o equilíbrio 

ponderado entre os vários actores nas várias dimensões (ou seja, a capacidade de 

separar as águas imiscíveis).  

 

Pode parecer um pouco dramático ou até brutal mas, apesar de salutar e útil, a 

diversidade coloca sempre alguns problemas operacionais, pois, será ético tentar 

conciliar o inconciliável?     

 

Sendo normal sermos diferentes, há que respeitar as diferenças; aquilo que é 

inconciliável não se deverá entrar na loucura de tentar conciliar, sob pena dos nossos 
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esforços se verem gorados e com a agravante de causar danos sobre algo, alguém ou 

sobre nós mesmos! Na verdade, dimensões tão diferentes poderão ser tão destrutivas 

como a junção da matéria com a antimatéria. A vida mental é inter-relação comunicável 

(Branco, 2004). Na verdade, como refere Brunner (2000) citado por Branco (2004: 21) 

“a actividade mental humana não é a solo nem desajudada, mesmo quando se 

desenrola «dentro da cabeça» ”.  

 

Para podermos compreender as respostas desajustadas do doente mental é conveniente 

ter um conhecimento básico do desenvolvimento da personalidade humana. Convém 

distinguir alguns conceitos que se tornam primordiais para compreender esta dinâmica, 

nomeadamente os constructos de personalidade e temperamento.  

 

Personalidade, é definido no DSM-IV-TR, 4ª edição (American Psychiatric Association, 

2002: 686 e 687), como os “padrões estáveis (ou traços) de compreensão, relação e 

pensamento acerca do meio envolvente e de si próprio, que se exprimem numa gama 

variada de contextos de natureza social e pessoal.” Estes traços da personalidade são 

estáveis e duradouros, intrínsecos e que tem a haver com os “substratos étnico, cultural 

e social.”  

 

Já o temperamento, para Chess e Thomas (1986) citado por Townsend (2002: 30) tem a 

ver com as “características de personalidade inatas que influenciam a maneira pela 

qual o indivíduo reage ao ambiente e em última análise sua progressão no 

desenvolvimento.” Também o ambiente influencia o padrão de desenvolvimento do 

indivíduo, no entanto este pode ser corrigido, num estádio posterior. Como refere esta 

autora, citando Schaie (1984), as pessoas desenvolvem-se e modificam-se durante toda 

a vida, “sugerindo assim a possibilidade de renovação e crescimento em adultos.” Da 

mesma forma, os estádios sobrepõem-se e “num dado momento um indivíduo pode 

estar trabalhando com tarefas associadas a diversos estágios.”   

 

Se analisarmos as diferentes teorias de desenvolvimento da personalidade, podemos 

constatar diferentes concepções de constructo e do desenvolvimento da personalidade. 

Assim, para Freud (1961) citado por Townsend (2002: 30 e 32), os cinco primeiros anos 

da criança são determinantes, uma vez que é neste período que estrutura o seu carácter 
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básico. “Freud achava que a energia psíquica é a força ou pulsão necessária para o 

funcionamento da mente. Originando-se do id, ela satisfaz instintivamente as 

necessidades fisiológicas básicas”, designando esta “energia psíquica (ou o impulso a 

satisfazer necessidades fisiológicas básicas, como fome, sede e sexo) como libido.” 

Com o amadurecer da criança, “a energia psíquica é desviada do id (local das pulsões 

instintivas) para formar o ego (eu racional) e depois do ego para formar o superego.” 

Essa energia é distribuída “por esses três componentes, com o ego recebendo a maior 

proporção para manter um equilíbrio entre o comportamento impulsivo do id e os 

comportamentos idealistas do superego.” Se for armazenada uma quantidade excessiva 

de energia “num desses componentes da personalidade, o comportamento vai reflectir 

esta parte da personalidade”, fomentando o desenvolvimento de uma doença mental. 

 

Esta teoria, como refere Townsend (2002: 32), preconiza 5 estádios ou fases: 

• Fase Oral (do nascimento aos 18 meses), em que “o comportamento é dirigido 

pelo id e o objectivo é a gratificação imediata das necessidades”; 

• Fase Anal (dos 18 meses aos 3 anos), em que o objectivo é adquirir a 

“independência e o controle, com foco específico na função excretora”; 

• Fase Fálica (dos 3 aos 6 anos), “o foco da energia passa para a área genital”; 

• Fase de Latência (dos 6 aos 12 anos), durante “os anos de escola primária o 

foco passa do egocentrismo para aquele em que há maior interesse por 

actividades em grupo, aprendizado e socialização com pares”; 

• Fase Genital (dos 13 aos 20 anos), em que “há um ressurgimento da pulsão 

libidinal com a maturação dos órgãos genitais.” 

 

Esta teoria é relevante para reconhecer os comportamentos associados ao id, ego e 

superego e avaliar o nível de desenvolvimento da criança; por outro lado, o 

conhecimento do uso dos mecanismos de defesa, auxilia a compreensão dos 

comportamentos desajustados, bem como os indivíduos a empreenderem mudanças e a 

aceitarem-se como são na realidade.      

 

Já Sullivan (1953) citado por Townsend (2002: 32 a 33) considera que o 

“comportamento e a personalidade de um indivíduo são o resultado direto das relações 
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interpessoais”, desenvolvendo a Teoria Interpessoal, a partir da Teoria Psicanalítica de 

Freud. Os principais conceitos de Sullivan incluíam: 

• Ansiedade “é um sentimento de desconforto emocional, para o alívio ou a 

prevenção do qual se dirige todo o comportamento.” Para o autor, a ansiedade 

era a “principal força desorganizadora nas relações interpessoais, sendo 

originada da incapacidade do indivíduo em satisfazer necessidades ou obter 

segurança interpessoal.” 

• Satisfação das necessidades “é a satisfação de todos os requisitos associados 

ao ambiente físico-químico de um indivíduo, em que praticamente é toda e 

qualquer coisa que, quando ausente, produz desconforto no indivíduo.” 

• Segurança interpessoal “é o sentimento associado ao alívio da ansiedade. 

quando todas as necessidades foram satisfeitas, experimenta-se um sentimento 

de bem-estar total”, dominada por Sullivan de segurança interpessoal, em que 

todos temos uma necessidade inata da mesma. 

• Sistema do eu “é uma colecção de experiências, ou medidas de segurança, 

adoptadas pelo indivíduo para se proteger da ansiedade.” Sullivan conseguiu 

identificar “três componentes do sistema do eu, que se baseiam em experiências 

interpessoais ao início da vida”: 

� O bom eu “é a parte da personalidade que se desenvolve em resposta ao 

feedback positivo dos responsáveis pelo cuidado primário do indivíduo do 

indivíduo,” em que são “vivenciados sentimentos de prazer, contentamento e 

gratificação. A criança aprende quais os comportamentos que evocam esta 

resposta positiva quando esta é incorporada ao sistema do eu.” 

� O eu mau “é a parte da personalidade que se desenvolve em resposta ao 

feedback negativo do responsável pelo cuidado primário”, em que a 

“ansiedade é vivenciada, suscitando sentimentos de desconforto, desagrado 

e angústia,” onde a “criança aprende a evitar esses sentimentos negativos 

alterando alguns comportamentos.”    

� O não eu “é a parte da personalidade que se desenvolve em resposta a 

situações que produzem uma ansiedade intensa na criança”, sendo 

“vivenciados sentimentos de repulsa, medo, apreensão e ódio, levando a 

criança a negar esses sentimentos na tentativa de aliviar a ansiedade”, em 

resposta a essas situações. “Tendo sido negados, esses sentimentos tornam-
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se não eu, mas sim uma outra pessoa. Este retraimento das emoções tem 

implicações graves para distúrbios mentais na vida adulta.”  

 

Sullivan (1953) citado por Townsend (2002: 32) preconiza seis estádios ou fases de 

desenvolvimento da personalidade: 

• Fase da Latência (do nascimento aos 18 meses), que tem a ver com a 

“gratificação das necessidades”; 

• Fase da Infância (dos 18 meses aos 6 anos), em que a criança “aprende que a 

interferência na satisfação de desejos e anseios pessoais pode ocasionar um 

retardo da gratificação”; 

• Fase Juvenil (dos 6 aos 9 anos), em que a principal tarefa é “o estabelecimento 

de relações satisfatórias nos grupos de pares. Isto é feito pelo uso de 

competição, cooperação e compromisso”; 

• Fase da Pré-Adolescência (dos 9 aos 12 anos), em que as tarefas se focalizam 

no “desenvolvimento de relações com pessoas do mesmo sexo”; 

• Fase do Inicio da Adolescência (dos 12 aos 14 anos), em que a criança luta 

“para desenvolver um sentimento de identidade, distinto e independente dos 

pais. A principal tarefa é o estabelecimento de relações satisfatórias com 

membros do sexo oposto”; 

• Fase da Adolescência (dos 14 aos 21 anos), em que se caracteriza por tarefas 

“associadas à tentativa de obter a interdependência na sociedade e pela 

formação de uma relação intima e duradoura com um membro escolhido do 

outro sexo.”  

 

Esta teoria é relevante na medida que o conhecimento dos comportamentos associados a 

todos os níveis de ansiedade e aos métodos de alívio ajuda os profissionais a auxiliar os 

indivíduos a obter a segurança interpessoal e um sentimento de bem-estar individual e 

com o grupo social. 

 

Consideramos comportamentos, as actividades de um organismo que “podem ser 

observadas por outro organismo ou pelos instrumentos de um experimentado”, 

incluindo-se “as descrições verbais sobre as experiências subjectivas e conscientes” 

(Atkinson et. al., 2002: 716). 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

251

Continuamos a optar por teorias dinâmicas face às nossas concepções de compreensão 

do ser humano (considerando-o um ser em constante devir, que age e interage e é agido 

pelo ambiente, pela cultura e interacção com o outro) apesar de haver outras leituras que 

têm uma concepção diferente da nossa.    

 

Associada às questões da génese da loucura, parece haver sempre a presença de uma 

entidade que predispõe à doença, ou seja, a vulnerabilidade, assumida sob distintas 

formas: 

• Incapacidade – “É qualquer restrição ou perda (resultante de uma 

deficiência) da capacidade para desempenhar uma actividade de modo ou 

dentro do padrão considerado normal para um ser humano”, também é 

caracterizada “por excessos ou deficiências da actividade, desempenho e 

comportamento esperados habitualmente, e esses podem ser temporários ou 

permanentes, reversíveis ou irreversíveis, e progressivos ou regressivos” 

(Badley, 1993: 163), de acordo com a idade cronológica (McClellan, 1999); 

• Deficiência – “É qualquer perda ou anomalia da estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatómica. Deficiência é mais abrangente que 

distúrbio uma vez que inclui perdas” (Badley, 1993: 162); 

• Limitações funcionais – Descrevem essencialmente funções sensoriais, 

motoras, cognitivas e outras. “Valoriza-se mais o nível da função do que o 

objectivo da actividade, de tal forma que a limitação funcional possa ser 

associada com a incapacidade resultante” (Badley, 1993: 165). 

• Desvantagens - Refere-se às “implicações sociais para uma pessoa deficiente 

ou incapacitada”, resultando de “uma deficiência ou incapacidade que limita 

ou impede o desempenho de um papel que é normal (dependendo da idade, do 

sexo e de factores sociais e culturais) para aquele indivíduo”, ou seja, “está 

relacionada com o valor atribuído à situação ou experiência de um indivíduo 

quando esta se afasta da norma”, sendo caracterizada “por uma discordância 

entre o desempenho ou condição do indivíduo e as expectativas do próprio ou 

do grupo específico de que ele é membro” (Badley, 1993: 163). 

 

Um grupo vulnerável é “um subgrupo da população que tem maior probabilidade de 

desenvolver problemas de saúde como resultado de exposição ao risco, ou a ter piores 
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consequências destes problemas de saúde do que a população em geral”, tendo 

tendência para sofrer riscos cumulativos, face à maior sensibilidade aos factores de risco 

(Sebastian, 1999: 684). 

 

O conceito de vulnerabilidade é multidimensional, comportando dimensões como o 

controlo limitado, vitimização, estrato social desfavorecido, inadaptação, fragilidade e 

risco de saúde (entre outros) em inter-relação dinâmica (Sebastian, 1999).    

 

A vulnerabilidade (individual ou familiar) pode definir-se como “o conjunto de 

sensibilidades e de fraquezas, patentes ou latentes, imediatas ou diferidas, que marcam 

a capacidade do sujeito ou da família para resistir às contrariedades do meio” 

(Alarcão, 2000: 357). 

 

Lieberman et al. (1993) citados por Howard (1999: 770) explicam que “os indivíduos 

com distúrbios mentais graves têm vulnerabilidades psicobiológicas devido à 

interacção entre danos cerebrais” (pouco definidos) “e acontecimentos de vida 

stressantes.” Se a vulnerabilidade biológica “inibe o desenvolvimento de competências 

sociais durante os primeiros anos de vida”, os acontecimentos de vida stressantes 

“podem dominar a capacidade do indivíduo lidar com situações e resultar em sintomas 

de doença.”  

 

Lieberman et. al. (1993) citado por Howard (1999: 770), consideram haver factores 

protectores que só “moderadores da vulnerabilidade e stress”, como é o caso do saber 

“lidar com as situações” e a “competência/aptidão” que são exercidas pelas 

“famílias”, “sistemas naturais de apoio” e pelo “tratamento profissional”, bem como 

outras linhas de protecção como “programas de reabilitação, os programas de 

alojamento e a gestão de casos”, sendo determinante a “gestão da recidiva.” 

 

Falar de vulnerabilidade, implica também falar de resiliência, como aquela capacidade 

“dos indivíduos e famílias que lhes permite fazer face, espontaneamente, às 

dificuldades com que se deparam”, estando directamente ligado ao conceito de 

vulnerabilidade e poder regenerativo “dado que envolve a capacidade do sistema para 

minimizar o impacto disruptivo de uma situação stressante”, efectuadas através de 
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“tentativas feitas no sentido de influenciar as solicitações e desenvolver recursos para 

fazer-lhes frente” (Alarcão, 2000: 353). 

   

A mente afecta a saúde física de duas formas, através do nosso comportamento e através 

da química do nosso corpo. Na verdade, os factores psicológicos e emocionais podem 

predispor-nos a fazer todo um leque de coisas pouco saudáveis e destrutivas (Martin, 

2004). 

 

Mas, donde vem a loucura? Será genético? 

 

Importa desmistificar algumas concepções que, na opinião de Ferreira de Macedo e 

Pinto de Azevedo (2001: 20), se colocam quando abordamos as doenças genéticas: não 

são necessariamente crónicas ou incuráveis, bem como o “rótulo “genético” não 

diminui a importância dos factores ambientais em termos etiológicos, da prevenção e 

tratamento”, ou o facto de que as mutações genéticas “podem não ter qualquer 

manifestação patológica ou manifestarem-se de vários modos, desde uma patologia que 

afecta vários órgãos e sistemas até uma alteração da resposta a um fármaco ou agente 

infeccioso”, bem como podem “envolver alterações na estrutura primária das 

proteínas: as manifestações estão relacionadas com alterações funcionais das proteínas 

estruturais, mensageiras, enzimáticas, receptores químicos”, e, que em algumas 

doenças (caso das doenças mentais), este nome deverá ser substituído pela designação 

“doença geneticamente influenciada”, em virtude de estarmos “a lidar com modos de 

transmissão genética complexos e a influência dos factores genéticos é mais 

probabilística do que determinista.” 

 

Mas, em que medida os factores genéticos influenciam a doença, em comparação de 

outros, caso dos ambientais? 

 

Os diversos estudos na área da genética comportamental demonstraram que, embora “a 

influência genética é significativa na maioria das áreas do desenvolvimento 

comportamental normal, bem como na etiologia de diversas psicopatologias”, temos 

que considerar também que “os factores ambientais são fundamentais e ubíquos nos 

seus efeitos.” E, embora hoje em dia esta controvérsia seja pacífica, fez correr muita 
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tinta e destilar muita saliva nos primeiros decénios do século XX, centrando na 

quantificação da contribuição de cada um deles. Hoje em dia centra-se sobretudo na 

avaliação do “como” isso acontece (Ferreira de Macedo e Pinto de Azevedo, 2001, 

117).   

 

Claro que existem razões para esta contenda que se prendem sobretudo com a 

heritabilidade, o determinismo genético e o espectro da eugenia. No primeiro caso, 

refere-se “à contribuição genética para as diferenças individuais (variância), não ao 

fenótipo de um indivíduo específico. No entanto, uma pessoa não existe sem genes nem 

sem ambiente.” No segundo caso, “uma heritabilidade elevada significa que as 

intervenções ambientais são impotentes ou ineficazes ou que os efeitos das doenças 

genéticas não podem ser influenciados por intervenções ambientais”, no entanto várias 

evidências de intervenção ambiental vêm refutar esta tese. Um outro pressuposto errado 

“é que os efeitos genéticos são directamente determinísticos: isto é, se um indivíduo 

tiver um gene particular, terá necessariamente a doença à qual esse gene está 

associado”, no entanto a sua presença representa uma probabilidade (embora por vezes 

bastante elevada de isso vir acontecer). Por último, quando nos referimos à eugenia, 

apresenta-se como uma crença de que “os genes associados a doenças são 

necessariamente “maus” e que uma vez descobertos, o passo seguinte é 

“desembaraçarmo-nos” deles.” Ora, isto também é errado, na medida que se “alguns 

genes que são “maus” em determinado caso, podem actuar protectivamente (ser 

“bons”) noutra”, o que nos coloca a questão da escalada da eliminação de genes (logo, 

de indivíduos deficientes), da repercussão sobre as gerações futuras e da 

sustentabilidade da espécie, face à eliminação de genes nocivos a título individual, mas 

que se revelam protectores em termos de espécie ou noutros contextos (Ferreira de 

Macedo e Pinto de Azevedo, 2001: 119 a 121). 

 

Em todo o caso, como salienta Milheiro (2000: 53) a hereditariedade predispõe, 

constituindo por isso risco para o desencadear da loucura, mas não é uma posição 

inexorável, pois, mesmo nessas condições “existem outros factores tão ou mais 

importantes que condicionam o aparecimento da doença mental.” 
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A poluição da água, dos solos, da atmosfera, as radiações, os agentes físicos e 

biológicos constituem ameaças ambientais indutoras de efeitos nefastos na saúde das 

populações, nomeadamente sobre a saúde mental (Lum, 1999). 

2.2.4.1. O Ser Louco 

Historicamente, o louco assume um papel marginalizado da sociedade, onde eram vistos 

como vivendo fora da realidade, incapazes de entender e exercer os seus direitos (Stone, 

1999). 

 

O racionalismo cartesiano mostrou a razão pura como meio de se chegar à verdade, 

deslocando a loucura para o lado do sonho e outras formas de erro. Para Descartes, um 

ser que pensa não pode estar louco (bem como se duvido, não posso estar louco, pois, 

duvidaria da minha própria loucura). Esta dúvida metódica fez que na dialéctica de 

razão-não-razão (século XVII) a vencedora fosse a razão, excluindo a loucura da 

interlocução da razão e o Homem contemporâneo deixa de se comunicar com o louco. 

Assim, a ciência (racional) transformou a loucura numa patologia (Foulcault, 2000). 

 

Para Scharfetter (1997: 4), a capacidade de introspecção do doente “não depende 

apenas do seu estado de consciência e da capacidade intelectual de auto-reflexão”, 

mas varia também “com a sua origem social e a sua pertença a uma classe 

determinada, com a sua formação escolar, com o seu passado social e cultural”, não se 

conseguindo libertar inteiramente do seu mundo e das suas vivências. 

 

A conduta individual “é determinada pela biologia individual, pela interacção do 

indivíduo com o meio e pelas experiências vividas” (Henriques, 1998: 45). 

 

Como salienta Quartilho (2001: 81), as diferentes pessoas podem revelar 

comportamentos que influenciam o seu estado de saúde-doença, na medida que 

“monitorizam, definem, interpretam e respondem aos seus sintomas, às atribuições que 

fazem, e às acções terapêuticas que levam (ou não) a cabo, incluindo o recurso aos 

diferentes sistemas de cuidados de saúde, formais ou informais.  
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No entender de Laplantine (1978) citado por Henriques (1998: 48 e 49), na cultura 

ocidental, “a normalidade era caracterizada pela adaptação do indivíduo ao meio 

sociocultural”, sendo recentemente definida pela adaptabilidade, que pode ser 

entendida como a “capacidade do indivíduo se ajustar às alterações bruscas do 

ambiente.” Para este autor, o louco e a loucura “são gerados por um sistema cultural 

que os rejeita mas, ainda assim, fazem parte dele e desempenham um papel no seu 

interior. A loucura surge então como uma construção colectiva”, em que cada 

sociedade “atribui ao louco um estatuto próprio que permite ao grupo sobreviver sem 

grandes riscos”, mantendo a sua estabilidade e coesão. 

 

A doença mental assume-se como um “processo de desculturação da cultura” e não 

apenas como um simples “desajustamento social do indivíduo com o seu meio” 

(Henriques, 1998: 49). 

 

Não se é louco “como se quer mas como a sociedade o previu.” O grupo social é que 

convenciona as normas que definem o normal e o marginal. A anormalidade é tão 

convencional como a normalidade, “porque é autorizado, orientado e controlado pela 

cultura do grupo”, de forma a preservar a “ordem do grupo de perturbações, não 

controladas” (Henriques, 1998: 50).   

 

Relativamente à ideia do louco, as alcunhas reforçam as marcas da discriminação, quase 

sempre representadas por uma característica, de uma acção particular do sujeito, do seu 

local ou família de origem, ou, assumindo um cariz injurioso (Henriques, 1998). 

 

Sobre os significados e conotações com a loucura, o contexto da ruralidade assume uma 

riqueza lexical, face ao urbano deveras notável, com variantes de pormenor, consoante a 

região que vai da “cabeça não regula bem”, até ao “variadinho de todo”, passando por 

outras como “atrasado”, “não ser certo”, “sem trambelhos”, “ter um parafuso a 

menos”, “tolo”, “parvo”, “estreloucado”, “nenho”, “tonto”, “não bater bem da bola” 

ou “não dizer coisa com coisa.” A nível da linguagem gestual, o louco era assinalado 

tocando “com o indicador, de uma qualquer das mãos, no temporal do mesmo lado ou 

na testa” (Henriques, 1998: 138 e 139). 
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Como refere Abreu (2002: 116), o grande problema do louco (ou doente mental) é o 

“fazer o mesmo em todas as circunstâncias. É por isso que eles são muito parecidos 

uns com os outros e os podemos classificar. Pelo contrário, as pessoas saudáveis, por 

serem tão diferentes umas das outras, são inclassificáveis.” 

 

Em geral, nós somos tão diferentes porque “além da variedade genética que cultivámos 

com a exogamia, temos a variedade cultural e linguística e, ainda, a consciência, pela 

qual nos podemos conhecer e modificar”, enquanto o doente mental lhe “falta a 

consciência sobre o que se passa consigo”, o que o leva “a perder a liberdade” de se 

poder modificar, continuando a fazer sempre o mesmo e em qualquer situação (Abreu, 

2002: 116). 

 

Mas de que forma ele assume o papel da sua doença? 

 

Quando uma pessoa está doente interrompe os papéis sociais normais que desempenha, 

assumindo um papel que lhe confere “uma isenção temporária das responsabilidades 

habituais”, legitimadas pelo médico que, na perspectiva de Lupton (1994) citado por 

Quartilho (2001: 84), adoptada de Parsons, resulta na visão funcionalista da sociedade 

consensualista “que encara a doença como um estado potencial de “desvio” social”, 

definindo-a “como uma incapacidade natural de responder às normas e expectativas 

estabelecidas, e que, a bem da ordem e harmonia sociais, deve ser corrigido 

rapidamente”, o que de acordo com esta perspectiva, “a vida social é possível porque 

as pessoas se comportam de acordo com as normas e valores inerentes aos seus 

interesses sociais particulares.”  

 

No entender de Cockerham (2001) citado por Quartilho (2001: 84 e 85), este processo 

até é “funcional” porque origina e mantém a harmonia social; ao mesmo tempo, 

contraria os processos considerados “disfuncionais”, tais como o crime e as doenças 

mentais, que comprometem ou ameaçam a ordem social.” O mesmo autor encara o 

papel do doente como uma abstracção de idealidade independente assente num padrão 

sintomático, independente das “histórias de aprendizagem prévias e dos estatutos 

culturais de cada doente particular.” No entanto, se a doença isola o Homem, este de 

forma alguma se encontra isolado da humanidade; aquilo que leva o doente ao médico, 
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não é a sua doença, mas o desconforto, ou seja, a experiência subjectiva e única (da sua 

doença) e pelo facto de ser aquela e não outra pessoa.   

2.2.4.2. Patologias da Loucura 

Tal como a saúde e a doença, a saúde mental e a doença mental devem ser vistos num 

continuum, em que apesar da polarização ser mais nítida, não existe uma ruptura 

definitiva e a doença mental pode ser potenciadora de um novo estado de equilíbrio, de 

forma que a APA reconhece que o uso de um sistema multiaxial “facilita a avaliação 

completa e sistemática das várias perturbações mentais e dos estados físicos gerais, dos 

problemas psicossociais e ambientais e do nível de funcionamento” que de outra forma 

“poderiam ser negligenciados caso a avaliação se centrasse num único problema de 

apresentação.” Não só proporciona “um formato conveniente para a organização e 

comunicação da informação clínica, como promove a aplicação do modelo 

biopsicossocial em circunstâncias clínicas, pedagógicas e de investigação” (American 

Psychiatric Association, 2002: 27).    

 

Howard (1993: 763) classifica a doença mental segundo o seu grau de utilidade, para de 

melhor forma se perceberem as repercussões individuais e sociais:  

• Distúrbios Mentais Graves - Caracterizam-se por atingiram “as qualidades 

humanas do pensamento e do comportamento”, pela sua persistência e 

incapacidade, afectando pessoas de todas as idades, raças e níveis 

socioeconómicos (como é o caso da esquizofrenia e da depressão), mas que 

contribuem para a degradação mental e social, por falta de capacidade em gerir a 

sua vida adequadamente; 

• Problemas de Saúde Mental – Constituem as ameaças à saúde mental criando 

“stress que prejudica as interacções funcionais interpessoais e intrapessoais e 

diminui a capacidade do indivíduo de procura e satisfação dos objectivos de 

vida” (Howard, 1999: 764). 

 

Factores internos (como a personalidade ou os aspectos biopsicossociais do indivíduo) e 

externos (como é caso das forças socioambientais, incluindo os valores, crença e bens 
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materiais das comunidades) podem contribuir para degradar a saúde mental individual e 

colectiva. Os problemas de saúde mental (como a antecipação de acontecimentos de 

vida, os efeitos adversos do stress, os incidentes desagradáveis em geral) provocam 

degradação física, cognitiva, social e afectiva (Holmes, 1997; Howard, 1999; Abreu, 

2002). 

 

Fromm (1983: 28) salienta que o “critério de saúde mental não é o desajustamento 

individual a uma determinada ordem social, mas um critério universal válido para 

todos os homens, que dê resposta satisfatória do problema da existência humana.” 

 

Para Gruen (1995: 11 e 12), quando uma pessoa “perde o contacto com o seu interior, 

só pode recorrer a um Eu falsificado, a imagem que se pauta por determinado 

comportamento e por atitudes que agradam aos outros”, sobrepondo-se a “tudo o que 

poderiam ter sido percepções, sentimentos e vivências empáticas genuínas”, na 

necessidade obsessiva de preservar essa imagem, levando a comportamentos 

destrutivos, face a si e a terceiros, face à traição cometida sobre o seu Eu interior, ao 

submeter-se aos desígnios sociais. No entender deste autor, a perspectiva da psiquiatria 

(e também da psicologia), em apreciar “o comportamento humano apenas com base no 

respectivo relacionamento com a realidade”, embora tenha alguma razão de ser, leva a 

loucura, que encobrindo-se a si própria, plasma-se com a saúde mental, ocultando-se 

numa realidade em que “o engano e o ardil são comportamentos adequados à 

realidade.”  

 

Aqueles que já “não aguentam a perda de valores humanos no mundo real são 

considerados «loucos», atesta-se a normalidade àqueles que se separaram das suas 

raízes humanas”, permitindo que a sociedade neles confie o poder, a vida e o futuro, 

pensando que “eles têm a atitude certa perante a realidade e sabem lidar com ela” 

(Gruen, 1995: 12). 

 

O facto de ter renegado o seu Eu, implica que o indivíduo se revolte com a sua 

submissão e colaboração. Se por um lado ele adopta a capa da adaptabilidade e da 

aparência, coloca uma máscara que nega a substância, condicionando a personalidade 

ao papel social e aos interesses da sociedade (ou dos poderes instituídos), causando dor 
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e sofrimento na assumpção da identidade do Eu identificado com a norma social 

(Gruen, 1995). 

 

O projecto existencial “é como que a chave organizadora, a estrutura nuclear, que dá 

sentido e organiza constantemente a experiência da pessoa no mundo,” na medida que 

“transpõe e informa (todos) os actos particulares e confere-lhes a sua coerência, sendo 

que as múltiplas manifestações de uma existência constituem a forma de realização 

dinâmica de um certo projecto” (Ferraz, 1996: 123). 

 

Por trás do transtorno, perturbação ou distúrbio esconde-se algo que, no consenso dos 

peritos encaixa uma doença mental, que afecta a mente e se traduz pelos sintomas, 

esquecendo-se por vezes a pessoa, designando os seus portadores pela doença que 

trazem (Abreu, 2002: 15 e 16). 

 

Como refere Milheiro (2000: 35 e 36), se houve tempos em que as doenças psiquiátricas 

eram entidades “bem definidas e bem estudadas”, artificializadas e operacionalizadas 

pela rejeição ao estranho. Numa sociedade cada vez mais global, com mundivivências 

díspares, a rejeição, a exclusão e o estigma estão deslocados, patentes ainda nalguns 

resquícios de clausura. Os limites estão esbatidos, e cada vez mais “se prefere hoje, em 

vez de fazer diagnósticos livrescos, falar de problemas, conflitos, ansiedades, 

depressividades, sem rotular pessoas e sem usar, na linguagem e na transmissão 

escolar, os conceitos de doenças ou anormalidades”, mais do que tudo “apenas 

pessoas que sofrem e ninguém está livre disso.”  

2.2.4.3. Consequências da Loucura 

Os problemas de saúde mental são definidos pela Health People 2000 (1999) citado por 

Howard (1999: 758) como “dificuldades relacionadas com a incapacidade de um 

indivíduo lidar com os desafios da vida diária, sem experienciar, isolamento social 

indevido, sofrimento emocional ou incapacidade comportamental.”  
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Os indivíduos com doenças mentais graves são “definidos como pessoas com psicoses 

graves, tais como esquizofrenias ou distúrbio bipolar, também têm de enfrentar uma 

combinação de problemas de saúde e sócio-económicas” (Sebastian, 1999: 684).  

 

Como refere Steinwachs et. al. citado por Sebastian (1999: 684), a doença mental grave, 

quando não tratada “interfere com a capacidade do indivíduo funcionar diariamente e 

assim torna-se difícil manter um emprego”, pelo que necessita de “múltiplos serviços 

sociais e de saúde, tais como medicamentos antipsicóticos, aconselhamento e por vezes 

terapia de grupo e ajuda profissional.”  

 

Como refere Henriques (1998: 49), se as consequências das doenças forem levadas ao 

extremo (psicose) “o indivíduo atinge uma incapacidade de aprender e de comunicar 

com os outros afastando-se não apenas das normas da sua cultura, mas da cultura 

enquanto fenómeno universal que caracteriza o ser humano.” Na verdade, a sociedade 

“condiciona a loucura ou, a cultura pré-condiciona a doença mental.” 

 

A reforma psiquiátrica tem vindo a ser questionada, na medida que mais do que sendo 

frutos da evolução e da melhoria da qualidade assistencial é vista como um movimento 

político que tem deixado de fora o doente mental crónico, bem como não se tem 

traduzido por uma significativa redução dos internamentos (Valencia et. al., 1987). 

Considerados difíceis de tratar (Colson, 1986), os doentes mentais crónicos passam ao 

lado deste movimento, mas também da dinâmica do cuidar, havendo um claro 

desinvestimento na melhoria da sua qualidade de vida, observando-se mudanças nas 

posturas e formas de ser (estereotipia, passividade e monotonia) e a adoptar estilos de 

vida pouco saudáveis (degradação do cuidado pessoal, comportamentos aditivos, 

sedentarismos) revelando a sua pouca valia social (Colson, 1986; Stein, 1991; Mester et. 

al., 1993), bem como sentimentos de solidão (Lee et. al., 1994), assim como outras 

queixas relacionadas com o ambiente e os cuidados (Myers et. al., 1990; Lovell, 1995), 

em particular sobre a reclusão (Norris e Kennedy, 1992). 

 

No caso da esquizofrenia residual, a vivência do tempo traduz-se na “inibição do devir 

subjectivo, relacionada com um não-sentimento da propulsão, com um prejuízo da 

intencionalidade, implicando um fracasso do projecto existencial”, mais do que tudo, a 
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“fluidez do devir está possivelmente comprometida, tal como está a actualização das 

possibilidades na existência concreta, o que implica limitação/inibição do projecto 

existencial.”  

 

Face à monotonia, a temporalidade “perde o seu carácter de êxtase, torna-se estática, a 

existência perde o seu carácter de abertura-em-projecto, a pessoa vive num eterno 

retorno estereotipado e sem diferenciação” (Ferraz, 1996: 123 a 127). A comunicação, 

como propriedade inerente ao homo loquens, não é consubstanciada pela loucura: não é 

partilhada, é paradoxal, é inexprimível. O Cronos escoa-se sem vivências, sem germinar 

história, sem criação existencial, perdendo o seu sentido, retornando a uma fase 

episódica, quanto muito mimética (Donald, 1999). 

 

Sair da rotina, implica reinventar no espaço mental vivências, delirar. A inibição do 

devir subjectivo, faz emergir um futuro estagnado, deixando de existir um ser em 

projecto, ficando-se por um projecto de impossibilidades (vivenciais e existenciais). A 

perda de referências passadas, sofre a colagem às referências presentes dos técnicos, 

sofrendo a vinculação ao estranho, que apesar de conhecido emerge numa posição 

assimétrica, em que a vulnerabilidade e a anormalidade do ser doente limitam ainda 

mais a sua realidade existencial. A sociedade entra pela mão do técnico, sofrendo a 

aculturação às mundivivências dos valores contextualizados e impostos no espaço do 

cuidar, num enviesamento da sociedade. A diversidade e a mundivivência dos actores 

do cuidar confundem-no, dificultando o encontrar do padrão de normalidade que o 

conote com a sociedade. Os outros doentes não lhe trazem mais-valias nas relações 

socializadoras “normais”. Lá fora a vida passa rápido, os contactos são fugazes e 

estranhos. Refugia-se ainda mais no seu eu interior, recluso de si e da sociedade 

(Miranda, 2005). 

 

Pinto (2004) considera a toxicodependência um fenómeno que afecta todo o agir 

colectivo que inviabiliza os objectivos e projectos de vida, destrói a saúde e a liberdade 

causada por uma angústia existencial não superada, pela facilidade de acesso a um 

produto e pela pressão dos pares face a uma personalidade descaracterizada, facilmente 

influenciada e que faz da imitação uma estratégia de sobrevivência, face à ausência de 

valores de referência, ao vazio existencial e à degradação moral, à perda de esperança, 
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do amor e à (re)pressão do mercado da droga e da sociedade (Miranda, 2003; Miranda, 

2004). Os comportamentos aditivos tornam a pessoa incapaz de se organizar, 

dependente de outros e da substância, perdendo a sua expressão humana (em que a 

mentira, a manipulação e o isolamento são coerentes com a procura da substância), 

comprometendo as relações (o desenvolvimento normal, físico, psicológico, social e 

cultural), mendigando da sociedade a resposta às suas necessidades fundamentais 

(Pinto, 2004; Miranda, 2004).  

 

A droga é sintoma cultural de que algo não está bem. Face à dificuldade de orientação 

pragmática, os Governos optam por manter as políticas, com pequenas variantes, numa 

atitude expectante que nada resolve. A saúde mental é construída paulatinamente, com 

actuações a montante, cultivando a autonomia responsável, passando por estabelecer um 

ponto de equilíbrio entre as “liberdades individuais, a saúde pública e os seus 

problemas (que dizem respeito à defesa de todos os elementos da comunidade e não 

apenas dos drogados), a segurança dos cidadãos e a manutenção da ordem pública”, 

pelo que complexifica a resolução deste fenómeno de forma equilibrada e sustentada 

(Milheiro, 2000: 187). 

 

Mas não passa só pela droga (e pela toxicodependência) mas por toda uma panóplia de 

comportamentos de risco, uns marginais, outros socialmente tolerados. Mais do que 

culpabilizar ou moralizar, há que motivar e fortalecer a resiliência e a individualidade 

face às tentações, bem como fornecer alternativas que inviabilizem as quedas. Combater 

o estigma passa por dar a cana de pesca, ensinando a pescar, e, não por dar o peixe ou 

rejeitar este candidato a pescador, por não saber pescar (Milheiro, 2000). 

2.2.5. O Louco, a Família e a Sociedade 

A doença mental “continua a ser, ainda hoje, um fenómeno altamente perturbador para 

quem vive e convive com ela. Questionar a loucura é questionar a essência da cultura e 

do próprio homem” (Henriques, 1998: 15). 
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Porque a loucura ilude a realidade, desenvolvendo uma falsa percepção dos sentidos, 

levando a crer que o seu corpo lhe é alienígeno, não basta ter um pensamento lógico e 

coerente para o indivíduo acreditar que é são, se ele próprio não tem consciência desse 

facto, pois, a partir dela, a ilusão desfaz-se (Foucault, 2000: 40).  

2.2.5.1. A Loucura na Família: no Limiar dos Limites 

Ter um louco na família implica uma reestruturação das relações, dos papéis e dos 

espaços de cada um dos elementos da família, bem como a própria relação com da 

família (e dos seus elementos em particular) com a sociedade.  

 

Quando se fala em saúde, é a pobreza extrema que representa a maior limitação e a 

principal “causa da redução da esperança de vida, da incapacidade e fome, bem como 

um importante facto de risco para as doenças mentais”, representando um “duplo 

factor de exclusão (pela condicionante económica que limita o acesso à saúde, quer 

pela injustiça face à representatividade social (WHO, 1995). 

 

A heteronomia “é a condição essencial para se atingir a autonomia, então o cerne da 

prevenção da dependência deve ser colocada na relação interpessoal, aumentando a 

importância da capacidade de acreditar no outro” (Ricou, 2004: 95). 

 

No entanto esta relação implica um sem número de situações limiares que resultam do 

próprio processo de dependência e da relação assimétrica que define um poder de uma 

parte sobre a outra mais vulnerável. 

 

No doente mental, e, em particular no idoso (pela sua maior vulnerabilidade) a violência 

transporta “muitas vezes reflexos inconscientes de poderes perdidos, sinalizam com 

frequência represálias, ajustes de contas, embrulhados noutras razões”, traduzidas por 

“negligências, abandonos, abusos de poder físico ou emocional, geralmente 

acorrentados a climas inafectivos de solidão e desamparo. Permanentes, leves, 

insidiosas, directas ou por omissão, não deixam de ser malignas por isso”, resultando 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

265

numa maior e mais distante humanização da pessoa, rejeitando-a e marginalizando-a 

(Milheiro, 2000: 103). 

 

Os familiares não reconhecem estas situações, até porque muitas vezes ocorrem no seio 

da família, recusando os afectos, a satisfação das necessidades, desvalorizando a 

individualidade, a autonomia e a identidade, negando a comunicação, a solidariedade e 

abandonando-os à sua sorte, num asilo ou num casebre sem as mínimas condições, ou 

enclausurando-os longe de tudo e de todos (Henriques, 1998; Milheiro, 2000).  

 

O papel da mulher/mãe cuidadora do doente mental é ressaltado por Carrasco (2002) 

que define a dimensão humana (afecto e cuidado), mas também económica que obsta à 

integração do mesmo na sociedade. 

 

A família, no entender de Rosa (2003) fornece o sustento e o cuidado, mas sente-se 

pressionada socialmente a exercer a função de controlo de forma a manter o doente 

mental dentro das normas sociais; quando não o consegue fazer, isola-se. Sobre a 

mulher (muitas vezes o provedor do cuidado), duplamente penalizada (quer pela 

dependência, quer pelo isolamento familiar e social), na ausência de aliados na função 

da divisão do cuidado, recorre ao hospital psiquiátrico como o único suporte de 

segurança e meio de retemperar as forças. 

 

O cuidar como exclusividade do género configura uma actividade/tarefa (e não um 

trabalho) que tende a ser visto pela sociedade como um problema doméstico, estando 

automaticamente desprovida de qualquer mecanismo de protecção social (Wanderley, 

1998). Ora, sem apoios ou protecção, a qualidade de vida de quem cuida fica 

comprometida, em especial na expressão da sua autonomia e do seu bem-estar, ficando 

também ela sujeita a padecer de doença mental (Rosa, 2003). 

 

Quando falamos na valorização do papel da família, há que ter em conta a discussão e 

formulação de iniciativas de apoio nos cuidados domiciliares as questões do género, da 

idade e da estrutura familiar (Wanderley, 1998) sob pena de não terem a efectividade e 

eficácia pretendidas. 
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Se ambos os progenitores, do ponto de vista reprodutivo, trazem uma contribuição 

simétrica em relação ao novo ser, mas será sobre a mulher que a partir do momento da 

fecundação recai a responsabilidade de fornecer as contribuições bioenergéticas ao feto 

(Viezzer, 1989), extende-se após o nascimento, reafirmando o papel de mãe que, 

pressionada socialmente pela expectativa da maternidade como cerne da identidade 

feminina, toma a seu cargo o papel de cuidadora (Rosa, 2003). 

 

Face á condição de dependência, imposta pela doença mental, este doente, que não se 

reconhece como tal (Vasconcelos, 2002), nega e descarrega as suas frustrações sobre a 

cuidadora, penalizando-a. Este papel, pouco valorizado socialmente, porque 

iminentemente gratuito e sem retorno de qualquer espécie, entra em conflito directo 

com a emergência de uma nova mulher que, face à exigência do mercado e da sua 

autorealização e a necessidade (de tempo) de cuidados ao seu familiar com doença 

mental, provoca a emergência de tensão entre “dois objectivos contraditórios, a 

obtenção de lucro e o cuidado da vida humana” (Carrasco, 2002: 12). 

 

A incerteza decorrente da doença mental provoca na família, especialmente entre os 

cuidadores, um aumento do stress emocional (Vallada, 1996). Face ao aspecto cultural 

que sempre desvaloriza e invisibiliza o cuidado, marginalizando-o e mantendo-o na 

esfera privada, acarreta repercurssões económicas e sociais ao longo da vida da 

cuidadora, vindo a produzir maior vulnerabilidade face a situações de crescente 

dependência (Sarraceno, 1995), que agravada pelo isolamento, reduz a sua participação 

social, logo das possibilidades de reinserção/reintegração social do doente mental 

(Wanderley, 1998, Carrasco, 2002). 

 

Sem recursos de toda a espécie, sem condições e sem conhecimento de como lidar com 

o problema, a família, reorganiza-se fechando as portas ao elemento perturbador que 

coloca em causa a sua sobrevivência. A incompreensão, a falta de solidariedade e de 

poder institucional para reivindicar os seus direitos face às suas necessidades colocam a 

mesma num beco sem saída que culmina no estigma do doente mental (Henriques, 

1998; Milheiro, 2000; Miranda, 2006a).  
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2.2.5.2. O Estigma: à margem do Ser Pessoa 

Temos medo do que não conhecemos, tememos ou desejamos, implica agir em 

autodefesa, marginalizando, estigmatizando e rejeitando o que é diferente ou que foge 

ao padrão daquilo que julgamos normal.  

 

A relação de alteridade põe a nu o monstro não-humano daquele que é diferente da 

norma (Gil, 1994). No conjunto das representações sociais, a ideia de “desviante” 

confere uma convergência de sentidos na categoria “anormal”, de um modo geral, e, ao 

indivíduo, em particular, que confere ao desviado um estereótipo (Bhabha, 1992) passa 

pela produção e veiculação de um discurso cunho pedagógico e administrativo. A 

construção do estereótipo não exige a presença física do “outro desviante”, mas são 

fundados na ordem simbólica, onde se exacerba os atributos e a presença, 

consubstanciada a imagem social e materializando um poder de controlo e restrição. 

Esse poder não se restringe ao estabelecimento de leis e à criação de instituições 

administrativas. Pelo contrário, ele é fortemente exercido nas relações sociais, através 

da produção e imposição de valores (Foucault, 1989). 

 

A verdade constitui a peça-chave da retórica do poder, validada sob a égide da 

normalidade racional, onde o “louco” se amesquinha e reconhece a sua inferioridade, 

dependência e heteronomia. Fora das normas e regras, é ao mesmo tempo, causa e 

consequência do estigma do anormal. O discurso perpétua a dominação e o poder, 

conforme os interesses em jogo (Foucault, 1989).  

 

Goffman citado Quartilho (2001: 59 e 60), “vincou a importância dos fenómenos de 

estigmatização, sobretudo em interacções de incapacidade, provocadas por doença, 

mental ou orgânica”, em que o rótulo surgia como “forma de controlo social, dirigido 

a pessoas vulneráveis.” A expressão doente mental, “de acordo com esta teoria, era 

usada para controlar e segurar as pessoas que lutavam contra o sistema social 

vigente.” Assim, a sua institucionalização operava a identificação, “uma metamorfose 

da identidade civil em identidade institucional, uma mortificação da velha identidade e 

a emergência de uma nova identidade obediente às necessidades da instituição.”  
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A loucura surgiu muitas vezes ao longo da História associadas a outras doenças de 

exclusão moral e social, como a lepra e as doenças venéreas. Sendo a lepra considerada 

pela Igreja uma manifestação de Deus, os leprosos eram mantidos afastados de Igreja e 

da sociedade, sinalizando a sua situação, mantendo-se longe das pessoas que os 

apedrejavam quando se aproximavam para mendigar. Com o disseminar destas doenças, 

urgia excluir estas pessoas da visibilidade da sociedade, o que levaria a marcar o 

estigma da discriminação e da exclusão. Internados nas mesmas instituições, loucos, 

leprosos e doentes venéreos eram mantidos em conjunto num espaço moral de exclusão 

(Cordeiro, 1994).   

 

Duschatzky e Skliar (2001: 120) lembram que certas rectóricas sobre diversidade 

tratam-se apenas de eufemismos ou de ilusões que pretendem esconder a verdadeira 

acepção das palavras e das intenções. Mas a identidade, tal qual a diferença, é uma 

relação social, onde a lógica discursiva e linguistica está sujeita a vectores de força, a 

relações de poder. Mais do que definidas são impostas pelo poder, que sinaliza e 

distingue, representando, marcando e simbolizando quem pertence ou não através do 

discurso da inclusão e exclusão, demarcando as fronteiras (entre nós e eles), 

classificando e normalizando (Tadeu da Silva, 2000). Mais do que definir, a 

classificação é responsável por (re) construir, (re) produzir a alteridade, por definir o 

outro, tornando-o identificável, (in) visível e previsível. Ao dividir, separar, classificar, 

normalizar, a diferenciação estabelece uma hierarquia, fixa uma identidade como 

norma, para a qual são atribuídas qualidades positivas, resultando na comparação a 

depreciação das demais identidades (Tadeu da Silva, 2000). 

 

Ao categorizar e distinguir, traça-se uma linha que recai negativamente sobre aqueles 

que são diferentes, deixando uma marca, um estigma, que divide entre “nós” e “eles” 

Jovchelovitch, 1998), numa lógica binária que afirma uns em detrimento da outros, 

construindo um ideal de uma identidade colectiva positivada e autoreferenciada, 

relgando a outra diferente de si para a obscuridade, desqualificando-a, negando-a e 

demonizando-a, configurando a perspectiva da desqualificação social da diferença 

(Silva, 2000).  
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Face a uma identidade negativa construída e reconhecida socialmente, verifica-se 

muitas vezes a tentativa de a eliminar, os sinais exteriores desta diferença (Cuche, 

2002). A marcação da diferença legitima uma identidade (cultural) do grupo dominante 

(que detém o poder e determina a norma). No entanto, a identidade cultural do sujeito 

não é estática, mas construída, manipulada e política (Cuche, 2002), onde a comunidade 

imaginada tem a ver com o sentimento de pertença e coesão, onde os dispositivos 

adicionados para representá-la e produzir significados (Anderson, 1983b) são 

mobilizados para uniformizar os traços constitutívos dessa comunidade/acção e 

erradicar as diferenças, quer por assimilação, quer por eliminação/exclusão (Bauman, 

2003). A anormalidade inventada levou ao estigma social, à marginalidade e à loucura 

como forma de sinalizar os dissidentes da norma social, zelando pela homogeneidade e 

pela identidade unificada (Foucault, 2000).  

 

Isolado do mundo, a ciência médica selava a chancela da loucura sob a marca da 

cientificidade racionalista. A cidadania só era confiada àquelas que tinham a razão e 

faziam a norma: os “loucos” – desprovidos da razão – ficavam de fora, porque não eram 

iguais na norma (Castel, 1978), pois, o cidadão pleno era aquele indivíduo titular de 

direitos civis: liberdade, igualdade perante a lei e com direito de propriedade (Carvalho, 

2002).  

 

 A necessidade actual de excluir serve para a manutenção do sistema, não apenas para 

eliminar os que ameaçam o poder, ou curar os que divergem da natureza, mas para 

aqueles que representam a elite (maior beneficiada e menos atingida pelas relações 

competitivas) possam manter o seu poder, ou seja, é necessária ao funcionamento do 

sistema (Sawaia, 1999).  

 

O estigma marca e exclui (Goffman, 1988), provocando sofrimento perante a rejeição e 

a discriminação (face à vergonha e à culpa), reduzindo as oportunidades de convívio 

social e da participação no processo de cidadania, bem como o “acesso a serviços 

básicos, a começar por aqueles (…) que asseguram a sobrevivência e a dignidade 

humana” (Farrel, 2000: 1), desvalorizando o indivíduo, retirando-lhe a utilidade e o 

valor (Bock, 1995; Farrel, 2001) assumindo a exclusão um “processo complexo e 

multifacetado (…) produto do funcionamento do sistema” (Sawaia, 1999: 9).  
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Actualmente, as funções sociais estão a fazer que cresça cada vez mais “a distância 

entre os excluídos e os incluídos e, do outro, essa nunca foi tão pequena, uma vez que 

os incluídos estão ameaçados de perder direitos adquiridos” (Wanderley, 1999: 25), o 

que potencia o sentimento de insegurança nas relações psicossociais das sociedades 

modernas, onde a sensação de inutilidade e falta de reconhecimento das potencialidades 

do sujeito gerar sofrimento psíquico entre aqueles que vivenciam tais relações, 

potenciando o desencadear de perturbações mentais (Carreteiro, 1999).  

 

Perante isto, perdem poder de decisão sobre as suas vidas e da colectividade. Logo, a 

luta contra a exclusão deve significar “prever níveis de protecção que garantam o 

exercício da cidadania, possibilitando autonomia na vida dos cidadãos” (Wanderley, 

1999: 25 e 26). 

 

Por outro lado, embora haja estratégias que oferecem uma nova localização e identidade 

social para a pessoa que precisa de ajuda, prevalece um tipo de ordem societária 

tradicional e hierárquica (Velho, 1987; Velho 1994) que distingue a loucura de rua e a 

dos casos na família tradicional. A loucura é entendida como algo que caracteriza 

aquilo que ultrapassa a convenção ou a norma/regra sociais; que se caracteriza pela 

perda do autocontrole, da razão ou da consciência de si; como uma atitude imprudente, 

insensata; ou ainda, como uma paixão desmedida (…) ou uma perturbação mental 

(Houaiss, 2001d). Esta perturbação é consubstanciada pela transgressão que se 

materializa numa linguagem paradoxal, na forma de delírio e jogos de linguagem 

ordinários (Serpa Jr., 1994). 

 

No entender de Scharfetter (1997: 18 e 19), podemos encarar a perturbação psíquica 

enquanto desvio à norma ou enquanto rótulo social. No primeiro caso, o indivíduo que 

“quebra normas socialmente preestabelecidas, aceites, toleradas, inclusivamente 

defendidas e nunca postas em causa, desviando-se da «lei», pode ser expulso da 

comunidade, por ser considerado dissidente, marginal, aberrante.” Neste contexto, 

todos os marginalizados das sociedade eram reunidos no mesmo julgamento universal e 

indiferenciado: “santos e impostores, ascetas e filósofos, doentes mentais e bruxos, 

visionários e profetas, pobres e aqueles que voluntariamente se despojavam dos 

haveres, vagabundos, prostitutas, fora de lei, criminosos.” Grosso modo, todos os que 
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constituíam ameaça à norma eram marginalizados, desterrados, mortos, torturados ou 

presos. A medicalização e o internamento funcionou nas sociedades ocidentais para 

preservar e afastar da sociedade aqueles que se afastavam das suas normas, rotulando de 

doente mental. O conceito de perturbação psíquica como rótulo social expõe, no 

entender de Scheff (1973) citado Scharfetter (1997: 19), “de forma crítica, a validade e 

poder das normas sociais, e denuncia a definição social, a «normalização», do que 

significa ser designado como doente”, ou seja, “o «paciente» é, pela sua sociedade, 

declarado «doente mental», mediante a “adjudicação” (rotulamento, estigmatização) 

de um estado psiquicamente anormal, isto é, declarado doente, e assim empurrado para 

determinado decurso vital.”  

 

Porque cada ser humano “transporta latente em si um deus com letra pequena, que usa 

para se enaltecer, para diminuir os demais ou para atacar quem não tiver 

possibilidades de lhe demonstrar o contrário, existindo um “secreto desejo de 

omnipotência narcísica se afirma desse modo; a exclusão dos outros é o resultado” 

(Milheiro, 1999: 27), deixando o doente mental de fora do contexto da racionalidade, 

fora da sociedade e, acima de tudo, fora de si mesmo, porque não raciocinando como os 

demais, assume a sua avassaladora diferença ontológica, que o erradica de comunicar e 

interagir com a sociedade, porque não partilha do código e referencial comum. A sua 

não racionalidade (porque racional é seguir um determinado padrão de comunicação e 

interacção) coloca-o fora da razão (quase irracional) e fora da norma (Milheiro, 1999).  

 

A rejeição, parte do medo ao estranho, traz a intolerância e o estigma. Não chega ser 

rejeitado, há que marcar essa diferença para que os outros a identifiquem. É sempre na 

comparação, mas em sentido depreciativo, em que se tira o valor a validade a algo, que 

por vezes se perpetua para além da época e da circunstância em que é produzida. Tudo é 

eterno no seu tempo e no contexto, mas a “aceitabilidade sociocultural rege-se por 

princípios, julgamentos e limiares muito mais radicais do que à primeira vista parece”, 

que mesmo depois de se transformarem e evoluírem, permanece a síndroma da exclusão 

e do estigma, sobre aqueles que não se haviam adaptado, condenando-os a viverem fora 

da norma… mesmo que a mesma evolua para algo semelhante à deles (Milheiro, 2000: 

29). 
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Goffman (1982) refere que é próprio do estigma expandir-se de indivíduo para 

indivíduo estigmatizado para a socialização dos seus relacionamentos. O estigma 

debilita as expectativas sociais e a previsibilidade; quando um membro da família 

adquire uma condição estigmatizante, tal como a doença mental, as pessoas tyornam-se 

inseguras quanto, ao que isso implica para a restante família, seus relacionamentos com 

os outros membros da família e confusa acerca de quais deveriam ser as suas próprias 

atitudes, evitando por vezes falar delas.  

 

Contactar com o louco, é contagioso, pois, entender a não razão coloca o interlocutor 

numa posição de fragilidade social, em que entender o ininteligível como a pessoa fora 

dos limites da razão, cumprindo a anátema do ditado popular: diz-me com quem andas e 

te direi quem és… na verdade, loucos serão sempre os outros, e, o louco, porque fora da 

razão, também se encontra fora de si, fora da crítica do seu agir (criticar-se significa que 

age racionalmente, e, como vimos a loucura encontra-se fora da razão), logo, só os 

outros têm poder e significado para validar a loucura, o que implica que o estigma será 

sempre produzido por quem não tem o poder e significância de o realizar, em 

consciência (Milheiro, 1999).   

 

A estigmatização da pessoa como doente mental, no entender de Goffman (1961) e de 

Wing e Brown (1970) citado por Scharfetter (1997: 19) determina e confirma uma 

“invalidez social: expectativas de recaídas, exoneração, protecção, desvalorização, 

afastamento de relações pessoais ou profissionais”, bem como, as “interpretações 

uniformes de formas de comportamento e de reacções, em si normais, como se fossem 

«sinais de doença», hospitalização permanente como institucionalismo”.  

 

A loucura é como uma implosão que produz a “morte afectiva dos sentimentos, das 

emoções, da vida.” Consubstancia-se pela “perda do que cada um tem de mais seu, do 

que o caracteriza, lhe confere identidade; a perda que o individualiza, o torna vivo e 

distinto dos outros” (Milheiro, 2000: 41 e 42).  

O louco “morto por dentro” morre para a sociedade. Mas, na verdade, ele está vivo e 

com afectos, apenas e só está diferente. Para a sociedade ele deixa de existir. Será, 

quanto muito um morto-vivo social (Milheiro, 2000: 42). 
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2.2.5.3. O Papel do Louco 

Adoecer psiquicamente é percebido de forma diferente na sociedade das demais 

patologias, pois em gera, são apresentadas pelos indivíduos que adoecem fora daqueles 

normalmente aceites pela sociedade. Face à especificidade da doença, à qual não é 

atribuída uma causa bem conhecida, é definida pela determinação cultural e de valores, 

e não apenas por factores biológicos, resultando num paradigma de estigmatização e 

exclusão, que isola aqueles que não estão dentro dos padrões habituais, resultando numa 

perda de cidadania, na segregação e exclusão social (Spadini e Mello e Sousa, 2006), 

negando o direito à integração e à utilidade social, ou seja, conjugando a necessidade de 

assistência com a participação social.  

 

«Ser Cidadão» implica reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade, que não se pauta 

apenas pela relação de dependência, mas também em ser proactivo na participação 

(fazendo valer os direitos, deveres, liberdades e garantias de si e dos demais cidadãos). 

 

Negrão (2004: 56) salienta que “a pobreza, a exclusão social e a marginalidade, que 

culmina por vezes essa progressão, referem-se ao “não ser” são o estigma e o selo da 

“não existência”, da “não realização” do indivíduo nas suas várias vertentes – a 

dimensão pessoal, familiar, profissional, criativa, entre outras. O “não ser” soma-se ao 

“não ter”, o que é comungado por Nunes (2001). 

 

O indivíduo “privado ao acesso aos sistemas sociais básicos e destituído das formas de 

poder que caracterizam o “ser” vê-se incapacitado, por inércia, desconhecimento, 

auto-negação ou incapacidade de o fazer, de aceder ao exercício de cidadania.” Esta 

dinâmica tem uma relação cíclica e directa, em que a exclusão é aprofundada pela 

concentração do poder (Negrão, 2004: 56). 

 

Mas, o louco é criativo, traz algo à sociedade. Na verdade, há “um potencial conjunto 

criativo, na forma de estar, nas fantasias inerentes, nas concretizações, de quem 

connosco se cruza de forma peculiar.” Todos temos um louco dentro de nós que 

reprimimos para sermos socialmente aceites, andando em conformidade com as normas, 

temendo o julgamento, as sanções e sobretudo a rejeição social. Mas foi a loucura, que 
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transgride, provoca e cria que revolucionou e moldou as culturas, intervindo nas Artes, 

nas Ciências, nas Letras, mas sobretudo na Política. Como refere Milheiro (2000: 32), 

desde que “respeitem os outros e não incomodem ninguém, os qualitativos 

provocatórios acabam por ser saudáveis, estimulantes e potencialmente evolutivos. É a 

história que ensina e que lhes ajusta a dosagem.”  

 

Se na Antiguidade grega a loucura aproximava o louco da sociedade, enquanto o 

afastava em termos do direito; na Modernidade a loucura naturalizada e interiorizada 

como experiência humana coloca o louco noutro estatuto social: enquanto lhe fornece 

direito ao cuidado, ao tratamento especial e especializado, engedra, no mesmo gesto, a 

alienação da sua subjectividade e cidadania no saber/poder médico, na maioria das 

vezes com perda do direito ao convívio social (Pelbart, 1989).  

 

A partir da criação do hospício, a loucura torna-se verdade médica (Birman, 1978), o 

que remete para o facto que as instituições surgiram de necessidades sociais e não da 

descobertas científicas ou da melhoria dos conhecimentos (Foucult, 1978). A alienação 

é entendida como “um distúrbio das paixões humanas, que incapacita o sujeito de 

partilhar do pacto social” (Torre e Amarante, 2001: 74), onde o alienado reside fora de 

si, da razão e da sociedade. O isolamento vem funcionar na forma e que delimita, 

identificando as diferenças entre os objectos, e opera a visibilidade especifica sobre a 

loucura, permitindo uma norma e apossibilidade e a possibilidade de corrigir os 

defeitos. A alienação produz um lugar para o louco, que excluído do pacto social, da 

cidadania e da razão, da identidade (enquanto “sujeito racional e responsável cívica e 

legalmente”) é-lhe imposta a regra, o tratamento e reeducação, reconstruindo uma 

subjectividade alienada. Mais do que o espaço de tratamento, a institucionalização 

assume-se como necessária (Torre e Amarante, 75 e 76). 

 

Euattari (1986; 1992) distingue a subjectividade do indivíduo, em que a mesma aparece 

como extrínseca, construída e formatada no registro social, constituída por forças 

disseminadas no campo social e pelas suas potencialidades, que busca a modelagem, 

seriação e homogeneização. 
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A doença consolida o internamento, justificada pela crise do indivíduo em relação a si e 

aos outros. O tratamento procura a cura, sob a forma do corpo/mente doente. Face a um 

problema objectivo (a doença) a solução racional persegue a cura, como entidade 

optima (Rotelli, 1990). 

 

No entanto, face á construção social de um problema sem uma solução padrão, urge 

devolver ao convívio social aquilo social aquilo que dele foram excluídos, visando 

restabelecer a normalidade, onde a família e a sociedade têm um papel preponderante 

em recolher o sujeito ao seu cuidado, reintegrando-o no processo de cidadania, não só 

conferindo e confirmando os seus direitos, mas permitindo-lhe assumir um papel digno 

na construção da cidade, onde se sinta útil, respeitado e autónomo. Passa pela 

“produção de um novo tipo de subjectividade, que permita a manipulação do devir-

louco sem interditar a sua expressão, sem regulá-lo, fazendo com que se desistorize e 

deixe de ser sujeito” (Guattari, 1992; Torre e Amarante, 2001: 82). 

 

Como refere Basaglia (1985), o melhor espaço de reabilitação é a cidade, onde a pessoa 

possa desenvolver as suas potencialidades e expressão. Mais do que suavizar as antigas 

estruturas exclusivas (Guattari, 1992), são transplantadas para estruturas comunitárias, 

importa redefinir e conceito de loucura, reinventar e reconstruir um paradigma de 

responsabilidade e da visão social/médica da loucura (politico-social), reinventando a 

cidadania e dando o empowerment ao protagonista (Vasconcelos, 2000) de forma a ser 

ele a construir o seu projecto de vida na cidade.  

 

Para Puel (1997), o modelo manicomial associa o diagnóstico da doença mental à 

incapacidade de pensar correctamente dentro dos padrões tidos como normais, ou seja, 

àquilo que é a expectativa social, que mantém o equilíbrio, conformidade e 

concordância com as normas e valores sociais. É a sociedade que define as normas do 

pensamento e do comportamento, e, uma vez os sintomas detectados, sendo oposta à 

norma, confunde-se com o conceito de desvio, inadptado e marginalizado (Puel, 1997). 

De qualquer forma, a doença só tem realidade e valor numa cultura que a reconhece 

como tal. A matriz paradigmática de mudança assenta em conviver com os que não são 

normais (Dias, 1997); no entanto, para Morin e Kern (1995), isto só é possível quando 

houver uma verdadeira reforma de pensamento.  
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Como salienta Puel (1997), a instituição massifica, generaliza condutas e rejeita 

singularidades e reivindicações do louco, delimitando ainda os espaços já de si restritos, 

reafirmando a sua (pouca) importância no mundo. Para Leonardis et. al. (1990), a 

subjectividade do paciente existe apenas quando ele pode sair do manicómio. Porém, 

haverá sempre um manicómio mental que confina a desrazão (Pelbart, 1992) no espaço 

do imaginário cultural e popular. Assim, implica desmistificar o conceito da loucura, e 

mudar o paradigma do cuidado ao doente mental, não despersonalizando, nem 

uniformizando a forma de ser cuidado, mas valorizando a singularidade e a 

subjectividade, onde a complexidade existencial não se reduza à manifestação da 

doença (Freitas, 1999). Os serviços manicomiais:  

Deveriam tornar-se uma rde, engenharia de reconstrução de sentido, de produção 

de valor, de tempo, encarregando-se de identificação de situações de sofrimento e 

opressão, da reinserção do corpo social, e do consumo de produção de 

intercâmbio, de novos papéis, de outros modos de ser para o outro, aos olhos do 

outro (Rotelli, 1990: 93). 

Para Frankl (1990), a atracção que a psiquiatria exerce sobre o médico imaturo reside na 

promessa de obter, através do saber, poder sobre os outros, conferindo-lhe um status 

pessoal e social, tornando-o incapaz de perceber-se como um ser humano, inserido em 

contexto de multipluridade. 

2.3. CUIDAR O DOENTE MENTAL 

Na relação entre o profissional de saúde e o seu utente poderão existir desencontros face 

às motivações e papéis (Ricou, 2004), mas também das diferentes sensibilidades em 

jogo. Entendemos como sensibilidades, as diferentes leituras da realidade que a pessoa 

faz, em função das suas mundivivências, filosofia de vida e consciência ética, e, no caso 

do profissional do modelo adoptado face à saúde-doença, à forma como encara a doença 

mental e às suas competências (saberes ser e estar, fazer e saber). Claro que estas 

sensibilidades são transversais a muitos outros factores, muitos deles dependentes do 
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contexto do cuidado, que interferem na relação, definindo a emissão de um juízo de 

valor, que determinarão o exercício do cuidar. 

2.3.1. Contextos do Cuidar 

O comportamento da doença implica a existência de queixas/impedimentos, sentimento 

de medo, insegurança, dependência, necessidade de apoio e defesa, necessidade de 

tratamento e de pedido de ajuda, que subalternizam e colocam o paciente numa posição 

de assimetria e fragilidade face ao profissional de saúde (dono do saber e do poder). 

Face à doença mental, o comportamento de pessoas com perturbações cognitivas ou 

afectivas na personalidade, a expressão da doença é diferente, acrescendo o desvio face 

à norma cultural e à norma comunicacional. Se aquele que adopta o “papel de doente 

goza da concessão de cuidados, atenções, exoneração de obrigações sociais, bem como 

uma oferta de assistência e de terapêutica”, já o “louco” sofre a discriminação na sua 

doença e no seu estatuto variando em grau consoante as manifestações (quer qualitativa 

como quantitativamente) de acordo com o diagnóstico e a derivação, bem como face ao 

seu estatuto social (Scharfetter, 1997: 19).  

2.3.1.1. Ser Doente Mental 

O indivíduo com perturbação mental vive num contexto cultural e num determinado 

espaço geográfico; fora deles fica mais vulnerável. A comunidade concede-lhe um 

“estatuto imunitário”, que o tolera e protege, que o “conhece e reconhece.” Este 

estatuto permite-lhe “uma prática mais complacente que aos restantes membros da 

comunidade. Permite-lhe ser protagonista de atitudes socialmente condenáveis para os 

restantes membros”, ainda que “não se seja doido como se quer mas como a sociedade 

previu e determinou.” No entanto, esta relação (louco-comunidade) “está em 

permanente mutação”, sendo por isso “sujeita à acção do tempo e do espaço” 

(Henriques, 1998: 114 e 115). 

 

Henrique (1998), apresenta-nos uma visão ultrapassada da doença mental, na medida 

que, tem havido uma mudança na forma como a doença mental é encarada, permitindo 
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que muitas perturbações mentais que funcionem numa perspectiva diferente. Para este 

autor, a relação da comunidade com o doente é feita através de: 

• Reclusão e contenção física do doente – a reclusão (restrição da liberdade do 

doente através do encerramento num determinado espaço físico) era da iniciativa 

da família (como forma de protecção, face à desorientação espacial) e do grupo 

(face a um indivíduo potencialmente perigoso); já a contenção física era usada 

para os mesmos fins, face à violência e ideias de fuga; 

• Solicitação de internamento – por dificuldades económicas ou à incapacidade 

de tratamento adequado, a família solicitava o internamento vitalício numa 

instituição que retirava o indivíduo do convívio da comunidade; 

• Medos – geralmente o medo era usado para persuasão ou manobra intimidatória, 

quer sobre os demais (através do estereótipo do louco), quer sobre o doente 

limitando a sua agressividade, quer face ao estranho recém-chegado à 

comunidade (em especial quando era louco); 

• Diabruras e brincadeiras com o doente – manifestadas por brejeirices, 

palhaçadas, indução ao escândalo (violação do tabu, através da provocação 

comunicacional e comportamental), ou estimulando a irritação do doente mental 

de forma testar as capacidades dos indivíduos; 

• Actos agressivos – defendida como expressão social ou como expressão 

genética, o acto violento tem por base a destruição ou lesão intencional de um 

determinado objecto ou sujeito; geralmente, era perpetrada pela própria família 

com fins reeducacionais e de imposição de hierarquias; da parte dos doentes 

sobre a população era de carácter imprevisível e periódico; 

• Trabalho – existe uma ambivalência, mas grosso modo quando sujeito ao 

trabalho, o doente mental ocupava-se em actividades pouco exigentes e pouco 

valorizadas socialmente;    

• Ajuda e solidariedade – a solidariedade do louco é sempre proximal (a família 

ou o grupo); já a função social da comunidade e familiar tem a haver com o zelo 

pela sobrevivência do indivíduo. Como refere Henriques (1998: 127), “a rede 

social, e de saúde, montada pelo Estado raramente beneficiava o cidadão 

comum e a comunidade mobilizava-se para a resolução dos seus problemas.” 

• Violação – a doença mental torna mais vulneráveis os seus portadores, 

conferindo ao género masculino a agressão e ao feminino a vitima e inocência; 
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• Aceitação e marginalização – como refere Henriques (1998: 129), a aceitação 

tem a ver com “a relação positiva do sujeito com o grupo e vice-versa. São 

atitudes que tem a ver com o acolhimento, respeito e aprovação do doente.” A 

marginalização é entendida como “um conjunto de atitudes reflexo do medo e 

da desconfiança que a doença ou o doente mental inspiram,” diferenciando-se 

da rejeição na medida que esta significa “recusa, lançar fora, destruição do 

elemento rejeitado. A marginalização é, ao invés, pôr de lado, colocar na 

periferia mas continuando a fazer parte do todo.” Pode assumir diversas 

formas, desde o condenar, aconselhamento, desprezo com sobranceria, 

incompreensão ou indiferença comunicacional; 

• Casamento – o celibato era um dos critérios de anormalidade; a verdade é que 

daqueles (raros) que casaram, poucos conseguiram manter a situação familiar; 

• Sentimentos - de uma forma geral os doentes mentais inspiram compaixão e 

piedade, independentemente da aceitação ou marginalização da comunidade; 

• Alimentação, dormir e vestir – geralmente estas actividades eram da 

responsabilidade da família, ou da comunidade quando não a tinham ou eram 

nómadas; grosso modo, o louco caracterizava-se pela ausência de cuidados e 

pela incapacidade em providenciar a satisfação das suas necessidades. 

 

O que podemos concluir daqui? Pensamos que esta visão, embora possa ainda 

permanecer em certas regiões do país (em especial em comunidades rurais mais 

isoladas), está a desaparecer, sendo substituída por outra mais tolerante e que confere ao 

doente mental um papel mais activo. No entanto, face à nossa experiência, observamos 

que existem muitas ideias enraizadas que obstam à integração do doente mental, face ao 

estigma da sua doença. 

2.3.1.2. Contextos em Saúde Mental 

Na área da saúde e doença mental é comum distinguir dois domínios diferentes: o 

normal e o patológico. Ellenberger (1981) citado por Henriques (1998: 34) refere-se a 

outro domínio não menos importante, o sobrenatural, dominado pelo “xamã, o 

feiticeiro, o padre e a bruxa.” 
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“A mulher, a bruxa e a possessão pelo demónio são as constantes da explicação das 

perturbações mentais. São a causa e cura. Os tratamentos com eméticos, sangrias e 

unguentos, são evolvidos em práticas obscuras de feitiçaria” (Cordeiro, 1994: 18), 

fazendo parte do imaginário da medicina popular. 

 

A OMS (1983) citado por Henriques (1998: 53) define a medicina popular como o 

“conjunto de todos os conhecimentos e práticas, explicadas ou não, para diagnosticar, 

prevenir ou eliminar um desequilíbrio através da experiência pessoal e observação 

transmitida de geração em geração.” Fontes (1995) citado por (Henriques, 1998: 53) 

define-a como o “conjunto de conhecimentos e crenças criadas pelo povo, quer dizer, 

pelos profanos não profissionais, e se opõe ao discurso erudito.” 

 

Em Portugal, “a área da psiquiatria e cultura tem sido fundamentalmente tratada a 

dois níveis: na relação médico-doente e no relacionamento estabelecido entre o doente 

mental e o sobrenatural, protagonizado pelas bruxas e mulheres e homens de virtude”; 

no primeiro caso, a doença é explicada como uma disfunção física ou psíquica, já no 

segundo, é atribuída a uma entidade desconhecida que se apoderou do indivíduo. 

Sobressaem da cultura popular certas crenças que as doenças têm especialistas 

particulares consoante a categoria: o curandeiro (“ossos partidos, reumatismo e males 

de ventre”); o médico (“doenças infecciosas, epidemias e acidentes muito graves”), o 

padre ou o vidente (“possessões, relações familiares difíceis e inveja alheia”) e Deus 

(“cancro, sida, «variação da cabeça», acidente muito grave”) (Henriques, 1998: 54).  

 

Para Henriques (1998), o desencadear da loucura, na crença popular, é variada, bem 

como o seu tratamento. No entender de Carvalho (1994) citado por Henriques (1998), a 

doença psiquiátrica tem duas causas bem definidas: a material (real) e a espiritual 

(existente noutra realidade, a superstição). Relativamente às manifestações, são 

apontadas diversas causas como: atentados ao pudor, agressividade (auto e hetero), 

fugas, cantos, risos, gritos e conversas descontextualizadas, imprevisíveis e estranhas, 

desrespeito para com as hierarquias e atitudes irracionais, cujo tratamento era feito à 

base de exorcismos, fármacos, promessas a santos, mezinhas, rezas e espairecer, 

realizados por terapeutas específicos (como médicos, padres, barbeiros, videntes ou 

bruxas). 
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Mas de que forma o médico e o doente interpretam a doença mental? 

 

Na ânsia de colagem à ciência racional, a Psiquiatria torna-se fundamentalista nas suas 

praticas biomédicas, dissociando a mente do corpo, obliterando a noção de pessoa como 

entidade interactiva e dinâmica com o seu contexto ambiental. A ciência é capaz de 

“nomear as espécies que existem no universo; possui um poder simbólico performativo, 

instituintes de “verdades” e supostas realidades; é considerada, pois, como 

legitimadora ontológica e fonte de verdade” (Fonseca, 1998: 36). 

 

Na generalidade, o médico adopta a perspectiva biomédica como tentativa de chegar à 

racionalidade científica, em que apenas o que é real é objectivamente observado, 

medido, quantificado, testado e validado. Tudo o que se afasta destes parâmetros entra 

no campo do ininteligível, subjectivo e da experiência individual, logo difícil de 

padronizar ou normalizar, porque não tendo validade universal, nem ser disposto em 

categorias identificáveis, deve ser sujeito a uma tipologia específica. Sendo mais fácil 

tratar a parte (identificada e circunscrita) que o todo (mais amplo, interactivo e 

dinâmico), assume o seu carácter reducionista que realiza o sofrimento por sinais e 

sintoma. Face à sua difusidade ou à não existência, realiza o diagnóstico na base do 

psicológico, psicogénico e psicossomático, implicando uma desvalorização da 

experiência subjectiva e individual da doença e do sofrimento, bem como da pessoa, 

que não possuindo esses atributos tipificados como normais no contexto da doença, a 

coloca como um doente fora do normal ou anormal. Implica também tentar validar esta 

tese, através dos exames complementares que, face à inexistência de algo biológico ou 

orgânico, de algo que permita catalogar e determinar uma doença real, objectiva, relega 

o doente na sua doença, desvalorizando-o como doente e como pessoa, acusando-o de 

nada ter, de ser louco (Quartilho, 2001; Abreu, 2002). 

 

Já a pessoa doente, na análise de Quartilho (2001: 79), transporta em si duas formas de 

representação da doença, aquilo que sente (Ilness) e aquilo que é objectivável como 

doença (Disease), em que a primeira é “constatada pela resposta subjectiva do 

indivíduo e dos seus familiares e conhecidos à sua situação de saúde”, em particular a 

forma como a doença é “interpretada a origem e relevância dos seus sintomas, o modo 

como estes afectam as relações com as outras pessoas e os vários passos que tem de 
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percorrer para resolver a situação”, em que o Ilness, no entender de Helmam (1994) 

citado por Quartilho (2001: 79), “não inclui apenas a experiência subjectiva da doença, 

mas também os significados atribuídos a essa experiência, no contexto social.” No 

entanto, o termo Ilness é polissémico, face aos significados potenciais. Como salienta 

Helman (2000) citado por Quartilho (2001: 79 e 80), se por um lado, tem a ver com o 

significado que provém de um “consenso padronizado no contexto cultural especifico”, 

por outro, tem a ver com o rótulo que traz associado, “reflectindo os medos e 

preocupações das pessoas e traduzindo, ao mesmo tempo, as transgressões morais da 

sociedade”, ou seja, tem a ver com “doenças que implicam associações simbólicas, 

com consequências no modo como os doentes se vêem a si próprios”, mas também e 

acima de tudo, “na forma particular como são olhados, discriminados ou rejeitados, 

pelas outras pessoas e instituições.” Desta forma, as metáforas da doença “são também 

internalizadas ou incorporadas pelo doente, influenciando as suas experiências 

subjectivas e os significados que lhe são atribuídos.” Assim, a doença assume 

contornos de castigo moral, de rejeição xenofóbica ou de autêntica guerra declarada 

face a “valores convencionais, perpretada por estilos de vida imorais, pela 

promiscuidade, e pela influência nociva de minorias estigmatizadas.”   

 

Entre nós, a política tem-se orientado “para uma exclusividade da Psiquiatria 

Hospitalar, médica e biológica, numa atitude política absurda que desconhece a 

vertente humanista da prática clínica e da cultura” (Milheiro, 2000: 214). 

 

No entender de Milheiro (2000: 216), há “uma miséria psiquiátrica básica que nunca 

poderá ser resolvida, pela própria natureza da doença, mas o seu grau é dolorosamente 

impróprio em alguns locais.” Para este autor, isto deve-se à reduzida sensibilidade do 

estado (com orçamentos escassos e a ausência de estímulos), no profundo “desprezo, 

superiormente difundido, pela visão humanista da Saúde e da Doença”, mais 

expressivo nesta área que noutra qualquer e uma preocupação “economicista instalada 

para além do razoável, ainda por cima avaliada por quem mostra não saber fazer 

contas a médio prazo”, na medida que se procura “o lucro imediato, desconsidera-se o 

não condizente. Prevenir, organizar, melhorar, promover Saúde Mental, nada disto 

interessa, apesar dos previsíveis benefícios no futuro” (Milheiro, 2000: 216 e 217). 
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2.3.1.3. Tendências e Políticas em Saúde Mental 

A razão resgatada da Grécia Antiga produziu com o Iluminismo a institucionalização 

dos “loucos” visando retirar da circulação aqueles que alteravam a ordem social (Porter, 

1990). Face a uma nova sociedade contractual (pós Revolução francesa), o “louco” é 

desresponsabilizado, ao mesmo tempo que lhe são negados os direitos, porque era 

considerado incapaz de trabalhar ou produzir num mercado regulado por trocas (Castel, 

1978).  

 

Basaglia foi sem dúvida o maior ícone da reforma psiquiátrica no mundo. Perante a 

realidade da saúde mental nos anos 60, numa instituição em Gorizia (Itália), percebeu 

que não era suficiente apenas humanizar o ambiente hospitalar, chegando á conclusão 

que as intervenções deveriam ocorrer inclusive no que diz respeito à estrutura 

organizacional e nas relações entre a representação social da loucura na sociedade, 

propondo propostas de inclusão social e dismistificação da loucura (Basaglia, 1985). 

 

Entendemos por representação o “conteúdo concreto daquilo que é aprrendido pelos 

sentidos, pela imaginação, memória ou pensamento”, ou seja, tem a ver com a 

“reprodução daquilo que se pensa.” Como refere Wittgenstein (1953), a representação 

quando relacionada com o acto de representar ou interpretar implica a construção de 

identidades funcionais que permitem negociar as relações com a realidade social. Desta 

forma, somos produtos e produtores da realidade social. 

 

Para Basaglia (1985), os portadores de perturbação mental foram excluídos da 

sociedade e mantidos isolados em instituições, o que contribui para aumentar o poder 

médico em relação ao doente mental, o que tem vindo a obstar à reinserção na família e 

comunidade. 

 

O processo de mudança de paradigma assistencial em saúde mental conhecido como 

reforma psiquiátrica assenta na premissa de restituir o doente mental ao convívio com a 

sociedade, visando reinseri-lo como elemnto participativo na cidadania, 

responsabilizando a família e implicando a sociedade, mas desresponsabiliza o estado 

ao não considerar o contexto ambiental, muitas das vezes carenciado na equidade e em 
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redes de suporte que lhe permitam subsistir condignamente e providenciar os cuidados e 

o sustento do indivíduo com a sua doença. Na verdade, muitas vezes em condições de 

pobreza extrema, privada de habitação condigna, com carências económicas, 

educionais, sanitárias, de espaços de lazer e conforto que lhe permitam levar uma vida 

(con) digna, a família (muitas vezes apenas representada na figura da cuidadora), na 

presença de alguém que, necessitando de ajuda e de cuidado, não é ouvida nas suas 

angústias, necessidades e problemas, restando-lhe apenas o caminho de tentar reinternar 

o seu familiar. Prevalecendo a imagem do “louco”, perigoso para a sociedade, o estigma 

e a rejeição impedem essa reinserção, contribuindo mais ainda para o isolamento, e para 

o defraudar das expectativas fa família, também ela sujeita ao rótulo social, pois, é 

sinalizada como cuidadora e responsável daquele doente. Mais, do que conviver com o 

doente, a família tem de conviver com a marca social da doença (Cardozo de Souza et. 

al., 2002).   

 

Para Waidman e Gusmão (2001), o retorno ao domicílio é feito para conviver com os 

seus familiares (que procederam ao seu internamento/segregação) e que se esta família 

não estiver preparada e acompanhada no seu relacionamento, o reinternamento torna-se 

uma realidade imediata, face à insustentabilidade da relação. 

O impacto da globalização, trouxe outras realidades, outras visões e outras formas de 

ser e estar que a necessidade de integrar e conciliar numa nova identidade unificada, 

onde a diferença não é o Eu nem o Outro, mas algo intercalar, entre-ambos e entre-

lugares (Bhabha, 1998). 

 

Face a estas novas realidades, urgia definir uma nova norma, construída com os novos 

diferentes, mas que excluísse aqueles que não eram considerados por todos aqueles que 

pela força da dominância (politica, económica e social) definem os critérios que 

identificam a diferença, na marca da exclusão, onde os pobres, os improdutivos e 

portadores de necessidades especiais eram excluídos dessa nova ordem global (Veiga-

Neto citado por Larrosa e Skliar (2001). Face ao ideal comunitário, o preço a pagar (em 

liberdade, autonomia, direito à auto-afirmação e identidade) pelo comunitarismo 

(enquanto algo positivo e bem, traduzido em segurança e na procura do bem comum), 

implica a exclusão daqueles que eram aptos para compor essa comunidade (Bauman, 

2003). 
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A lógica comunitarista (comum aos Estados-nação) dá-se através da homogeneização 

cultural, da marcação da identidade e “democratização da diferença” (Linhares da 

Silva, 2001: 206). Nas condições actuais, é impossível fechar-se ao outro, manter 

distante a sua identidade, a sua cultura e a sua carga de atributos negativos. Face à 

modernidade, as instituições que estavam encarregues de (re) habilitar, regular e de 

controlar já não conseguem exercer essas funções. Para a sociedade, ao levantar os 

muros, priva a liberdade; ao deixar os outros soltos do lado de fora instaura apreensão e 

insegurança na medida que a mesma almeja a ordem, a estabilidade e a previsibilidade 

(Bauman, 2003). 

 

Os processos que criam as inúmeras barreiras impeditivas da participação dos sujeitos 

desumanizam a vida social ao inibirem a autorealização como requisito fundamental do 

ser humano, visto que acontece na estrutura social e não propriamente por uma causa de 

incapacidade pessoal, com a agravante de serem portadores da marca do estigma da 

inaptidão social, deixando-os nas franjas da miséria social e vulneráveis aos riscos, 

necessitando de uma protecção especial por parte de quem os havia segregado, na 

medida que estão interditos aos bens sociais (Martineli, 1995). 

 

Para Sawaia (2004), mudar o paradigma implica reconstruir as bases sobre as quais 

assenta a sociedade, relegando as formas de poder que identificam o estranho, relevando 

o respeito pela alteridade e pela dignidade humana, uma vez que, ser diferente não 

implica uma desqualificação e inferioridade, mas a riqueza da complementaridade e da 

integração das diferentes expressões. 

2.3.1.4. Cuidar a Saúde Mental 

Como refere Milheiro, 2000), a identidade individual tem regras únicas, diferentes das 

sociais, agindo em complementaridade e coexistência. Cada pessoa funciona entre duas 

realidades, a interna (subjectiva, constitutiva e pessoal, carregada de emoções e 

fantasias, sem lógica, nem racionalidade) e a externa (objectiva, social, percepcionada, 

obediente às regra e construções pragmáticas da racionalidade), pautando-se a 

normalidade pelo equilíbrio, intercâmbio e harmonia. A prevalência de um dos lados 
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com prejuízo do outro gera sofrimento, crise e perturbação, sempre com dolo para a 

pessoa. Os medicamentos mais não fazem que modificar as reacções, não tocando no 

essencial, pelo que a saúde mental deve ser promovida e construída no dia-a-dia dos 

indivíduos inseridos no seu contexto, na sua cultura e na sua comunidade, restando aos 

profissionais de saúde ajudá-los nesse desiderato. 

 

Então como se atinge o Bem-estar?  

 

Parece que tem a ver sobretudo com a personalidade, a resiliência e a maneira de lidar 

com o stress (MacFarlane et al., 1997), ou seja, com manter o equilíbrio, com mudar 

aquilo que está menos bem para algo melhor. Mas a capacidade de mudar “não é 

absoluta nem gratuita”, tem limites (a começar pelo corpo). Aquilo que somos (como 

ser cultural, contingente e em devir), a forma como nos vemos e somos vistos, as nossas 

vivências e interacções constroem a nossa identidade no mundo, que é fundamental para 

o reconhecimento e atribuição do papel social, definindo a utilidade da pessoa na 

cidade. Aprendemos com as vivências, mas sobretudo com a interacção, assumindo 

responsabilidades e decisões, adaptando-se às realidades da vida social (Abreu, 2002: 

118). 

 

Então, como deverá intervir o profissional de saúde?  

 

Deverá agir dirigindo-se à mudança de hábitos ou do estilo de vida da pessoa 

imprevidente, ou ao evitamento de situações de risco de contrair a doença, esperando 

que esta transformação do comportamento arraste consigo a diminuição da 

emocionalidade excessiva (Joyce-Moniz e Barros, 2005: 23). 

 

A promoção da saúde e a prevenção da doença são essenciais para a prática da saúde 

mental comunitária. Assume-se fundamental a prevenção aos três níveis: 

• Prevenção Primária – Tem a ver com a “redução dos riscos de saúde”, 

envolvendo a “identificação de situações que têm o potencial para causar stress 

e dor”, passando pelo ensino da “gestão do estilo de vida a prestadores de 

cuidados a indivíduos com distúrbios graves” (Howard, 1999: 770); 
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• Prevenção Secundária – Passa por “actividades dirigidas à redução da 

prevalência ou da natureza patológica de uma situação” (Howard, 1999: 770); 

• Prevenção Terciária – Refere-se ao “restabelecimento e ao aumentar de 

funcionamento”, incluindo o “controlo dos sintomas da doença e das respostas 

ao tratamento, a coordenação da transição do hospital para a comunidade e a 

identificação de opções de cuidados durante os períodos de descanso” dos 

cuidadores (Howard, 1999: 770).  

 

Para que isto se torne exequível, é muito importante a rede social de apoio. Entendemos 

a rede social na esteira do defendido por Alarcão (2000: 353), como o “conjunto de 

relações interpessoais e sociais diferenciadas da massa anónima social e estabelecidas 

por determinado indivíduo.” Os elementos que compõem a rede social “são 

organizados em quatro quadrantes principais: família, escola/profissão, amizade, 

comunidade (vizinhança e instituições). Pelas suas funções a rede social pode 

desempenhar um importante papel de suporte.”   

2.3.2. Bioética e Saúde Mental  

Face à Saúde Mental, importa termos presentes uma diversidade de visões que no dia-a-

dia o profissional de saúde deverá integrar quando cuida a pessoa na sua saúde mental, 

pelo que teremos de ter em conta aquilo que decorre da bioética (os princípios e os 

valores), da deontologia (deveres e os limites), do direito (como emanação normativa e 

reguladora da sociedade) e da sociedade (ou do outro, como entidade abstracta, mas 

omnipresente e totipotente que limita a autodeterminação individual). 

 

A questão basilar na saúde mental é que ética vai prevalecer, se a do pragmatismo (o 

que é certo é fazer e no imediato) ou a da transcendência, onde o “ser para” é não 

redutível ao “ser para si mesmo” anulando os preceitos de eficiência máxima face à 

natureza dos fins (Bauman, 1997). 
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2.3.2.1. A Visão da Bioética: Os Princípios e os Valores 

Quando falamos em bioética, estamos essencialmente a discutir princípios e valores. Ao 

analisarmos os principais diplomas éticos, verificamos uma sintonia acerca do que é a 

pessoa humana em geral e o doente mental em particular, em que a este último, 

pertencendo à espécie humana, lhe são reconhecidos os mesmos direitos, acrescendo 

outros que provêm da sua condição de fragilidade e vulnerabilidade decorrentes da sua 

doença e incapacidade para os realizar nos diversos contextos. 

 

Como vimos anteriormente, o ser humano é uma entidade única, não explorável, dotada 

de autonomia de reflexão, decisão, acção e responsabilidade entre a criação. Nesta 

concepção, a relação médico-utente deve pautar-se pelo respeito pela humanidade e 

direitos do próximo, induzindo uma procura de equidade, solidariedade e beneficência 

numa macroética pública, aplicados através da intervenção do ethos pessoal e que 

resultam de uma diversidade de vivências, pensamentos e culturas. Por outro lado, da 

transposição das diversas correntes teológicas, ressalta um denominador comum: a 

primazia do ser humano, a sua unicidade, a aliança com um plano divino, exigindo 

respeito pela vida e condenando o assassínio.  

2.3.2.2. O Cuidar em Saúde Mental: Os Direitos e os Deveres 

Analisar a questão do cuidar em Saúde Mental, do ponto de vista da Bioética, centraliza 

o nosso discurso nos direitos e nos deveres (quer a nível do profissional de saúde, quer a 

nível do indivíduo utilizador dos cuidados).  

 

Se para o profissional implica uma multiplicidade de análise, quer face à sua visão da 

pessoa, do cuidar e das suas referências em termos da comunidade moral de origem, 

implica igualmente uma análise tranversal da prática do cuidar, da deontologia, do 

direito e da (bio) ética, mas também das suas responsabilidades sociais, onde a 

principiologia parece ajudar a equacionar o melhor caminho nesta amálgama de 

escolhas possíveis; para o indivíduo utilizador dos cuidados o discurso parece centrar-se 

sobretudo na questão dos direitos, omitindo-se muitas vezes a questão dos deveres como 

premissa de cidadania participável e co-responsabilização na sua saúde.    
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A autonomia exprime a dignidade da pessoa humana, porque franqueia a sua liberdade 

autocontrolada e responsável, mas ao mesmo tempo pode tornar-se numa temível arma 

contra o bem do paciente, na medida que, valendo a decisão pelo grau de 

esclarecimento e informação que do sujeito que decide, é motivada pela emoção. 

 

A assimetria existente entre o médico e o doente tem vindo a ser corrigida face à 

implantação do princípio do respeito pela autonomia individual que devolve a liberdade 

e autodeterminação ao doente ao permitir participar na realização da sua saúde, 

resultando num melhor clima da relação terapêutica, diminuindo as dúvidas, angústias, 

dúvidas e o sofrimento face à incapacidade de realizar o seu projecto de vida e 

permitindo a partilha da responsabilidade da sua cura, assumindo que o projecto de 

saúde individual é construído paulatinamente realizando uma autonomia responsável 

que resulta numa melhor saúde individual e colectiva (Martinez: 2002).  

 

Exceptuando algumas patologias com base orgânica (onde pode recorrer a exames 

complementares que o ajudam na tomada da decisão sobre a entidade clínica que está 

presente naquele indivíduo), o médico só se pode socorrer da informação que o paciente 

e/ou os seus familiares directamente lhe reportem, o que implica uma contextualização 

da sua história de vida, das suas vivências e do contexto ambiental onde faz relação, 

sendo necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre médico-paciente e/ou 

família que lhe permita produzir a confidência voluntária e consciente (Martinez, 2002).  

 

Porém, no caso do doente mental, o exercício desta autonomia pode estar 

comprometido, no sentido que não poderá possuir o alcance necessário para a 

compreensão dos fenómenos, dos actos que pratique ou o discernimento para avaliar e 

prever as consequências das suas decisões. 

 

Mais do que tudo, trata-se de desvendar a verdade, no nevoeiro dos sintomas da 

patologia que veda ao conhecimento imediato a expressão da doença. O processo de 

diálogo em busca da verdade passa pelo cimentar da relação de confiança, promovendo 

proactivamente essa verdade construindo a relação e a empatia. Uma vez construído o 

diagnóstico, passa por esclarecer o doente sobre o diagnóstico, o prognóstico e as 

alternativas de tratamento, possibilitando o exercício da autonomia (dentro do possível 
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face às suas capacidades) através do processo de consentimento que envolve o doente 

no processo de decisão clínico. Este processo, no entender de Beauchamp e Childress 

(1999) citado por Martinez (2002: 73) gozam dos seguintes requisitos:  

• Elementos Iniciais (condições prévias): competência (para entender e decidir) e 

voluntariedade (para decidir) 

• Elementos Informativos: exposição (da informação material), recomendação 

(de um plano de acção) e compreensão (da exposição do plano e a 

recomendação ou sugestão do melhor caminho) 

• Elementos do consentimento: decisão (a favor de um plano) e autorização (do 

plano eleito). 

 

No entanto, dever-se-á entender a competência sublimada na autonomia, ou seja, o 

exercício da autonomia é consumada perante o menor indício de competência da pessoa, 

em que esta poderá exercer a decisão responsável sobre o projecto de vida. 

 

O paternalismo, no entender de Gracia citado por Martinez (2002) recusa os desejos, 

opções e acções das pessoas que gozam de informação suficiente e da capacidade ou 

competência adequadas, para o próprio benefício do doente, procurando um bem à custa 

da sua vontade. No entanto, se a vontade do médico é regido pelo princípio hipocrático 

de “primum non nocere” (princípio da não-maleficência), implica o reconhecimento do 

respeito pela autonomia individual, porque em nenhum caso poderá provocar dano 

sobre o doente. O reconhecimento da autonomia, resulta também no melhor interesse do 

doente, actuando de acordo com a leges artis num bem deste, pelo que está patente o 

princípio da beneficência.  

 

Então onde entra o paternalismo?  

 

Não entra, na medida que não procura um bem para a pessoa, mas constitui uma forma 

assimétrica de dominação médica (mesmo em situação de urgência, não é propriamente 

o paternalismo que está em jogo, mas a beneficência em si, de forma a poder devolver a 

autonomia ao doente, não tendo a haver com a dominação em si). 
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2.3.2.3. As Leis para a Saúde Mental  

A lei significa a ordenação de acordo com regularidades, implicando por isso a noção da 

regra e da ordem, do dever-ser, em coerência e estabilidade numa dada sociedade, 

baseada em certos princípios e um conteúdo material, que sustenta a vivência colectiva, 

pela sua natureza formal (como acto do Estado que exprime o exercício do poder), quer 

pela sua natureza material (como prescrição normativa, de qualquer poder do Estado, de 

carácter inovador) mas sempre regulada por uma entidade emanada da própria 

sociedade que a representa. De qualquer forma, importa reter o seu carácter coercivo 

que determina as formas de relação do viver em sociedade (Böckenförde, 1981; Neves, 

1984; Vaz, 1992).   

 

Face à lei, importa no direito civil a competência social e profissional, a maioridade, a 

capacidade negocial e dos bens, e de autodeterminação; no direito penal, questiona-se 

sobre a imputabilidade, a responsabilidade, a possibilidade de ser condenado e detido, 

prevendo-se medidas (tratamento, tutela e hospitalização) ou questões de direito 

fiduciário (invalidez, pensões, etc.) (Scharfetter, 1997). 

 

Ao analisarmos a Constituição da Republica Portuguesa (Portugal, 2005a) verificamos 

que, sendo Portugal um estado baseado na dignidade da pessoa humana, todos os 

cidadãos estão em pé de igualdade perante a lei, usufruindo dos mesmos direitos e 

deveres, pelo que o cidadão doente mental possui os mesmos direitos e deveres que a lei 

consagra aos demais cidadãos (direito à vida, à integridade física, à liberdade e 

segurança, à saúde, à família, à educação, ao trabalho e à solidariedade social, à 

identidade pessoal, ao ambiente e qualidade de vida, etc.), o que implica que mesmo 

face à incapacidade de os poder exercer estes podem ser exercidos pelo mesmo ou 

mandatado por outrem. 

 

Relativamente aos dos cidadãos portadores de deficiência física ou mental, o art. 71º da 

Constituição da Republica Portuguesa afirma que “gozam plenamente dos direitos e 

estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou 

cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados”, bem como o Estado 

se obriga a realizar “uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e 
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integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias”, 

desenvolvendo uma “pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de 

respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efectiva realização dos 

seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores”, assim como o 

estado apoiar “as organizações de cidadãos portadores de deficiência” (Portugal, 

2005a: 4654).  

 

A Lei de Bases da Saúde (Portugal, 1990) afirma uma política de saúde universal, 

global, tendencialmente gratuita, equitativa e descentralizada (Base XXIV), que visa a 

promoção da saúde e a prevenção da doença, a equidade no acesso e na distribuição dos 

recursos, a estruturação de acordo com os interesses dos utentes em articulação com os 

serviços de segurança e bem-estar sociais, devendo a gestão ser direccionada para a 

utilização racional dos recursos, em apoio com o sector privado, promovendo a 

participação dos cidadãos e da comunidade, incentivando a educação das populações e 

estimulando a formação e investigação para a saúde, numa política de saúde evolutiva e 

adaptada às necessidades e recursos das populações (Base II), atingindo todos os 

cidadãos, no qual são afirmados os direitos e deveres dos utentes (Base XIV) e dos 

profissionais de saúde (Base XV), mas que privilegia a responsabilidade individual e 

colectiva dos utentes (Base V).  

 

Também o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, ditado pelo 

Dec.-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro, no seu art. 5º, afirma que o respeito pela 

dignidade da pessoa e pela sua vida privada, bem como recusa discriminações de 

qualquer espécie, em que interesses e os direitos dos beneficiários se sobrepõem aos das 

instituições, associações ou fundadores. 

 

Relativamente à Saúde Mental, a Lei de Saúde Mental (Portugal, 1998a: 3544 a 3550) 

estabelece os princípios gerais da politica de saúde mental, bem como regula o 

internamento compulsivo, afirmando que a protecção da saúde mental se efectiva 

através de “medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio 

psíquico dos indivíduos, para favorecer o desenvolvimento das capacidades envolvidas 

na construção da personalidade e para promover a sua integração crítica” no seu meio 

social, propondo-se “acções de prevenção primária, secundária e terciária da doença 
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mental, bem como as que contribuam para a promoção da saúde mental das 

populações”, observando-se como princípios gerais a prestação de cuidados de saúde 

mental a nível da comunidade, de forma “a evitar o afastamento dos doentes do seu 

meio habitual e a facilitar a sua reabilitação e inserção social”), no “meio menos 

restritivo possível”, sendo o internamento efectuado em hospitais gerais, e no caso de 

doentes “que fundamentalmente careçam de reabilitação psicossocial, a prestação de 

cuidados é assegurada”, preferencialmente, “em estruturas residenciais, centros de dia 

e unidades de treino e reinserção profissional, inseridos na comunidade e adaptados ao 

grau específico de autonomia dos doentes”, comparticipados pelo Estado. A prestação 

de cuidados de saúde mental “é assegurada por equipas multidisciplinares habilitadas 

a responder, de forma coordenada, aos aspectos médicos, psicológicos, sociais, de 

enfermagem e de reabilitação”.  

 

Na gestão do internamento psiquiátrico comum tudo se passa como em qualquer 

especialidade médica: nas admissões, nas altas, nos processos (Portugal, 1998a). 

 

A Lei de Saúde Mental define ainda o internamento compulsivo como decorrente de 

“decisão judicial do portador de anomalia grave”, diferenciando-o do voluntário como 

o internamento a solicitação do portador de anomalia psíquica submetido ou à 

“solicitação da representação do representante legal de menor de 16 anos”. Considera 

ainda, como princípio geral (art. 8º) que “só pode ser determinado quando for a única 

forma de garantir a submissão a tratamento do internado e finda logo que cessem os 

fundamentos que lhe deram causa”, só podendo ser determinado “se for proporcionado 

ao grau de perigo e ao bem jurídico em causa” que deverá “ser substituído por 

tratamento em regime ambulatório”, em que as restrições são “estritamente necessárias 

e adequadas à efectividade do tratamento e à segurança e normalidade do 

funcionamento do estabelecimento, nos termos do respectivo regulamento interno”, 

gozando no entanto dos direitos e deveres prescritos no art. 10º, nomeadamente de ser 

informado dos seus direitos, estar “presente nos actos processuais que directamente lhe 

digam respeito”, bem como ser ouvido pelo juiz (excepto se o seu estado de saúde 

assim o impedir) e ser “assistido por defensor, constituído ou nomeado”, que o poderá 

representar na sua ausência, assim como “oferecer provas e requerer diligencias que se 

lhe afigurem necessárias”, recaindo ainda sobre ele o dever de se “submeter a às 
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medidas e diligências” prescritas nos art. 17º, 21º, 23º 24º e 27º. O internado “mantém 

os direitos reconhecidos aos internados nos hospitais gerais”, bem como, o direito à 

informação sobre os seus direitos, esclarecido sobre a privação da liberdade, ser 

assistido por defensor e poder comunicar com ele, recorrer da decisão do internamento, 

exercer o direito de voto, trocar correspondência com o exterior e comunicar com a 

comissão de acompanhamento. O internamento poderá ser requerido pelo 

“representante legal do portador de anomalia psíquica, qualquer pessoa com 

legitimidade para requerer a sua interdição, as autoridades de saúde pública e o 

Ministério Público”, ou face mediante comunicação do médico assistente à autoridade 

de saúde pública (face à ocorrência de anomalia psíquica prevista no art. 12º no 

exercício das suas funções) ou por decisão do director clínico. Este tipo de internamento 

será obrigatoriamente reavaliado no prazo máximo de cinco dias, por dois psiquiatras 

diferentes dos que o subscreveram, estando em constante revisão (obrigatória e regular, 

no intervalo máximo de dois meses, ou em qualquer altura, desde que requeridas e 

baseadas). A lei consagra ainda possibilidade de recorrer a defensor estabelecido pelo 

doente ou pelo Ministério Público, com a possibilidade de requerer alta ao abrigo do 

“habeas corpus”, caso a privação tiver sido ilegal. A aceitação do internamento externo 

poderá ser realizada mediante aceitação pelo doente, nas condições fixadas pelo médico 

assistente que caso haja incumprimento retornará a internamento compulsivo. Cria-se 

ainda uma Comissão de Acompanhamento constituída por médicos, juristas e 

representantes das associações de familiares e utentes com a incumbência de 

supervisionar, visitar, apreciar reclamações e corrigir trajectos (Portugal, 1998a: 3545 a 

3550).   

 

São pressupostos para internamento compulsivo quando o portador de “anomalia 

psíquica grave crie, por força dela, uma situação de perigo para bens jurídicos, de 

relevante valor, próprios ou alheios, e natureza pessoal ou patrimonial, e recuse 

submeter-se ao necessário tratamento médico pode ser internado em estabelecimento 

adequado”, e, ainda, pode ser internado o portador de “anomalia psíquica grave que 

não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do 

consentimento, quando a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada o seu 

estado” (Portugal, 1998b: 3545 e 3546). 
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Relativamente ao internamento compulsivo, a American Psychiatric Association (2002), 

considera como critérios: 

• A existência de perturbação mental grave; 

• Razoável expectativa de tratamento eficaz; 

• Recusa ou incapacidade para consentir na admissão voluntária; 

• Falta de capacidade para dar consentimento informado; 

• Perigo de dano, aos outros e a si, mesmo a consequência da perturbação. 

 

Estes critérios, no entender de Ricou (2004) visam diminuir a possibilidade de 

ocorrência de equívocos, beneficiando assim a pessoa; por outro lado, a privação da 

liberdade resultante da aplicação desta medida, deve resultar num benefício para a 

pessoa, de forma que, tão breve quanto possível, esta a possa usufruir e gozar 

plenamente, não devendo ser entendida como uma medida de protecção dos interesses 

da sociedade, o que levaria a entender a doença mental como uma projecção da 

sociedade, como defendem Foucault (1994) e Szasz (1982) citado por Ricou (2004). 

 

Para Taborda (1996), para haver um internamento compulsivo deverá haver doença 

mental (excepto transtorno anti-social da personalidade) e, no mínimo, uma das 

seguintes condições: risco de auto-agressão, risco de hetero-agressão, risco de agressão 

á ordem pública, risco de exposição social, incapacidade grave de autocuidados. 

 

O Ministério da Saúde, define os princípios orientadores da organização, gestão e 

avaliação dos serviços e psiquiatria e saúde mental, que preconizam a abertura à 

participação das estruturas da comunidade e dos cidadãos no funcionamento dos 

serviços de saúde mental (Portugal, 1999a), isenta os alcoólicos e toxicodependentes 

inseridos em programas de reabilitação, doentes mentais cónicos do pagamento de taxas 

moderadoras (Portugal, 2003). Promulga ainda o Regulamento do Programa de 

Intervenção Focalizada, na área da prevenção da toxicodependência, quer através do 

desenvolvimento de projectos, quer da melhoria da qualidade de intervenção preventiva, 

apoiando financeiramente as entidades que desenvolvam estes projectos (Portugal, 

2006c). Aprova ainda, normas para a protecção dos cidadãos da exposição involuntária 

ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a 

cessação do seu consumo, ou comummente denominada de Lei do Tabaco (Portugal, 
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2007c), em que dita um regime proibição de fumar em recintos fechados destinados à 

utilização colectiva, com a excepção mencionada no art. 5º que “podem ser criadas 

áreas exclusivamente destinadas a pacientes fumadores em hospitais e serviços 

psiquiátricos, centros de tratamento e reabilitação e unidades de internamento de 

toxicodependentes e alcoólicos” desde que devidamente sinalizadas, “separadas 

fisicamente das restantes instalações, ou disponham de dispositivos de ventilação, ou 

qualquer outro, desde que autónomo, que evite que o fumo se espalhe às áreas 

contíguas” e seja “garantida a ventilação directa para o exterior através de sistema de 

extracção de ar que proteja dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não 

fumadores.” 

   

O Ministério do Trabalho e da Solidariedade estabelece um regime de assistência às 

famílias com filhos doentes e a deficientes profundos e doentes crónicos (Portugal, 

1998b) e define a lei da participação das associações de pessoas portadoras de 

deficiência (Portugal, 1999b), onde o doente mental profundo se encontra abrangido. 

 

Em 2006, Os Ministérios da Saúde e da Solidariedade Social criam a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (Portugal, 2006b) que poderá constituir um excelente 

recurso comunitário, em especial no que se refere ao doente mental crónico, na 

proximidade e apoio à rede social, comunitária e aos cuidadores informais (em especial, 

a família), permitindo a desinstitucionalização sustentada, a reinserção e reabilitação 

destes doentes. 

 

A Presidência do Conselho de Ministros promulgou em 2007 o Plano Nacional de 

Promoção de Acessibilidade, como objectivo de derrubar as barreiras que promovem a 

exclusão social, os preconceitos e práticas discriminatórias, visando a igualdade de 

oportunidades, a vida independente, a participação e integração social aos deficientes 

(onde se incluem alguns doentes mentais) e pessoas idosas (Portugal, 2007a).  

 

A Assembleia da República definiu as bases gerais do regime jurídico da prevenção, 

reabilitação e participação da pessoa com deficiência (Portugal, 2004), reverbando os 

direitos já consagrados noutros diplomas (nomeadamente na Constituição da República 

Portuguesa), bem como o acesso a uma discriminação positiva que permita o exercício 
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dos direitos aos demais cidadãos (colocando o doente mental ao abrigo desta legislação, 

na definição do art. 2º). Também define os preâmbulos relativos ao acesso e a 

intervenções sobre a informação de saúde e informação genética (Portugal, 2005b), bem 

como estabelece os direitos de participação e de intervenção das associações de defesa 

dos utentes de saúde (Portugal, 2005c), proíbe e pune a discriminação em razão da 

deficiência e da existência de risco agravado de saúde (Portugal, 2006a).  

 

A Direcção-Geral da Saúde emanou uma circular normativa com medidas preventivas 

de comportamentos agressivos ou violentos de doentes (Portugal, 2007b), bem como 

regulamentando o uso da contenção física (prevista como “limitada no tempo e 

reavaliada pela equipa até que a contenção farmacológica ou outra seja eficaz”, 

devendo ter “em conta os princípios éticos, os aspectos clínicos e a avaliação 

individual do doente”, especificando normas de segurança, conforto e monitorização). 

 

Face ao descrito, existe legislação que, de uma forma ou de outra, providencia um 

amplo leque de protecção específica ao doente mental, para além daquela que é 

concedida ao cidadão comum. No entanto, face à literatura e à nossa experiência, que 

não tem a desejada efectividade. 

2.4. RESUMO DO CAPÍTULO 

• A Saúde Mental constitui um processo de adaptação bem sucedido aos factores 

de stress ambiental, traduzidos pela congruência de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos em relação à idade e às normas vigentes.  

• A normalidade decorre do facto da existência de normas (regras ou padrões) que 

prescrevem uma linha orientadora do viver em comunidade, de acordo com a 

cultura e a época em que decorre a acção dos actores sociais, que mais não é que 

uma estratégia de sobrevivência social (individual e colectiva), na medida que 

confere estabilidade, estrutura e coesão social, prevendo os comportamentos dos 

seus actores de acordo com os papéis emanados pela sociedade, reconhecendo-

os e preservando os interesses de cada um, obrigando-se o individuo a retribuir 
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esta solidariedade social, contribuindo para o bem comum, preservando 

activamente esta ordem.   

• O processo de socialização inicia-se na família, alargando-se posteriormente aos 

grupos e à sociedade, no qual através do clima afectivo, da comunicação, da 

empatia, das inter-relações pessoais e permuta, do adestramento do autodomínio 

e da transmissão dos valores sociais (entre outros). Para uma pessoa ser 

autónoma, tem de passar primeiro por um processo de heteronomia, de forte 

vinculação na sua matriz familiar, com equilíbrio de afectos e que lhe dêem 

espaço a poder exercer a sua autonomia. Cabe à sociedade certificar as 

competências de socialização e adaptação do indivíduo inculcadas pela família e 

a forma como esta promoveu a autonomia e individualidade. 

• A loucura foge às regras, porque dentro da universalidade do conceito de doença 

e da singularidade de cada patologia, assume contornos sobrenaturais ou 

anormais à espécie. Se por um lado ele adapta a capa da adaptabilidade e da 

aparência, coloca uma máscara que nega a substância, condicionando a 

personalidade ao papel social e aos interesses da sociedade (ou dos poderes 

instituídos), causando dor e sofrimento na assumpção da identidade do Eu 

identificado com a norma social.  

• Ter um louco na família implica uma reestruturação das relações, dos papéis e 

dos espaços de cada um dos elementos da família, bem como a própria relação 

desta com a sociedade (e de cada um dos seus elementos), pelo que é na família 

que o doente mental é desvalorizado na sua individualidade, na autonomia e na 

identidade, negando a comunicação, a solidariedade e abandonando-os à sua 

sorte, num asilo ou num casebre sem as mínimas condições, ou enclausurando-

os longe de tudo e de todos. A incompreensão, a falta de solidariedade e de 

poder institucional para reivindicar os seus direitos face às suas necessidades 

colocam a mesma num beco sem saída que culmina no estigma do doente 

mental, negando a cidadania, o direito à integração e à utilidade social.  

• Face à doença implica sentimentos de medo, insegurança, dependência, 

necessidade de apoio e defesa, de tratamento e de pedido de ajuda, que 

subalternizam e colocam o paciente numa posição de assimetria e fragilidade 

face ao profissional de saúde (dono do saber e poder). Face à loucura, sofre a 

discriminação na sua doença e no seu estatuto, variando em grau consoante as 
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manifestações. A loucura transcende o normal e dessa forma é tratada (e 

cuidada), longe da realidade objectiva e previsível da doença orgânica, traduzida 

pela desvalorização da experiência subjectiva e individual do seu sofrimento 

anormais, rejeitando a doença e o sofrimento do louco.  

• Face à saúde mental, o profissional de saúde deve premiar a sua actuação pela 

excelência do exercício do cuidar, respeitando a dignidade da pessoa humana 

(como um todo integrado, em interacção com o ambiente, a biodiversidade e 

com os outros seres humanos), actuando no melhor interesse do doente, à luz da 

leges artis, da ética, da deontologia profissional e da legislação em vigor. O 

exercício de cidadania é um complexo código de relações que se estabelecem 

numa determinada sociedade, sendo predeterminadas e reguladas pelos seus 

membros reconhecidos face aos demais pelo direito de o serem (cidadão), à luz 

das dimensões cultural, ética e história, visando a manutenção da ordem e 

coesão dessa sociedade.  
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PARTE II - Trabalho de Campo 
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1. METODOLOGIA 

Seguidamente, iremos apresentar as opções metodológicas do estudo, os objectivos, 

uma caracterização do ambiente em estudo e dos sujeitos envolvidos na investigação, 

bem como faremos a apresentação do instrumento de recolha de dados utilizado, a sua 

construção, e, por fim, serão apresentados os procedimentos de análise e tratamento dos 

dados obtidos junto dos sujeitos. 

1.1. ESTUDO DE CASO 

Sabendo que o indivíduo com perturbação mental (nomedamente o doente mental) 

sempre foi visto negativamente pela sociedade, exibindo a marca do estigma da sua 

doença, sendo reconhecida pela diferença relativamente ao padrão da normalidade 

vigente, onde clinicamente se lhe reconhece sinais e sintomas que fundamentam um 

desvio do padrão heurístico da doença, como uma anomalia (desvio ou anormalidade), 

importa indagar se isto ainda se verifica na comtemporeidade, de forma a podermos 

equacionar os cuidados de saúde prestados em função do estatuto ético produzido 

socialmente, bem como que reconhecimento de cidadania está patente. 

 

Considerando a natureza e complexidade do estudo (a filosofia da Saúde Mental 

centrada nos paradigmas da Bioética da contemporaneidade) e a singularidade do caso, 

a nossa opção de investigação recaiu sobre o estudo de caso, de natureza qualitativa, 

dado ser importante para nós, investigadores, termos um conhecimento detalhado da 

unidade social a estudar, não só porque uma área como a Bioética encerra uma grande 

complexidade (face à filosofia da Saúde Mental centrada nos paradigmas daquilo que é 

a bioética hoje em dia), como também pela singularidade dos casos. Neste estudo, 

pomos em evidência três dimensões específicas (Saúde Mental, Bioética e Percepção 
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dos Cuidados), sob a leitura particular de três grupos diferentes (Familiares de 

indivíduos com Perturbação Mental, Profissionais de Saúde Mental e Profissionais de 

Saúde), de forma a identificar o estatuto ético do indivíduo com Perturbação mental 

(por inerência do Doente Mental) e a forma como os cuidados são equacionados em 

Saúde Mental.    

 

Para Kuhn (1970) citado por Alferes (1997), toda a investigação se baseia num 

paradigma que serve de suporte para a definição dos problemas de investigação, da 

selecção dos instrumentos metodológicos a utilizar e da consequente avaliação das 

respostas obtidas. O presente estudo enquadra-se no paradigma qualitativo, uma vez que 

pretendemos enfatizar a descrição, a indução e o estudo das percepções pessoais 

relativamente ao objecto da investigação.  

 

Já Bogdan e Biklen (1994), consideram que a investigação qualitativa assenta em 

características muito particulares. Seja qual for a forma de recolher os dados, o 

investigador qualitativo assume que o comportamento humano é significativamente 

influenciado pelo contexto em que decorre e daí a necessidade de este se deslocar ao 

local do estudo e de inquirir os seus actores. 

 

A investigação qualitativa tem uma forte componente descritiva uma vez que os dados 

recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números. Os dados 

descritivos possibilitam analisar a situação minuciosamente e não permitem que 

nenhum detalhe escape ao escrutínio. O investigador analisa a riqueza dos dados 

recolhidos respeitando, sempre que possível, a forma em que estes foram registados ou 

transcritos. Os dados são tratados de forma indutiva fomentando um processo 

interrogativo capaz de ditar um percurso. Ou seja, os dados recolhidos servem para 

construir uma inferência construída à medida que os dados particulares se vão 

agrupando e não com o objectivo de confirmar hipóteses (Bogdan e Biklen, 1994). 

  

Por outro lado, a investigação qualitativa preocupa-se com significados atribuídos pelas 

pessoas às coisas e aos fenómenos. O investigador qualitativo faz questão de se 

certificar que está a apreender as diferentes perspectivas adequadamente, questionando 

os sujeitos com o objectivo de perceber como eles experienciam, vivenciam, 
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interpretam, estruturam aquela situação, aquela forma de viver e aquela forma de 

aprender (Bogdan e Biklen, 1994). 

 

Os estudos de caso correspondem a um modelo de análise intensiva de um caso, 

recorrendo a um conjunto de técnicas flexíveis, permitindo a recolha de um amplo leque 

de informação variada sobre um (ou mais) fenómeno(s) em particular, facilitando o seu 

conhecimento e caracterização (Pardal e Correia, 1997: 23).  

 

Já Merriam (1988) citado Carmo e Ferreira, definiu como características de um estudo 

de caso qualitativo o ser particular (porque se focaliza numa determinada situação, 

acontecimento, programa ou fenómeno), descritivo (porque o produto final é uma 

descrição “rica” do fenómeno que está a ser estudado), heurístico (porque conduz à 

compreensão do fenómeno que está a ser estudado), indutivo (porque a maioria destes 

estudos tem como base o raciocínio indutivo) e holístico (porque tem em conta a 

realidade na sua globalidade). É dada uma maior importância aos processos do que aos 

produtos, à compreensão e à interpretação.   

 

Cientificamente, o termo estudo de caso resulta numa ambiguidade. Existem diversas 

referências a este constructo enquanto estratégia ou design de investigação, enquanto 

método de ensino-aprendizagem e ainda como um método de avaliação. Tem aplicações 

tão diversas em áreas como a saúde, a educação, a economia, e em numerosas 

disciplinas do saber como é o caso da enfermagem, medicina, ética, psicologia, 

sociologia, antropologia, história, direito, economia ou a educação. Um estudo de caso 

pode incidir sobre uma unidade ou sobre uma multiplicidade de elementos, eventos, 

fenómenos, processos ou momentos (Mariano, 2001). 

 

Embora conscientes da diversidade de perspectivas em torno do estudo de caso, 

verificámos, no entanto, haver características que nos parecem consensuais e comuns 

aos autores consultados. Stake (1994) considera que o estudo de caso não é uma escolha 

metodológica mas sim uma escolha do objecto a estudar, e que é utilizado pelos 

investigadores quando estão subjacentes questões específicas que só podem ser 

estudadas através daquele caso único e singular, resultando numa abordagem de 

recurso. 
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Esta abordagem surge no contexto de uma investigação cujo objectivo passa por 

proceder à recolha de dados (em que as variáveis são os próprios dados obtidos) e cujas 

hipóteses correspondem aos objectivos do estudo (Bogdan e Biklen, 1994), fugindo ao 

paradigma tipicamente quantitativo, constituindo um trabalho empírico que investiga 

um fenómeno contemporâneo inserido no seu contexto real, onde não são evidentes os 

limites entre o que é o fenómeno e o que é o contexto (Yin, 1994). 

 

Assim, os estudos de caso surgem como uma manobra de recurso, quando pouco ou 

nada se sabe sobre um fenómeno ou situação (que não se aplica no presente caso, pois, a 

área da Saúde Mental está bastante estudada), ou quando as características de um 

elemento, entidade, pessoa, organização ou acontecimentos são invulgares (mais 

consentâneo com o presente estudo). Como já referimos, a escolha recaiu face à 

singularidade dos casos, como da natureza do estudo que envolve uma ampla 

complexidade face àquilo que é a Saúde Mental na Bioética da pós-modernidade. 

 

Normalmente, são utilizados na fase exploratória da investigação quando existem 

poucos estudos empíricos disponíveis na área a investigar ou quando é necessário 

recolher dados e informações prévias para planear uma investigação em larga escala 

para posteriores generalizações das hipóteses. Também podem ser utilizados numa 

investigação com um propósito descritivo e exploratório com o intuito de descrever uma 

situação ou de saber o porquê da ocorrência de determinado acontecimento (Yin, 1994; 

Mariano, 2001). 

 

Assim, partindo destas premissas, vamos proceder à realização de inquéritos por 

entrevistas a três grupos distintos de participantes, no sentido de obtermos a percepção 

de cada um deles acerca do indivíduo com perturbação mental, de forma a podermos ter 

alguns resultados que contribuam para analisar com a restante literatura e estudo 

efectuados de forma a dar resposta à nossa questão primordial:  

• Que mínimo ético se encontra presente em Saúde Mental e de que forma os 

cuidados são equacionados e aplicados? 

 

Assim, para melhor representar quem lida de perto com o doente mental, escolhemos 

três grupos que teoricamente contactam de perto com este tipo de indivíduo: Familiares 
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de Indivíduos com Perturbação Mental, Profissionais de Saúde (em geral) e 

Profissionais (específicos da área) de Saúde Mental. Cada um destes grupos é composto 

por três indivíduos escolhidos de uma forma intencional (face ao conhecimento prévio 

da riqueza da sua experiência), de forma a obter uma riqueza e multiplicidade de dados 

que nos elucidam e sirvam de contraponto com a restante literatura e trabalhos afins. As 

entrevistas foram todas realizadas no concelho de Coimbra, entre Novembro de 2006 e 

Abril de 2007. 

1.2. OBJECTIVOS 

Este trabalho resulta de uma inquietação que nos assalta frequentemente quando 

confrontados com um indivíduo com perturbação mental: qual o seu real estatuto face 

ao Outro e à Sociedade, ou seja, de que forma este é visto pelo tecido social e, em 

especial pelos profissionais de saúde (em especial da área de Saúde Mental e 

Psiquiátrica), e, de que forma os cuidados são equacionados e aplicados. 

 

Mais do que compreender os porquês, desejamos saber como isto é percepcionado pelos 

diversos actores e a forma como isso se reflecte no acto do cuidar e na formação da 

pessoa, porque sendo diferentes os diversos cuidadores, com padrões de valores, 

vivências e visões diversas, assumem-se como estranhos morais e ao mesmo tempo 

como entidades de referência sobre muitos dos indivíduos com perturbação mental (em 

especial sobre o doente mental profundo). 

 

Assim, definimos como objectivo major do nosso estudo: 

• Analisar a forma como o indivíduo com perturbações mentais é visto, à luz 

da bioética, da sociedade e dos cuidados de saúde;  

• Conhecer o estatuto ético atribuído ao indivíduo com perturbação mental e 

de que forma os cuidados são equacionados e aplicados. 
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Mais especificamente pretendemos, com este trabalho: 

• Conhecer as diversas percepções dos diferentes actores sociais que de perto 

lidam com o doente mental, acerca da perturbação mental e do estatuto que o 

doente mental tem na sociedade; 

• Sistematizar os diversos dados existentes na literatura sobre a Bioética e a 

Saúde Mental, contrapondo-os com os dados aferidos neste e noutros trabalhos 

afins; 

• Servir de esteira a uma investigação mais profunda que permita validar ou 

desmistificar a imagem do doente mental, de forma a equacionar cuidados mais 

compatíveis com estes indivíduos.  

 

Para cumprir estes objectivos propomos efectuar uma revisão exaustiva da literatura, a 

mais sistemática, integrante, holística e transversal possível, fazendo a discussão através 

da triangulação com os resultados do estudo decorrentes da nossa pesquisa e da revisão 

bibliográfica. 

1.3. CONTEXTO 

Sabendo das particularidades da temática em estudo, importa definir o contexto sobre o 

qual se desenrola este estudo. Assim, apesar do estudo ter sido desenvolvido em 

ambientes diferentes, com diversos participantes, todos eles têm em comum um 

contexto ambiental que resulta do facto de todos eles – uns mais, outros menos – 

lidarem de perto com a loucura e com o indivíduo com perturbação mental, pelo que 

situaremos o foco de estudo neste plano contextual. Assim, recapitulamos algumas 

concepções que servem de suporte à elaboração das categorias do nosso estudo. 

 

• Ética – Categoria do pensamento humano, transversal e dinâmica que reflecte 

sobre a pessoa, a sua relação com os outros, com o mundo e com a 

biodiversidade. 
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• Homem – O ser humano é considerado como um todo, caracterizado pelas 

actividades que desempenha, comportando-se como um sistema aberto e cujo 

fim é desenvolver ao máximo mas suas potencialidades. 

 

• Sociedade – Sistema organizado de cultura social, composto por indivíduos 

(unidades autónoma, com competências, potencialidades e valor intrínsecos) que 

interagem e partilham interesses e benefícios comuns, com manifesta realização 

individual. 

 

• Perturbação Mental – Caracteriza-se por uma instabilidade funcional da 

mente, de duração e intensidade variável, e que pode comprometer a integridade 

social do indivíduo, resultando em malefícios sobre si e os demais. 

1.4. PARTICIPANTES 

Tendo em conta os objectivos do estudo e o modo de investigação a utilizar, foi 

fundamental seleccionar a população a estudar, determinando grupos inseridos nesta 

metodologia com experiência em lidar com o indivíduo com perturbação mental e 

conhecedores do contexto onde esta problemática se desenvolve. 

 

Segundo Albarello et al. (1997), nos estudos qualitativos o número de pessoas a 

interrogar é limitado, pelo que a questão da representatividade, em termos estatísticos, 

não se coloca. Estes autores referem ainda que o critério que determina o valor da 

amostra passa a ser a sua adequação aos objectivos da investigação, tomando como 

princípio a diversificação das pessoas interrogadas e garantindo que nenhuma situação 

importante foi esquecida.  

 

A pesquisa quantitativa preocupa-se com a medida “de atributos e relações em uma 

população e, por essa razão, uma amostra representativa é necessária para garantir 

que as medidas reflictam a realidade e possam ser generalizadas para a população.” O 

objectivo da maioria dos estudos qualitativos “é descobrir o significado e revelar 

realidades múltiplas; portanto, a generalização, como os pesquisadores quantitativos 
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empregam o termo, não é um critério orientador.” Pelo contrário, na pesquisa 

qualitativa “uma amostragem aleatória não é o melhor método para seleccionar 

pessoas que sejam bons informantes (isto é, pessoas que sejam conhecedoras, 

articuladas, ponderadas e desejem falar longamente com o pesquisador)”, pelo que 

uma amostragem intencional se revela mais adequada para este tipo de estudos (Polit et 

al., 2004: 235 e 236).    

 

Os participantes ou informantes, termos que geralmente se dão aos indivíduos que 

participam numa investigação qualitativa (equivalente à denominação quantitativa de 

sujeitos), são seleccionados “de acordo com a sua experiência, em primeira-mão, da 

cultura, interacção social ou fenómeno de interesse.” Assim, a preocupação dos 

investigadores “é desenvolver uma descrição rica e densa da cultura ou fenómeno, em 

vez de utilizar técnicas de amostragem que apoiem a generalização dos dados obtidos” 

(Streubert e Carpenter, 2002: 25 e 26). 

 

Deste modo definimos três grupos de participantes, um relativo às pessoas com 

Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental, outro de Profissionais de Saúde em 

geral (excluindo a saúde mental) e outro de Profissionais de Saúde Mental. Cada um 

destes grupos conta com três participantes, de quadrantes e sensibilidades diferentes, de 

forma a nos proporcionar uma maior riqueza de informação.     

1.4.1. Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os participantes familiares de indivíduos com perturbação mental foram seleccionados 

por conveniência, tendo em atenção que pretendíamos indivíduos com estas 

características e que nos pudessem relatar factos vivenciados, aferindo dificuldades e 

formas de lidar com a situação. Todos os entrevistados manifestaram total 

disponibilidade e colaboração. As idades oscilam entre os 28 e os 39 anos, sendo dois 

do sexo feminino e um do masculino, dois divorciados e uma solteira. Duas são 

enfermeiras e um administrativo autárquico. Os familiares referenciados são o pai, a tia, 

o irmão, o marido, a esposa e a sogra. 
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Identificámos os participantes com uma letra do alfabeto, começando no A e 

terminando no C (nada tendo a haver com as iniciais dos nomes, e, se isso acontece 

trata-se de mera coincidência), a fim de garantir o anonimato e confidencialidade dos 

mesmos (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Caracterização dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Participantes Idade Sexo Estado Civil Profissão 
Relação de 

Parentesco 

A 28 Feminino Solteira Enfermeira Pai, Tia e Irmão 

B 39 Feminino Divorciada Enfermeira Marido 

C 38 Masculino Divorciado Administrativo Esposa e Sogra 

 

1.4.2. Profissionais de Saúde Mental 

Os profissionais de saúde mental foram seleccionados por conveniência, tendo em 

atenção que pretendíamos indivíduos que nos dessem a sua percepção enquanto 

profissionais de saúde com contacto específico com estes indivíduos, de forma a aferir o 

estatuto do indivíduo e a forma como o cuidado é percepcionado e aplicado, bem como 

os relatos de experiências e sentimentos, aferindo dificuldades e formas de lidar com a 

situação. Todos os entrevistados manifestaram total disponibilidade e colaboração. As 

idades oscilam entre os 28 e os 50 anos, sendo dois do sexo masculino e um do 

feminino, todos casados. Dois são enfermeiros e uma técnica do serviço social.  

 

Identificámos os participantes com uma letra do alfabeto, começando no D e 

terminando no F (nada tendo a haver com as iniciais dos nomes, e, se isso acontece 

trata-se de mera coincidência), a fim de garantir o anonimato e confidencialidade dos 

mesmos (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Caracterização dos Profissionais de Saúde Mental 

Profissionais  

de Saúde Mental 
Idade Sexo Estado Civil Profissão 

D 50 Masculino Casado Enfermeiro 

E 42 Masculino Casado Enfermeiro 

F 28 Feminino Casada Técnica do Serviço Social 

 

1.4.3. Profissionais de Saúde 

Os profissionais de saúde foram seleccionados por conveniência, tendo em atenção que 

pretendíamos indivíduos que nos dessem a sua percepção enquanto profissionais de 

saúde em geral (sem um contacto específico com estes indivíduos), de forma a aferir o 

estatuto do indivíduo e a forma como o cuidado é percepcionado e aplicado, bem como 

os relatos de experiências e sentimentos, aferindo dificuldades e formas de lidar com a 

situação. Todos os entrevistados manifestaram total disponibilidade e colaboração. As 

idades oscilam entre os 41 e os 45 anos, sendo dois do sexo feminino e um do 

masculino, dois casados e uma divorciada. Uma é professora de enfermagem, outra é 

enfermeira e um é médico. Identificámos os participantes com uma letra do alfabeto, 

começando no G e terminando no I (nada tendo a haver com as iniciais dos nomes, e, se 

isso acontece trata-se de mera coincidência), a fim de garantir o anonimato e 

confidencialidade dos mesmos (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Caracterização dos Profissionais de Saúde  

Profissionais  

de Saúde 
Idade Sexo Estado Civil Profissão 

G 45 Masculino Casado Médico 

H 44 Feminino Casado Enfermeira 

I 41 Feminino Divorciada Professora de Enfermagem 
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1.5. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Para obter os dados que permitissem atingir os objectivos por nós definidos, foi 

necessário recolher informação através de entrevistas. A selecção desta técnica de 

colheita de dados tem subjacente a abordagem qualitativa, pois permite penetrar na 

complexidade de um problema em profundidade. A entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam os 

assuntos (Bogdan e Biklen, 1994; Burgess, 2001). 

1.5.1. Entrevista 

Os instrumentos metodológicos são escolhidos em consonância com as referências 

teóricas da investigação, mas devem ser adaptados ao tipo de dados a estudar. A 

utilização da entrevista visa a obtenção de dados, não disponíveis a priori. Depois de 

verificada a necessidade de dispor dos dados, convém ter uma visão daquilo que se 

pretende, bem como da aplicabilidade da mesma, comparando com outras técnicas, 

como o questionário ou a observação (Albarello et al., 1997). Nos estudos de 

abordagem qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas: como 

estratégia dominante para recolha de dados ou em conjunto com a observação 

participante, a análise de documentos e outras técnicas (Bogdan e Biklen, 1994).  

 

As entrevistas poderão ser classificadas num continuum, mas polarizada pelo 

entrevistador entre a livre expressão do interlocutor e a estruturação a partir de um 

objecto bem definido (Albarello et al., 1997). Existem vários tipos de entrevista 

consoante o seu grau de estruturação e de directividade por parte do entrevistador. 

Relativamente à entrevista estruturada, esta é apresentada como um esquema de colheita 

de dados na qual o entrevistador apenas coloca e recolhe respostas seguindo uma lista 

padronizada. Aqui a entrevista é dirigida pelo entrevistador seguindo uma lista de 

questões feitas a todos os entrevistados de maneira idêntica e pela mesma ordem. 

Segundo Lüdke e André (1986), esta é uma situação muito próxima da aplicação de um 

questionário, com a vantagem de ter o entrevistado presente para um eventual 
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esclarecimento. Este tipo de entrevista é utilizada quando o objectivo é de obtenção de 

resultados uniformes passíveis de comparações imediatas e de tratamento estatístico. No 

outro extremo, existe a entrevista do tipo não estruturada ou aberta em que entrevistador 

estimula o sujeito a falar sobre uma área de interesse e, em seguida, explora-a mais 

aprofundadamente, retomando os tópicos e temas que o entrevistado iniciou. Neste tipo 

de entrevista, o entrevistador assume um papel decisivo na definição quer do conteúdo 

da entrevista, quer mesmo da condução do estudo (Bogdan e Bilken, 1994). 

 

Muitos investigadores preferem usar um estilo de entrevista mais informal onde, no 

decurso da conversa, vão utilizando temas e tópicos os quais constituem as questões do 

próprio estudo. Referimo-nos a uma entrevista do tipo semi-estruturada, na qual é 

possível obter dados comparáveis entre os vários sujeitos, embora se perca a 

oportunidade de compreender como é que os próprios sujeitos estruturam o tópico da 

questão (Bogdan e Bilken, 1994). 

 

Já para Lüdke e André (1986) é importante, para o sucesso da entrevista, ter em conta o 

carácter da interacção que medeia a entrevista. Ao contrário de outros instrumentos de 

pesquisa, onde em geral se estabelece uma relação hierárquica entre entrevistador e 

entrevistado, na entrevista pretende-se desenvolver uma relação de interacção simétrica 

entre quem pergunta e quem responde, proporcionado um clima de aceitação mútua e 

empatia, favorecendo uma colheita de informação mais verdadeira e interessante. 

 

Por todas estas razões apresentadas, optámos por desenvolver entrevistas semi-

estruturadas pois, este tipo de entrevista permite abordar o objecto de estudo em 

profundidade sem ser demasiado controlado pelo investigador mas, ao mesmo tempo, 

incidindo sobre as questões fundamentais para o estudo, deixando emergir ainda outros 

dados de significativa relevância (Burgess, 2001).  

 

Procurámos criar, desde o início, uma relação de confiança, empática e de aceitação 

mútua, começando por iniciar a entrevista com uma conversa mais geral, de 

aquecimento, antes de progredir para questões específicas referentes ao estudo, 

abstendo de opinar sobre os dados fornecidos, quer validando, quer rejeitando, 

procurando transparecer segurança e tranquilidade, bem como proporcionando pausas 
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sempre que houve necessidade de reformular as questões, por cansaço do entrevistado 

ou referências privadas como clarificação de situações (que, obviamente ficaram 

omissas no suporte de registo dos dados), preservando as questões éticas inerentes a esta 

partilha.   

1.5.1.1. Processo de Construção da Entrevista 

O processo de construção das entrevistas revelou-se um processo acessível na medida 

em que, depois de bem delimitados os objectivos, as ideias se foram definindo e 

afirmando, em consequência da revisão anteriormente efectuada.  

 

Nesta altura, fomos construindo o guião da entrevista definindo, logo à partida, três 

categorias (e subcategorias) do estudo: categoria da saúde mental, da bioética e da 

percepção do cuidar. No entanto, verificámos que estas categorias eram demasiado 

abrangentes, pelo que direccionámos as nossas questões dividimos as categorias em 

diversas subcategorias que nos ajudaram na construção do mesmo (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Distribuição das Categorias e Subcategorias da dimensão Perfil Ético 

do Indivíduo com Perturbação Mental  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Saúde Mental 

Saúde e Doença 

Perturbação Mental e Normalidade 

Medos e Limites 

Bioética 

Ser Pessoa 

Valores Sociais Dominantes 

Exercício de Cidadania 

Percepção do Cuidar 

Vivências do Cuidar 

Dificuldades Sentidas 

Necessidades Equacionadas 

 

Depois de discutidos estes temas, de fazer e refazer rectificações chegámos, por fim, ao 

guião que correspondesse aos nossos objectivos. De facto, não se pretendia a elaboração 
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de um guião rígido e estanque, muito directivo e estruturado, mas apenas um guião que 

definisse balizas na abordagem dos temas. Depois de construir a estrutura do guião de 

entrevista, fomos adaptando-o às particularidades de cada grupo a entrevistar (Anexo 

1). 

 

Relativamente às questões, estas foram elaboradas de forma a permitir, aos 

entrevistados, exporem as suas ideias sobre aquilo que entendiam sobre a temática em 

análise. Também, averiguámos o que cada um entendia sobre o que era o ser pessoa e 

que emanou do discurso de cada um. Acerca da contextualização da particularidade do 

grupo de familiares de indivíduos com perturbação mental procurámos que fosse 

explicitada a sua experiência e o seu sentir relativamente desse fenómeno familiar.  

 

Procurámos na condução da entrevista deixar espaço e não enviesar a mesma, não 

dando dicas ou conduzindo num sentido específico para que o participante pudesse 

discorrer sobre cada um dos fenómenos em análise. 

 

Para validação dos guiões de entrevista, foram desenvolvidas entrevistas piloto, com 

cada representante de um dos grupos, que foi determinante para o explicitar de algumas 

questões que à partida pareciam bem definidas mas que suscitaram alguma dificuldade 

de compreensão. 

1.5.1.2. Procedimentos de Recolha de Dados 

Relativamente à estrutura da entrevista, esta comporta duas partes: na primeira, 

efectuamos a nossa apresentação, esclarecemos o âmbito da entrevista e, também, os 

objectivos da mesma; depois solicitou-se a autorização para ser feita a gravação áudio e 

foi assumido o compromisso de confidencialidade e anonimato dos sujeitos, 

contractualizada sob a forma de documento escrito e assinado por ambas as partes, 

formalizando o consentimento informado, livre e esclarecido para o assentimento da 

realização do presente estudo (Anexo 2).  
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Foram realizadas entrevistas individuais a cada um dos indivíduos dos grupos 

escolhidos referidos como sujeitos participantes nessa investigação. A cada um dos 

elementos foi atribuído um código consoante o grupo de inserção e ordem de recolha e 

o ano de recolha, de E1-2007 a E9-2007, sendo A (Anexo 3), B (Anexo 4) e C (Anexo 

5) pertencente ao grupo de Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental (sendo 

E1-2007, E2-2007 e E3-2007, respectivamente), D (Anexo 6), E (Anexo 7) e F (Anexo 

8) ao grupo de Profissionais de Saúde Mental (sendo E4-2007, E5-2007 e E6-2007, 

respectivamente), e, G (Anexo 9), H (Anexo 10) e I (Anexo 11) ao grupo de 

Profissionais de Saúde (em geral e excluindo os anteriores, sendo E7-2007, E8-2007 e 

E9-2007, respectivamente).  

 

Para finalizar esta primeira parte, procedemos à caracterização de cada entrevistado pela 

profissão, idade, sexo, estado civil e concelho. Nas entrevistas às pessoas com 

familiares com perturbação mental, identificámos também a relação de parentesco com 

os mesmos. 

 

A segunda parte da entrevista é constituída pelas questões da investigação construídas 

para a identificação das categorias e subcategorias.  

 

Procurámos proporcionar uma conversa amistosa durante a entrevista, funcionando em 

off-record com temas gerais e gravando as questões do esqueleto principal do guião. 

Assim, apesar de o gravador funcionar a princípio como condicionante intimidadora 

para alguns entrevistados, foi possível criar espaços para que os mesmos exprimissem 

as suas opiniões, sentimentos e experiências o que sem dúvida proporcionou um 

ambiente agradável e propício a uma comunicação mais facilitada entre os 

intervenientes. Algumas partes foram obliteradas (confidências de experiências pessoais 

localizadas, bloqueios e nomes) a pedido dos próprios e outras por sugestão nossa (a fim 

e preservar o anonimato e a confidencialidade dos dados, ou dando hipótese de 

reorganizar o discurso). 

 

Foi feito um contacto prévio com os participantes de forma a marcar as respectivas 

entrevistas, bem como o local. Todas as entrevistas decorreram no concelho de 
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Coimbra, entre Novembro de 2006 e Abril de 2007, em diversos locais reservados, 

consoante a disponibilidade dos entrevistados e do investigador. 

  

No decorrer das entrevistas, houve a necessidade de explicitar melhor os conteúdos e 

por vezes as questões. O grupo dos profissionais de saúde mental manifestou uma 

dificuldade maior em explanar as suas sensações, apresentando um discurso muito 

defensivo, apesar de em qualquer dos casos, nós sempre termos pautado a nossa 

actuação por nos abstermos de juízos de valor ou de outra manifestação de posições 

avaliativas ou interpretativas que os pudessem inibir. Os demais participantes 

evidenciaram um discurso fluido onde não parece existir dúvidas quanto às afirmações 

que apresentavam. 

 

As entrevistas foram registadas em gravador áudio mp3, para permitir o registo verbal 

de todo o discurso dos participantes e posterior audição em suporte informático. Depois, 

procedemos à transcrição na íntegra, das entrevistas, o mais cedo que nos foi possível. 

Na transcrição (processo árduo, moroso, minucioso e rigoroso) das entrevistas, fomos 

fiéis ao discurso manifestado pelos participantes procedendo à transcrição integral 

daquilo que se ia proferindo. Nesta fase de transcrição, não tivemos demasiadas 

preocupações com as questões gramaticais dos textos dos entrevistados pelo facto de 

não querermos correr o risco de, ao proceder a alterações, alterarmos o significado das 

respostas. Após a transcrição tivemos necessidade de procedermos de novo à audição 

dos registos para inviabilizar qualquer falha e concretamente corrigir os termos que 

poderiam estar menos claros. 

 

Depois para facilitar o passo seguinte procedeu-se à filtragem ou recomposição, de 

forma a explicitar a entrevista. Ambos os textos, a transcrição e o filtrado foram 

validados pelos entrevistados, que corrigiram o filtrado apresentado (ficando à sua 

disposição a audição da entrevista para esclarecer qualquer dúvida).   

 

Os textos resultantes foram recodificados: E1-2007 em A, E2-2007 em B, e por aí fora 

até E9-2007 em I. As frases foram igualmente recodificadas: A1, A2, até An, para o 

elemento A e assim sucessivamente, de forma a facilitar o processo de interpretação.   
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1.5.2. Questões Éticas 

Apesar de não lidarmos com grupos de pessoas menores, vulneráveis ou incompetentes, 

existem diversos preâmbulos a que devemos atender quando efectuamos um trabalho de 

investigação e dos quais não podemos, nem devemos nos abster. Assim, como refere 

Fortin (2003: 114, 116) a ética, no seu sentido mais amplo, “é a ciência da moral e a 

arte de dirigir a conduta. De forma geral, a ética é o conjunto de permissões e de 

interdições que têm um enorme valor na vida dos indivíduos e em que estes se inspiram 

para guiar a sua conduta”. Desta forma, subjacente a esta conduta “desenvolveram-se 

preceitos e leis provenientes das normas e de um sistema de valores para orientar os 

julgamentos, as atitudes e os comportamentos das pessoas, dos grupos e das 

sociedades”. Assim, a investigação aplicada a seres humanos pode, “por vezes, causar 

danos aos direitos e liberdades da pessoa”, o que implica que “é importante tomar 

todas as disposições necessárias para proteger os direitos e liberdades das pessoas que 

participam nas investigações”, resultando a aplicação de cinco princípios fundamentais, 

transformados em direitos pelos códigos de ética: “o direito à autodeterminação, o 

direito à intimidade, o direito ao anonimato e á confidencialidade, o direito à protecção 

contra o desconforto e o prejuízo e, por fim, o direito a um tratamento justo e leal.”  

1.5.2.1. Direito à Autodeterminação 

Baseado no princípio ético do Respeito pela Autonomia e Dignidade da Pessoa 

Humana, segundo o qual “qualquer pessoa é capaz de decidir por ela própria e tomar 

conta do seu próprio destino. Decorre deste princípio que o potencial sujeito tem o 

direito de decidir livremente sobre a sua participação ou não numa investigação.” 

Assim, enquanto pessoa autónoma, ele é convidado a participar no estudo e escolhe 

livre e voluntariamente nele participar ou não, podendo dele se retirar em qualquer 

altura, não tendo que justificar a sua saída, bem como dela não lhe seja imputada 

qualquer prejuízo, penalidade, dano ou perda. “Os seres humanos devem ser tratados 

como agentes autónomos, capazes de controlar suas próprias actividades” (Polit et. al., 

2004: 87). Por outro lado, o princípio do respeito pela dignidade humana inclui “o 

direito da pessoa de tomar decisões conscientes e voluntárias sobre a participação no 

estudo, o que exige a revelação total”, que significa que o “pesquisador descreveu 
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totalmente a natureza do estudo, o direito da pessoa recusar a participação (em 

qualquer fase do mesmo), as responsabilidades do pesquisador e os prováveis riscos e 

benefícios que incorreriam.” O consentimento informado deverá ser obtido de uma 

forma livre, voluntária e esclarecida, ou seja, o consentimento é livre se exercido sem 

nenhum meio de coerção, promessa ou pressão, estando o indivíduo em plena posse das 

suas faculdades mentais. Deverá ser também esclarecido, o que implica transmitir a 

informação essencial à participação dos mesmos (acerca dos objectivos, dos métodos, 

dos benefícios e riscos associados) devendo contemplar um período de reflexão, bem 

como a necessária formalização (Fortin, 2003: 116 e 121). Apesar do Consentimento 

Informado ser o suporte da autodeterminação no cuidado, é suportado pelos princípios 

éticos e deontológicos da Beneficência e Não Maleficência, bem como um garante da 

confiança e adesão terapêutica e da legis artis.  

1.5.2.2. Direito à Intimidade 

A investigação sobre o ser comporta sempre um acto de intrusão sobre a vida pessoal, 

envolvendo os riscos de lesão da integridade e intimidade e exposição da privacidade do 

sujeito, restringindo a liberdade e lesando a dignidade da pessoa, colocando-a numa 

posição de vulnerabilidade face aos demais. O direito à intimidade implica a referência 

“à liberdade da pessoa de decidir sobre a extensão da informação a dar ao participar 

numa investigação e a determinar em que medida aceita partilhar informações íntimas 

e privadas” Fortin (2003: 117), prossegue citando Kovacs (1985), que as “informações 

consideradas como íntimas e privadas relacionam-se com as atitudes, os valores, as 

opiniões ou quaisquer outras informações pessoais que o participante aceite partilhar 

com o investigador.” Assim, num contexto de investigação, o sujeito ou participante 

aceita “participar no estudo e revelar esta informação íntima ao investigador em certas 

condições conhecidas”, enquanto o investigador se empenha “em proteger o anonimato 

da pessoa ao longo de todo o estudo, o que compreende igualmente a etapa de 

divulgação dos resultados. O anonimato do sujeito e a confidencialidade dos dados 

devem ser salvaguardados” (Fortin, 2003: 117).  
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1.5.2.3. Direito ao Anonimato e à Confidencialidade 

Como refere Fortin (2003: 117), o direito ao anonimato e à confidencialidade é 

“respeitado se a identidade do sujeito não puder ser associada às respostas individuais, 

mesmo pelo próprio investigador”, o que implica que os resultados “devem ser 

apresentados de tal forma que nenhum dos participantes num estudo possa ser 

reconhecido nem pelo investigador, nem pelo leitor do relatório de investigação.” Se 

na metodologia quantitativa é relativamente fácil manter essa premissa, a metodologia 

qualitativa (face ao grupo mais restrito de participantes e à própria metodologia) exige 

um esforço maior. Assim, a codificação e recodificação para além de facilitarem a 

interpretação também ajudam a baralhar o investigador, ajudando a manter esta 

premissa, evitando igualmente o acesso indevido a terceiros. A confidencialidade 

“reporta-se à organização da informação íntima e privada. Este direito indica ao 

investigador o tratamento que ele deve reservar aos dados íntimos que lhe são 

fornecidos no quadro do estudo”, o que implica que “os dados pessoais não podem ser 

divulgados ou partilhados sem autorização expressa do sujeito.” 

 

A quebra de confidencialidade sobrevém quando “o investigador, por acidente ou 

acção voluntária, permite a uma pessoa não autorizada o acesso aos dados brutos do 

estudo, levando à identificação do respondente e à violação do direito de anonimato” 

(Fortin, 2003: 117). Como refere Fortin (2003: 118) citando Burns e Grove (1993), isto 

destrói “não somente a confiança do sujeito em relação ao investigador, mas 

igualmente a credibilidade dos investigadores em matéria ética.”  

1.5.2.4. Direito à Protecção contra o Desconforto e o Prejuízo 

Este direito está suportado pelos princípios éticos da Beneficência (maior bem de 

acordo com a legis artis) e da Não Maleficência (primum non nocere), o que implica 

por um lado equacionar o risco, os danos que podem advir e o investimento na legis 

artis, estando subjacente o consentimento informado, livre e esclarecido. O direito à 

protecção contra o desconforto e o prejuízo “corresponde às regras de protecção da 

pessoa contra inconvenientes susceptíveis de lhe fazerem mal ou de a prejudicarem”, o 

que implica que “estando assente que a investigação visa o maior benefício no plano 
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social, o desconforto e o prejuízo de ordem fisiológica, psicológica, legal e económica 

são de proscrever” (Fortin, 2003: 118). 

1.5.2.5. Direito a um Tratamento Justo e Equitativo 

Como refere Polit et. al. (2004: 90), os participantes têm direito ao “tratamento justo e 

equitativo antes, durante e após a sua participação no estudo”, o que implica a não 

discriminação, evicção de qualquer preconceito ou dano, bem como o livre acesso a 

dados ou informações que resultem num esclarecimento, bem como o respeito pela 

pessoa, cultura, crenças, hábitos e estilos de vida, bem como inibe o investigador de 

favorecer ou desfavorecer qualquer participante em prejuízo de outro.  

 

Obviamente, considerámos esses e outros aspectos previstos por Fortin (2003), Polit et. 

al. (2004) e outros autores, prevendo os riscos envolvidos e garantindo os princípios e 

direitos patentes nos documentos éticos mais importantes, em especial na magna carta 

da Bioética: a Declaração de Bioética da UNESCO.  

 

A questão do benefício/malefício foi pesada, verificando-se que este estudo poderia vir 

a trazer mais vantagens que desvantagens, e, que a sua bondade se sobrepunha aos 

eventuais desconfortos que pudessem resultar da sua implementação (Fortin, 2003).  

 

Também os elementos em estudo usufruem do esclarecimento livre e esclarecido, 

prevendo-se que toda a informação será prestada, em qualquer momento da 

investigação, bem como se respeitará a decisão de participar ou não na investigação, 

bem como de se retirar caso seja essa a sua vontade.  

1.5.3. Limitações ao Estudo 

O estudo tem uma limitação que ao mesmo tempo é uma virtude: sendo a metodologia 

qualitativa focada no subjectivo e nas qualidades, os resultados que advêm deste estudo 

(muito rico em termos focais) são muito contingenciais (porque aplicáveis àquele grupo 

de participantes, naquele momento). No entanto, como prevemos confrontá-los em 
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triangulação com a intensa e aprofundada literatura (exposta na fundamentação que 

serve de justificação inicial para a pertinência do estudo e de comparação com a 

discussão), e, se no futuro se realizar uma metassíntese interpretativa, estabelecendo a 

comparação com outros estudos, pode ter valor similar à metodologia quantitativa, no 

que toca à extrapolação para um universo mais amplo.  

 

A análise qualitativa é muito exigente, pois, a finalidade da análise dos dados, 

“independentemente do tipo de dado ou da tradição da pesquisa subjacente, é 

organizar, fornecer estrutura e extrair significado dos dados de pesquisa”, o que 

implica diversos desafios: “não existem regras sistemáticas para a análise e a 

apresentação dos dados qualitativos, exige uma enorme quantidade de trabalho e, por 

fim, é a redução dos dados para fins de relato” (Polit et. al., 2004: 358 a 359). Implica 

também, apesar da sua subjectividade, um extremo rigor na colheita, transcrição e 

interpretação dos dados, bem como no cumprimento dos preceitos éticos (pois, a 

subjectividade pode induzir o investigador a uma criatividade exagerada que não 

respeita os dados recolhidos, nem preserva os princípios éticos inerentes à 

investigação). 

 

Apesar da análise frequencial permitir um rigor na interpretação dos dados, limita um 

pouco a leitura que advém da linguagem não verbal dos participantes e das entrelinhas 

da análise de conteúdo decorrente dos depoimentos, e, que poderiam trazer alguma 

riqueza na interpretação; mas também aumentaria, concerteza, a subjectividade da 

interpretação, podendo levar a resultados pouco rigorosos face à pouca experiência do 

investigador. Por outro, a agregação em categorias (Creswell, 1998:153 e 154) exige 

uma agilidade rigorosa daquilo que decorre do estudo, os dados que decorrem da 

pesquisa bibliográfica prévia e as nossas percepções experienciais.   

1.6. PROCESSO DE TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS 

Para tratar os dados das entrevistas recorremos à análise de conteúdo por ser a técnica 

que melhor se adapta à exploração dos registos de carácter qualitativo. Trata-se pois de 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

322

uma técnica de análise sistemática de registos descritivos, com a finalidade de efectuar 

inferências (Bogdan e Bilken, 1994). 

1.6.1. Análise de Conteúdo: Aspectos Gerais 

A análise de conteúdo consiste, portanto, numa técnica que procura distribuir por um 

conjunto de categorias de significação o conteúdo manifesto dos tipos de comunicações, 

sejam eles textos, imagens ou filmes. No entanto, o aspecto mais importante da análise 

de conteúdo é o facto de, além de rigorosa e objectiva representação dos conteúdos das 

mensagens, permitir um avanço fecundo à custa de inferências interpretativas 

derivadas dos quadros de referência teóricos do investigador (Amado, 2000: 54). 

 

Para análise de conteúdo das entrevistas, decidimos utilizar a metodologia de Bardin 

(1977). Para este autor, a análise de conteúdo consiste num conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam aos conteúdos das comunicações. A análise de conteúdo 

inicia-se com o cálculo de frequências fornecidas pelos dados e termina com as 

estruturas traduzidas em modelos, é baseada na dedução, ou seja, na inferência. Esta 

interpretação dada à análise de conteúdo oscila entre dois pólos do rigor da 

objectividade e da fecundidade da subjectividade. Aqui, o que serve de informação é a 

frequência com que surgem certas características do conteúdo, ou seja, é a presença ou 

ausência de determinada característica contida na mensagem que é tomada em 

consideração (Bardin, 1977: 9). 

 

A intenção da análise de conteúdo é a de inferência de conhecimentos produzidos a 

partir dos conteúdos de uma mensagem. Assim, a primeira etapa a realizar será a 

descrição, ou enumeração, das características da mensagem que conduzem às 

inferências, ou deduções lógicas, para depois serem interpretadas (Bardin, 1977). 

1.6.2. Análise de conteúdo: Codificação 

Iniciámos a análise de conteúdo, das nossas entrevistas, com a revisão da finalidade 

original do estudo no sentido de verificar se o projecto de investigação se havia 
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distanciado dos objectivos iniciais. Tal não se verificou, pelo que passámos à tarefa de 

exploração dos dados (Bogdan e Biklen, 1994). Assim, todo o material em análise 

constituído pela transcrição das 9 entrevistas, compilado em dezenas de páginas, é lido 

várias vezes a fim de ser possível apreender as ideias subjacentes a cada questão 

colocada. Depois identificámos ideias comuns, sinalizando-as à margem para mais tarde 

as agrupar. À medida que se avançava na leitura do material transcrito, procedemos a 

anotações à margem, com vista a atingir o passo seguinte que é a codificação das 

respostas. 

 

Segundo Bardin (1977), na codificação procede-se à escolha das unidades de registo, 

portanto no nosso caso à escolha das frases; à escolha das regras de contagem, no nosso 

caso procedemos à contagem frequencial; e à escolha das categorias, que no nosso caso 

foram definidas algumas numa fase de pré-colheita de dados e, outras foram definidas 

durante a exploração dos dados. O método das categorias, permite a classificação dos 

elementos de significação da mensagem que estamos a analisar. Das unidades de registo 

que fomos seleccionando, retirámos palavras-chave que iam sendo referidas pelos 

entrevistados. A estas palavras-chave denominámos indicadores de competências, pois 

no fundo estes indicadores, ou palavras-chave, referem-se ao que os entrevistados 

consideravam ser apropriado para incluir no perfil de competências do tutor. 

1.6.3. Análise de conteúdo: Categorização 

A categorização é um processo que implica um grupo de elementos comuns sob um 

título genérico. Este processo comporta duas etapas, o processo de selecção dos 

elementos e a classificação onde se repartem os elementos pelas diferentes categorias. A 

categorização tem como objectivo fornecer, por condensação, uma representação 

significativa dos dados brutos. Dentro dos vários critérios de categorização existentes, 

seleccionámos o critério semântico que define categorias temáticas, pois as categorias 

que definimos são as relativas ao saber ser, ao saber e ao saber fazer (Bardin, 1977). 

 

As categorias podem ser definidas a priori ou a posteriori. As categorias a priori são 

aquelas que são definidas antes da análise do corpo documental. As categorias a 
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posteriori, são aquelas que resultam, indutivamente, da análise do corpo documental e 

são construídas e definidas durante o trabalho interpretativo do analista mas, também, 

segundo a influência mais ou menos evidente do quadro teórico de referência que 

preside os objectivos e planos de investigação (Bardin, 1977; Amado, 2000). 

 

A categorização é uma fase complexa de análise de conteúdo pois as categorias devem 

ser constituídas por uma palavra-chave, ou palavras, que indicam a significação central 

do conceito que se pretende delimitar, de modo a representar o item ou conjunto de 

itens que explicam as características dos elementos a abranger nessa categoria. Mas 

poderá haver necessidade de especificar as qualidades de determinada categoria, neste 

caso, definem-se subcategorias se o tema central de uma dada categoria apontar para a 

definição de subtemas (Bardin, 1977; Amado, 2000). 

 

Todavia, este processo tem de obedecer a algumas regras. Assim cada categoria 

definida deve ser exaustiva, ou seja, deve esgotar a totalidade do texto de modo a 

incluir, neste conjunto, todas as unidades de registo que correspondem ao tema definido 

pela categoria. Depois, cada categoria deve ser exclusiva, uma vez que cada unidade de 

registo não deve pertencer a mais do que uma categoria para que não existam 

ambiguidades na altura de discutir os resultados (Bardin, 1977). 

 

A homogeneidade deste processo é assegurada pela definição de um tipo de análise, ou 

seja, um único princípio de classificação evitando mistura de critérios. A pertinência de 

determinada categoria é visível quando o sistema de categorias está adaptado ao 

material em análise e aos objectivos da investigação. O analista deve definir claramente 

os elementos a considerar naquela categoria permitindo que, diferentes codificadores 

cheguem a uma mesma análise para que a objectividade se verifique. Por fim, adicionar 

produtividade à categoria, de forma a oferecer a possibilidade de obter resultados 

férteis, capazes de gerar um discurso novo, mas adequado e coerente com os dados 

(Bardin, 1977; Amado, 2000). 

 

Relativamente à categorização deste estudo, definimos as nossas categorias e 

subcategorias, atendendo aos dados que foram surgindo numa abordagem inicial da 

bibliografia para verificar a pertinência do estudo, que em conjunto com a nossa 
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experiência suscitou a inquietação suporte do nosso trabalho, e, que serviu de orientação 

para construção do guião de entrevista. Face a isto, definimos as categorias: Saúde 

Mental, Bioética e Percepção do Cuidar.  

 

A categoria Saúde Mental foi dividida em três subcategorias: Saúde e Doença, 

Perturbação Mental e Normalidade, e, Medos e Limites.  

 

A categoria Bioética, definimos três subcategorias: Ser Pessoa, Valores Sociais 

Dominantes e Exercício de Cidadania.  

 

A categoria Percepção do Cuidar foi dividida em três subcategorias: Vivências do 

Cuidar, Dificuldades Sentidas e Necessidades Equacionadas.  

 

No entanto, ao fazer a leituras das entrevistas, reparámos que os dados evidenciavam a 

possibilidade de definição das categorias e subcategorias. Procedemos assim à definição 

das categorias e subcategorias a posteriori que passamos a referir. 

1.6.3.1. Saúde Mental 

Nesta categoria reunimos todos os elementos relativos à dimensão Saúde Mental, 

procurando identificar os constructos e percepções da sensibilidade sociais 

relativamente a esta dimensão, de forma a fazer ressaltar a forma como a doença mental 

é vista pela sociedade. Verificámos também que todos estes dados não podiam ser 

incluídos num só grupo. Assim, definimos três subcategorias: a de saúde e doença, a 

perturbação mental e a normalidade, e, medos e limites. 

Saúde e Doença 

Com esta subcategoria, pretendemos enquadrar a percepção que o indivíduo tem dos 

constructos saúde e doença, sobre a incapacidade e a dependência, de forma a poder 

revelar o seu estatuto, o cuidar e a relação do ser com o estar. 
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Perturbação Mental e Normalidade 

Com esta subcategoria, pretendemos enquadrar o contexto que vai da simples 

perturbação ocasional àquela vulgarmente designada de loucura, que se caracteriza por 

uma intensidade maior e com um horizonte temporal mais amplo, e a forma como o 

constructo normalidade consubstancia como normal e patológico, de forma a extrapolar 

para o estatuto ético perante aquilo que a sociedade equaciona como padrão a seguir e 

aquilo que o descontinua, verificando a relação com os demais constructos. 

Medos e Limites 

Com esta subcategoria, pretendemos enquadrar aquilo que consubstancia a visão social 

da perturbação mental, face aos medos (em particular a violência) que desencadeiam o 

estigma, quais as limitações e competências reconhecidas, de forma a extrapolar para o 

estatuto ético, bem como a relação que se estabelece com os demais contextos. 

1.6.3.2. Bioética 

Nesta categoria reunimos todos os elementos relativos à dimensão bioética de forma a 

fazer ressaltar o estatuto ético do doente mental face ao Outro e à Sociedade. 

Verificámos também que todos estes dados não podiam ser incluídos num só grupo. 

Assim, definimos três subcategorias: a do ser pessoa, a dos valores sociais dominantes e 

do exercício de cidadania. 

Ser Pessoa  

Com esta subcategoria, pretendemos perceber as diversas percepções e concepções do 

ser pessoa, bem como aquilo que distingue dos demais conceitos, de forma a 

compreendermos o estatuto ético do doente mental daí decorrente. 

Valores Sociais Dominantes 
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Com esta subcategoria, pretendemos conhecer quais as correntes éticas dominantes da 

sociedade, quais os princípios e valores subjacentes e a posição do individuo nessa 

sociedade, de forma a perceber as manifestações sociais e a forma como o estatuto ético 

do doente mental é revelado. 

Exercício de Cidadania 

Com esta subcategoria, pretendemos compreender que visão a sociedade tem deste 

indivíduo, o papel e estatuto atribuídos, e, as limitações ao exercício de cidadania, 

revelando o modo como isso repercute no seu estatuto como pessoa, cidadão e, 

especificamente, enquanto ser activo, nas suas diversas dimensões. 

1.6.3.3. Percepção do Cuidar 

Nesta categoria reunimos todos os elementos relativos à dimensão percepção do cuidar, 

pretendendo equacionar de que forma a perturbação mental se repercute no acto do 

cuidar. Definimos três subcategorias: a das vivências do cuidar, das dificuldades 

sentidas e das necessidades equacionadas. 

Vivências do Cuidar 

Com esta subcategoria, pretendemos conhecer os sentimentos, experiências e vivências 

que ressaltaram do contacto com o doente mental a compreendermos o contexto do 

cuidar. 

Dificuldades Sentidas 

Com esta subcategoria, pretendemos conhecer as dificuldades que resultaram na 

abordagem com a perturbação mental, bem como o resultado das mesmas na dinâmica 

familiar e pessoal. 
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Necessidades Equacionadas 

Com esta subcategoria, pretendemos equacionar que estratégias poderão ser adoptadas 

de forma a minimizar os impactos negativos do cuidar o indivíduo com perturbação 

mental, a fim de melhorar a sua qualidade de vida. 
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2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Depois de definida a metodologia e os objectivos do estudo, caracterizado o contexto 

ambiental e os sujeitos que nele participaram e ainda, definido o processo e instrumento 

de recolha de dados, o instrumento de recolha e tratamento dos dados das entrevistas, 

passamos, de seguida, à apresentação e análise dos resultados obtidos pelas entrevistas. 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados apurados no estudo empírico e procedemos à 

análise dos mesmos. Assim, apresentamos os resultados relativos ao estatuto ético do 

indivíduo com perturbação mental. Depois, surgem os dados referentes ao 

conhecimento relativo às diversas competências (categorias e subcategorias) que 

permitem relacionar e definir esse estatuto ético. Por fim, procedemos à análise das 

diversas dimensões de forma a aferir o estatuto do indivíduo e a forma como o cuidado 

é percepcionado e aplicado. 

2.1. SAÚDE MENTAL 

Nesta dimensão do estudo identificaram-se os resultados referentes à construção de 

constructos que ao interagir com as demais dimensões configuram a visão do indivíduo 

com perturbação mental e a construção das balizas que determinam o estatuto ético que 

lhe é conferido, e, por inferência os cuidados que são equacionados e prestados. 

Procedeu-se à análise do discurso dos familiares de indivíduos com perturbação mental, 

profissionais de saúde e profissionais de saúde mental, caracterizando cada um dos 

indicadores (saúde e doença, perturbação mental e normalidade, e, medos e limitações). 

Para cada subcategoria apresentamos a perspectiva dos familiares de doentes mentais, 

dos profissionais de saúde mental e dos profissionais de saúde. 
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2.1.1. Saúde e Doença 

Para a caracterização dos constructos de saúde e doença, colocámos a seguinte questão 

de uma forma directa e aberta: 

 

• Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

Pretendíamos averiguar qual a percepção que o participante tinha da saúde e da doença, 

como as vivenciava e relacionava, perspectivando o levantamento dos respectivos 

constructos. Para isso questionámos os participantes directamente sobre este assunto. As 

questões foram adaptadas a cada grupo de entrevistados, interessando-nos identificar os 

diversos constructos associados, assim como os conteúdos vivenciais e relacionais com 

a saúde e a doença, bem como aquilo que resulta de um contexto de incapacidade e 

dependência. 

2.1.1.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que, relativamente aos 

constructos de Saúde e Doença, a saúde é definida como um estado de equilíbrio, em 

oposição ao constructo de doença. Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos 

das entrevistas: 

 

Ao definir os constructos de saúde e doença, o Familiar de Indivíduo com Perturbação 

Mental A, apontou a saúde como um rumo, um estado de equilíbrio com o meio, com 

as limitações e incapacidades, em que o ser doente é sentir e assumir a doença. 

Para mim, estar doente é a pessoa sentir-se doente. Eu, pessoalmente, já estive às 

portas da morte e não me senti doente, porque estava bem comigo própria. 

Sobretudo o estar doente é sentir e assumir-se como doente. A saúde é um rumo, é 

um estado. (A saúde) é o equilíbrio interno e externo, ou seja, connosco próprios e 

com o meio envolvente, …com o meio ambiente e ao mesmo tempo com as nossas 

limitações e as nossas incapacidades, exploradas ao máximo, sabendo que é um 

estado latente que poderá em qualquer momento deteriorar-se (frases A6, A7, A8, 

A9 e A10). 
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Já o Familiar de Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que saúde pela 

oposição à doença, em que uma exclui a outra, mas que é definido pelo bem ou mal 

estar, ou em função da realização das actividades da vida diária. 

Estar doente é não poder fazer as minhas actividades da vida diária, é não me 

sentir bem, física e psicologicamente, mas acima de tudo a ausência de saúde. A 

saúde é o inverso (da doença), em que uma exclui a outra (frases B4 e B5). 

Para o Familiar de Indivíduo com Perturbação Mental C, a saúde e doença são definidas 

pela oposição, assumindo um papel de complexo, em que a vulnerabilidade é condição 

do ser doente, mas em que não havendo comprometimento hereditário pode ser 

reversível. 

Para mim há dois tipos de doença: há fisiológica e psicológica. A primeira só se 

controla através de medicamentos. A segunda é mais complicada porque mexe com 

a vivência dessa pessoa em relação a um grupo de pessoas, a ela mesmo ou a um 

individuo. A definição de saúde em termos fisiológicos tem a ver com o facto de 

que quando não há um envolvimento hereditário na doença, esta é contornável… 

Muitas vezes a gente estamos sujeitos a factores virais, de que ordem for, e, isso 

varia de comunidade para comunidade, ou de território para território, e isso, com 

os medicamentos consegue-se ultrapassar isso… Um doente é um cidadão! O facto 

de uma pessoa estar doente (!) não significa que entrou num estado (!) de 

inconsciente ou num estado irreflectido… em termos sociais. Pode estar mais 

debilitado, pode não estar no seu melhor em termos de autoafirmação, ou do 

sentido de avaliar melhor aquilo que está à sua volta, mas tem sempre direito à 

sua opinião… e é por aí que se vê o grau de doença da pessoa, até ponto é que a 

pessoa consegue resistir (!), ou contrariar aquilo que o tenta negar aquilo que ele 

é no fundo ou aquilo que ele quer ser… (frases C11, C12, C13, C14, C15, C52, 

C53 e C55). 

No Quadro 5, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de Saúde e 

Doença, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 
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Quadro 5 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Saúde e Doença 

referidas pelos Familiares de indivíduos com Perturbação Mental 

Saúde e Doença 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indívíduos com 

Perturbação Mental 

Oposição  2 

Estado de Equilíbrio  1 

 

2.1.1.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que os constructos de Saúde e Doença são 

definidos pela ideia de oposição, onde a Saúde se assume como um estado de 

equilíbrio ou como algo que concorre para a realização de objectivos. Estas 

expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir o indicador saúde e doença, o Profissional de Saúde Mental D, referia que a 

saúde era definida através da realização de objectivos, em que o sofrimento e a 

incapacidade se constituem como obstáculos a transpor.  

A minha definição, baseia-se sobretudo no conceito de sofrimento, de 

incapacidade de atingir objectivos do ser. O hospital existe porque existe 

sofrimento humano, seja real ou imaginário. De qualquer forma é sofrimento, é 

estar incapacitado de atingir objectivos e é também fazer sofrer os outros… (frases 

D8 e D9). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, encara a saúde como um estado de equilíbrio e 

harmonia com o meio ambiente, em que o desequilíbrio (a doença) resulta na perda dos 

mecanismos de defesa. 

Estar doente é uma forma de desequilíbrio, em que cada pessoa humana perde os 

seus próprios mecanismos de defesa. A saúde representa um conceito em que a 

pessoa humana consegue interagir de uma forma equilibrada e harmoniosa com o 
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meio que a rodeia. Há pessoas com doença, mais ou menos acentuada… e até há 

pessoas com determinada doença que lhe provoca determinadas limitações e não é 

por isso que não são pessoa com capacidade de criar um clima de uma grande 

empatia à sua volta… (frases E4, E5 e E36). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, a saúde e a doença são sinónimos de oposição, 

situados entre o bem-estar e o mal-estar, embora por vezes seja algo indefinível, onde 

por vezes o ter e o sentir (saúde/doença) não coincidem. 

São coisas que a gente pensa e fala mas que não faz um raciocínio sobre 

determinadas coisas… Depende, porque há doença física… um mal-estar… e pode 

não ser uma doença e a pessoa tem saúde, só que há um mal estar… é 

complicado… é tudo muito relativo! Uma pessoa pode ter saúde e não se sentir… 

com saúde! [Mas sabe ou não sabe quando está doente?] Sabe… [Sempre?] Se 

calhar até não… porque há pessoas que aparentemente estão impecáveis e lá 

porque sentem qualquer coisa vão ao médico e acabam por saber que estavam já 

doentes e, apesar de não terem consciência disso, e sentiam-se bem, por isso é que 

é tudo muito… [E a saúde?] Saúde, à partida é estar bem consigo próprio para ter 

uma saúde mental estável e a nível físico sentir-se bem consigo… À partida é 

mesmo isso, desde que não nos sentimos mal com nada... Às vezes é mesmo só o 

humor… se estamos bem de humor, estamos bem… Às vezes estamos bem de 

saúde, mas no dia acordamos e metemos o pé esquerdo no chão, pronto… já não 

está muito bom… também pode ter a ver com isso, mas é mais ou menos assim que 

vejo… (frases F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18 e F19). 

No Quadro 6, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Saúde e 

Doença, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 
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Quadro 6 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Saúde e Doença 

referidas pelos Profissionais de Saúde Mental 

Saúde e Doença 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Realização dos Objectivo 1 

Estado de Equilíbrio  1 

Oposição 1 

 

2.1.1.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que o indicador Saúde e Doença é definido pela 

ideia de oposição, em que a saúde exclui a doença, ou, considerando a saúde como um 

estado de equilíbrio no seu nicho relacional, assumindo-se muito complexo e relativo, 

necessitando de uma visão holística, face à vulnerabilidade. Estas expressões são 

visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao caracterizar o indicador saúde e doença, o Profissional de Saúde G, define saúde 

pela da noção de doença, através da ideia de oposição. Tendo por base o conceito da 

OMS, refere-se à saúde pela concepção de bem-estar, introduzindo o conceito de 

realização das pessoas no seu nicho relacional dentro da sociedade. 

A doença é definida, pela Organização Mundial da Saúde, como a exclusão da 

saúde, ou seja, o estar bem, o ter saúde; é um estado psicológico, físico, mental, 

social, até de trabalho, portanto, a relação das pessoas na sua vida total, no seu 

nicho… Os alemães usavam a expressão muito interessante chamada “o meu 

nicho, como pessoa na sociedade”. Estar doente é falhar nestas matérias… De 

algum modo, hoje, os limites vão mudando. Por exemplo, o deficiente físico é cada 

vez menos um doente e, no entanto, foi um doente durante muitos anos mas hoje é 

o deficiente físico, que possui as suas limitações, mas a lei vai-o protegendo; já o 

doente mental é muito mais complexo, porque envolve medos muito maiores… A 

minha grande inquietação é em relação à degradação intelectual das pessoas e à 

minha própria, portanto, eu acho que quando nós envelhecemos vamo-nos 

degradando e a degradação do nosso intelecto torna-se, por vezes, alvo da 
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anedota, alvo da chacota, ou seja, perde-se a dignidade. Perder a dignidade, é 

uma coisa dramática… é aquilo que muitas vezes acontece ao doente psiquiátrico. 

Também no trauma… os acidentes de viação são muito frequentes, os acidentes de 

trabalho são muito frequentes e provocam situações de grande drama do ponto de 

vista intelectual; assustam-me imenso, são uma coisa que me deixa muito próximo 

de algum pavor… Tenho muito medo de algum dia estar deitado, inválido 

mentalmente… eu que gostei de tantas coisas na vida!... (Tenho medo) que perca 

todas essas memórias, que perca todos esses prazeres, todas essas coisas que me 

foram agradáveis!... E, portanto, tenho algum receio disso… acho que isso é 

apavorante… (frases G7, G8, G9, G10, G44, G45, G49 e G50). 

Já o Profissional de Saúde H, também encara a saúde e a doença pela ideia de oposição, 

em que ambas se situam em pólos opostos de um continuum, onde não se sabe onde 

começa uma ou a outra, mas com a convicção de que são mutuamente exclusivas. 

Em relação à saúde seria fácil definirmos as várias descrições e vários conceitos 

de saúde em relação aos vários autores. Em relação à doença, penso que todos 

temos de saber determinar onde começa a saúde e onde começa a doença, 

concerteza que no nosso dia-a-dia todos nós estamos um pouco doentes… [Uma 

exclui a outra?] Excluem! (frases H8, H9 e H10). 

Para o Profissional de Saúde I, a saúde assume-se como um estado de equilíbrio, não 

podendo ser vista num pólo oposto à doença, na medida que é mais complexa e relativa, 

onde um efeito à partida considerado negativo pode ser capitalizado positivamente (e 

vice-versa). Por outro lado, a saúde exige um equilíbrio, muitas vezes frágil, o que 

levanta a questão da vulnerabilidade, pelo que devemos ter uma visão ampla e holística 

do conjunto. 

É a questão do defeito profissional… porque nós ficamos sempre com aquele 

conceito da OMS, do que é a saúde e a doença. Fundamentalmente, nós não 

podemos ver as coisas de modo um pólo ou do outro, entre o pólo negativo e o 

pólo positivo, entre a doença e a saúde… não podemos ver isso assim… Quantas 

as vezes a doença pode ser considerada no pólo positivo no sentido da pessoa ter 

dado conta - consciência! – daquilo que está a passar mal consigo, para poder 

melhorar! Por exemplo, se uma pessoa que teve um enfarte de miocárdio e, nós 
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sabemos que há grupos de risco… - estão identificados - mas mesmo assim e a 

pessoa sabendo… aconteceu o enfarte de miocárdio!... É uma doença aguda (o que 

é negativo), mas sobreviveu (ok!) e até mudou o seu estilo de vida – então até foi 

bom!... Estás a ver, isto é um bocado relativo… Isto é sempre um bocado 

complicado, mas no entanto, aquilo que nós sabemos que esta questão da saúde 

exige um equilíbrio hemodinâmico e não podemos restringirmos ao corpo físico… 

e vê que lá está a totalidade da pessoa (em termos psicológicos, em termos 

culturais, em termos espirituais… a espiritualidade…) temos que integrar esses 

conhecimentos, sabendo que esse equilíbrio é sempre frágil e há momento que é 

mais frágil do que outros, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento 

da pessoa… a começar da vida intrauterina porque é uma odisseia autentica… 

porque nós até nascermos, o que passámos para podermos desenvolver até aí… e 

depois cá fora, no meio extrauterino… O que é isso de estar doente? … a pessoa 

pode estar bem fisicamente e estar mal psicologicamente, está doente... o ser 

doente é mais fácil quando se está com uma fractura ou um ventre agudo… do que 

uma pessoa que está perturbada mentalmente… não se vê… não se palpa… não 

dói… A questão da saúde e da doença, eu acho que é uma linha muito ténue… Há 

pessoas que podem estar muito bem com limitações físicas e não se sentirem 

doentes, porque estão automizadas … é muito relativo. Agora, dizes que a pessoa 

está doente, mas a pessoa não se sente doente… isto é o “sentimento de si” (e lá 

vem a neurociência outra vez…) e a consciência daquilo que são as suas 

limitações… e ter a capacidade de enfrentá-las e com elas conviver no dia-a-dia… 

E, os enfermeiros têm o dever de potenciar a independência dentro da dependência 

daquela pessoa… A saúde não é a ausência de doença… Quantas das vezes a 

pessoa está doente e é um trampolim (digamos assim) para o seu bem-estar 

futuro… É evidente que nós como enfermeiros devemos promover a saúde… nas 

diferentes áreas da prevenção… Há intervenções, e há actividades que se forem 

feitas diariamente prevenirão situações de doença e promovem a saúde nas 

diferentes dimensões da pessoa. Portanto, a pessoa é entendida assim, e assim a 

compreendemos no seu desenvolvimento, num continuum… não naquela evolução 

que tínhamos de que nasce, cresce, desenvolve-se e morre… não, mas no seu 

continuum… Nós não somos perenes (há árvores que têm a folha perene… a 

folha!), mas todos nós temos um processo de senescência, inclusivamente já na 

vida intra-uterina, que é a apoptose das nossas células, que já começa na vida 

intra-uterina. A morte tem de estar ligada à vida, e a pessoa tem de se 

compreender nas suas diferentes dimensões, ao logo do seu percurso de vida 
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(frases I27, I28, I29, I30, I31, I32, I33, I34, I35, I36,I37,I38, I39, I40, I59, I60 e 

I61). 

No Quadro 7, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador de Saúde e 

Doença, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 7 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Saúde e Doença 

referidas pelos Profissionais de Saúde 

Saúde e Doença 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Oposição 2 

Estado de Equilíbrio 1 

 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 8; da sua 

análise, verificamos que, para os inquiridos, Saúde e Doença é: 

 

• Oposição, sendo referida por 5 dos 9 entrevistados; 

• Estado de Equilíbrio, para 3 dos 9 entrevistados; 

• Realização dos Objectivos, salientados por 1 dos 9 entrevistados. 

 

Quadro 8 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Saúde e Doença  

Saúde e Doença 

Unidades de Frequência 

Familiares 

de Doentes 

Mentais 

Profissionais 

de Saúde 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Oposição 2 1 2 5 

Estado de Equilíbrio 1 1 1 3 

Realização dos objectivos  1  1 
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2.1.2. Perturbação Mental e Normalidade 

Para a caracterização do indicador Perturbação Mental e Normalidade, colocámos a 

seguinte questão de uma forma directa e aberta: 

 

• Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

Pretendíamos averiguar qual a percepção que o participante tinha da perturbação mental 

e da normalidade, procurando identificar os respectivos constructos e a forma como a 

norma social se relacionava com a perturbação mental. Para isso questionámos os 

participantes directamente sobre este assunto, adaptando as questões a cada grupo de 

entrevistados: 

2.1.2.1. Perspectivas dos Familiares de Doentes Mentais 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que a perturbação 

mental pode ser definida como um desvio à normalidade, e ainda como desequilíbrio 

ou dificuldade de adaptação. A normalidade seria caracterizada pelo bem-estar social, 

que é feito por um processo de identificação social, onde o não ser apontado como 

diferente, implica ir de encontro à norma social vigente (como conjunto de regras 

sociais). Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental A, a perturbação mental é vista 

como outra perturbação ou doença qualquer, apesar de ser assuminda socialmente como 

um desvio à normalidade, estando muitas vezes estes indivíduos sujeitos ao estigma e 

à discriminação. A normalidade é, por isso, definida pelo bem-estar social. Estas 

expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

Para mim, a perturbação mental é vista como outro tipo de perturbação… tal 

como um diabético necessita de insulina, um doente mental crónico precisa de 

medicação para a sua perturbação… São problemas crónicos que necessitam de 

medicação, de apoio psicossocial, um suporte familiar muito forte, e, se existirem 

as condições sociais, familiares, psicológicas… a pessoa poderá sentir-se dentro 
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da normalidade e não fugir dela quando essas condições não existirem. Na minha 

óptica, vejo que à minha volta ainda existe muito estigmatismo, muita 

descriminação relativamente às pessoas com perturbação mental, apesar de nos 

tempos actuais ter havido uma grande mudança na mentalidade (e ainda bem). A 

doença mental vejo-a como qualquer outra (doença). (O doente mental) pode ter 

um papel tão importante como qualquer outra pessoa, sempre atendendo às 

limitações, tal como outro indivíduo com qualquer outra doença deve qualquer 

deve ter cuidado; não pode ter uma actividade que não esteja adequada às 

limitações e incapacidades. Para mim não há qualquer diferença entre uma pessoa 

que sofre de perturbações mentais, que tenha uma perturbação cardíaca, como 

uma perturbação neurológica, ou outra perturbação qualquer, … é um cidadão 

como outro qualquer. Cada caso é um caso, não se pode generalizar! E, se há 

certas patologias mentais que se traduzem num comportamento agressivo, também 

há pessoas que, não tendo patologia mental, têm comportamentos agressivos e 

matam pessoas... pelo que cada caso é um caso, não se pode generalizar. Não 

acho justo fazerem-se leis especiais para o doente mental, pois, seria estar a 

rotulá-los e a colocá-los no mesmo saco, o que não é verdade… (frases A3, A4, A5, 

A11, A23, A28, A29, A30 e A31). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera a perturbação mental 

como sinónimo de doença mental, consubstanciando-se como um desvio à 

normalidade. A normalidade é vista aqui como um processo de identificação social, 

onde o não ser apontado como diferente implica uma adaptação àquilo que são as regras 

sociais. 

Eu acho que a perturbação mental, é tudo o que foge às regras normais da 

sociedade em que estamos inseridos, ou seja, todos os comportamentos com desvio 

relativamente aos considerados dentro dos parâmetros normais. O parâmetro 

normal difere de pessoa para pessoa, mas no fundo reporta-se ao facto que o outro 

não me aponte como diferente, e aí estamos a ter um comportamento normal, 

encaixando-nos dentro da norma. A perturbação mental vai um pouco de encontro 

à definição que disse de doença… É alguma coisa que não está bem, que foge à 

regularidade, que nos perturba… (frase B2, B3,B6 e B7). 
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Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, a perturbação mental é 

assumida como um desequilíbrio ou dificuldade de adaptação, que provoca que o 

indivíduo entre em choque com a sociedade. A normalidade passa pelo processo de 

identificação social, consubstanciado pela adaptação e aceitação das normas sociais. 

A perturbação mental existe quando há desequilíbrio da personalidade ou quando 

a personalidade tem dificuldade de se adaptar a novas circunstancias ou meio 

diferente àquele a que está habituada… Pode haver perturbação ou a pessoa 

entrar em choque com aquilo que ela é ou pensava que era e afinal não é (porque 

muitas vezes as pessoas têm dificuldade em que se compreenderem a elas mesmas 

e muitas vezes para o fazer têm de recorrer a outros meios) … Hoje o viver em 

sociedade é cada vez mais complicado, porque a aceitação das pessoas é cada vez 

mais uma aceitação de fachada, cada vez mais artificial. Tanto nós como o meio 

estamos alterados. Os comportamentos humanos estão alterados, com o ser 

humano cada vez mais artificializado, cada vez mais entregue a si próprio e ao 

materialismo.É uma sociedade de fachada. Parece que a pessoa para ser aceite 

tende a identificar-se com uma determinada marca de carro, de determinanda 

marca de vestuário e até de bairro onde deve viver para ser aceite. Muitas vezes 

achamos que temos comportamentos normais e pode haver algo em nós que seja 

fora do normal e deveríamos encarar isso de uma forma natural (porque nós não 

somos perfeitos). Porque a sociedade obedece a regras predeterminadas… Uma 

pessoa quando vem ao mundo obriga-se a entrar num sistema de trabalho, a um 

sistema social, tendo de aceitar obrigatoriamente essas regras, pois, as leis são 

taxativas e são para todos. A nossa sociedade arrasta as pessoas… (frases C6, C7, 

C8, C20, C21, C22, C34, C38, C39 e C48). 

No Quadro 9, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Perturbação 

Mental e Normalidade, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbações 

Mentais. 
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Quadro 9 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Perturbação 

Mental e Normalidade referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbações 

Mentais 

Perturbação Mental e Normalidade 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbações Mentais 

Desvio à Normalidade 2 

Desequilibrio 1 

 

2.1.2.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que a perturbação mental é conotada à 

crise, assumindo-se como um desequilíbrio ou flutuação no equilíbrio, uma 

incoerência ou um desvio à normalidade, de qualquer forma o termo perturbação 

mental não é tão perjurativo, estigmatizante e discriminante como o termo doença 

mental. Já a normalidade é consubstanciada pelo equilíbrio social e pela identificação 

social. Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

O Profissional de Saúde Mental D, encara a perturbação mental como sinónimo de 

flutuação de equilíbrio, relacionado com a crise mais ou menos passageira. Para ele, a 

normalidade está relacionada com o equilíbrio social.  

A perturbação mental para mim, é um estado de equilíbrio, podendo ser mais ou 

menos permanente (nas patologias crónicas) ou com períodos de crise (nas 

manifestações agudas), é sobretudo um estado de flutuação, com momentos em que 

se afasta da normalidade. Porque em parte, nas doenças mentais o doente não tem 

consciência… podem ter uma excelente crítica relativamente à realidade que os 

cerca, mas não têm critica sobre os seus comportamentos, nomeadamente nos 

comportamentos em que prejudicam o outro. Sim….eu penso que há muitas 

doenças mentais que surgem porque se escolheu o estilo de vida errado. Porque 

continua a haver uma grande distorção entre a realidade da doença mental e o que 

a sociedade pensa sobre ela… [Relativamente ao conceito de perturbação 
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mental…] O meu conceito está mais ligado à noção de crise… as crises podem ter 

um desfecho involutivo ou evolutivo… Eu penso que sempre que alguém está 

doente… pode querer dizer que esteja com dificuldades em crescer, em se adaptar 

ao novo mundo, em se adaptar a sua realidade interna às mudanças, às 

transformações que se vão operando no mundo exterior… Há falha muitas vezes 

nos seus objectivos, por um mau planeamento e pela não adequação àquilo que 

são as respostas, a forma como o indivíduo tem de resolver o problema em que 

está equivocado… o período em que o individuo está doente, é um período em que 

se pode potenciar a isto. A crise é uma coisa que é sempre redutível… o individuo 

pode dar um grande salto… ou pode não dar um salto tão grande, depende 

entretanto da situação… mas, é uma coisa que é sempre reversível… Agora, a 

doença mental… sobretudo num período agudo, é uma oportunidade de 

crescimento e não tanto uma oportunidade para a morte … (frases D3, D10, D13, 

D43, D44, D45, D46, D47, D49 e D53). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que a perturbação mental como uma 

forma de desequilíbrio e incoerência consigo e com o meio, onde a normalidade é 

produzida pelo equilíbrio social. 

A partir do momento em que o indivíduo não consegue funcionar de uma forma 

equilíbrio e coerente, consigo próprio, com o meio que o rodeia e com a 

sociedade. O próprio quadro vem na sequencia de uma ruptura com o próprio 

equilíbrio que essa pessoa deixou de atingir ou de ter… daí que o quadro por si, 

diz-me o que me diz… conta no fundo, a própria pessoa que está diante de mim. 

Ninguém é doente porque quer, é porque pode!... e daí que não podemos continuar 

nos quadrantes da estigmatização e do sectarismo… toda a pessoa merece toda a 

dignidade, própria como pessoa… Socialmente, no campo da doença mental ainda 

permanece o estigma da doença mental… o doente mental é visto como um 

empecilho, um estorvo, alguém perigoso, alguém que não tem valor ou alguém 

que… (frases E3, E7, E18, E19 e E21). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, a perturbação mental é encarada como um 

desvio à normalidade, onde a normalidade é caracterizada pelo processo de 

identificação social. 
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Se calhar até é normal… lá dizia o ditado… de médicos e de loucos todos temos 

um pouco… acaba por se enquadrar um bocadinho na normalidade, apesar da 

doença mental no sentido clínico… Não sei se poderei dizer nesse sentido…não sei 

se se pode considerar um desvio, por isso… se calhar é normal até um 

determinado patamar e daí para a frente já fugir um bocadinho da normalidade… 

[Até que patamar?...] Isso é que é complicado de assumir porque esse patamar, 

mais do que defnido pela sociedade clínica, é imposto pela sociedade… Basta ver 

uma pessoa que faça uma coisa fora do normal é comum chamar de maluco ou 

louco, e por isso, se calhar a própria sociedade é que impõe esse patamar… 

[Como anormal, não normal, né?...] Aliás, quem define o que é normal ou 

anormal, antes de mais, é a sociedade… eles (sociedade) é que definem o que é 

normal ou o que é anormal… o que é funcional e o que não é funcional… Nós 

usamos às vezes as palavras e não pensamos (no significado) … Perturbação 

mental é… a maior parte das pessoas se calhar até fala no sentido de determinada 

doença que está caracterizada e tem que ter x sintomas, …dos cinquenta tem que 

ter não sei quantos…. Porque se calhar, perturbação mental, se calhar não é tão 

estigmatizante como dizer uma esquizofrenia ou designar o doente. Perturbação 

mental pode ser muita coisa, né?... Desde uma coisa mais acentuada a uma coisa 

menos acentuada… e o termo “perturbação mental” acaba por perder-se nessa 

noção… acaba por se esbater um bocado o estigma da doença que o doente tem… 

Às vezes é melhor utilizar o termo perturbação mental do que dizer “ei, é 

esquizofrénico” ou outra qualquer… (frases F6, F7, F8, F9, F10, F26, F27, F28; 

F29 e F30). 

No Quadro 10, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Perturbação 

Mental e Normalidade, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 10 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Perturbação 

Mental e Normalidade referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Perturbação Mental e Normalidade 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Desvio à normalidade 1 

Crise 1 

Desequilíbrio 1 
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2.1.2.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que a perturbação mental pode ser definida pela 

doença mental, assumindo-se como um desvio à normalidade ou desequilíbrio, 

encarando a normalidade como processo de identificação social ou de equilíbrio social. 

Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir a perturbação mental, o Profissional de Saúde G, encara-a como sendo um 

desvio à normalidade, considerando a normalidade sinónimo de equilíbrio social 

dominado pela ordem pública, onde a primeira é um factor perturbador da segunda.  

A perturbação mental tem de estar dentro de balizas do comportamento…. Eu 

encaro que tudo aquilo que é perturbador da ordem pública é o limite da 

perturbação mental, ou seja, aquilo que é perturbador da sociedade, tudo aquilo 

que altera a relação da família com o outro, e é aí que entra a perturbação mental. 

Até lá pode haver a extravagância, pode haver coisas que não têm nada a ver com 

a perturbação, no sentido de doença. (frases G4, G5 e G6). 

Já o Profissional de Saúde H, considera a perturbação mental como um distúrbio ou 

alteração mental, produzindo um desequilíbrio caracterizado pela incapacidade em 

comunicar. Já a normalidade é caracterizada pelo processo de equilíbrio social. 

Uma alteração física… que por alterações sociais… levou a ter essa situação e 

que muitas vezes é entendida como uma degradação à margem da sociedade e ela 

faz parte do dia-a-dia da sociedade… A alteração mental está em todos nós… 

[Então encara como normal a perturbação mental…] Não encaro como normal! 

…encaro como um distúrbio que pode ter tratamento e encaminhamento e 

acompanhamento… Não a encaro como doença definida para ser viável no seio da 

sociedade… Não vejo o doente mental como um indivíduo marginalizado da 

sociedade… (frases H3, H4, H5, H6 e H7). 

Para o Profissional de Saúde I, o indicador perturbação mental e normalidade é 

caracterizado pelo desvio à normalidade, que se estabelece quando se passa para lá da 

linha ténue (da normalidade) definida pelo processo de identificação social. 
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Ai, meu Deus! ... Mas o que é isso de ser normal?... Nós dizemos às vezes: “o que é 

normal?” Fundamentalmente, tu tens que ter a noção como pessoa e 

independentemente da tua profissão, do que tens de área a defender, o que acho 

que é básico. Nós temos pontos de referência… referentes ao percurso da pessoa 

na sua evolução… desde o seu meio intrauterino e ao longo da sua vida… Esses 

tais pontos de referência, dizem que… a pessoa está a ter um desenvolvimento 

adequado – normal! – de acordo com aqueles parâmetros que estão definidos… 

Nós em biologia, temos a necessidade das classificações, da taxionomia… Nós, 

seres humanos, temos a necessidade de rotular as coisas, de as arrumar em 

gavetas… aquela é das plantas… aquela é das pedras… da fauna, da flora… ou 

então em cãs, tu tens os arquivos disto, daquilo e daqueloutro, supostamente… 

tens a gaveta disto, daquilo e daqueloutro… e por aí adiante… Isto acontece 

connosco na área da saúde, e mais concretamente na área da especialidade do 

saber, nomeadamente em psiquiatria, também tem a nomenclatura própria das 

doenças, e por aí adiante… Mas, devemos ter a noção que nada é definitivo. No 

âmbito da neurolinguistica, das neurociências, é compreensão do que é isto de 

normal, onde estão as barreiras daquilo que é dito como normal e aquilo que não 

é… é tão ténue! …em termos bioquímicos, uma percentagem de dopamina a menos 

ou a mais pode fazer toda a diferença, por exemplo, e, no entanto, é uma pessoa 

que temos de a ver sempre no seu todo… A normalidade e perturbação mental 

quantas vezes estabelecem uma linha muito ténue... Fundamentalmente, há pontos 

de referência, muito bem! Temos esses pontos de referência que nos servem de 

exemplo; depois, temos que ver a pessoa no seu contexto, no seu todo, nas 

ciurcunstâncias… essa pessoa é ela, no seu centro que é ela própria,… à volta, tem 

outras pessoas e o meio também envolvente e nós enfermeiros temos que ver isso 

assim… O que é normal? Era bom que nós tivéssemos a certeza, mas não temos! 

…temos é referências que nos permitem dizer que este indivíduo é ou não 

normal… este indivíduo está a ter um comportamento ou atitudes que podem ser 

consideradas desviantes ou não daquilo que é considerado… normal! Na nossa 

sociedade, temos essas referências… e é bom que nós saibamos quais são elas! A 

questão da perturbação mental passa um bocado porque eu não consigo 

comunicar com o outro e o outro não consegue comunicar comigo… (frases I13, 

I14, I15, I16, I17, I18, I20, I21, I22, I23, I24, I25, I26 e I42). 

No Quadro 11, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Perturbação 

Mental e Normalidade, referidas pelos Profissionais de Saúde. 
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Quadro 11 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Perturbação 

Mental e Normalidade referidas pelos Profissionais de Saúde. 

Perturbação Mental e 

Normalidade 

Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Desvio à normalidade 2 

Desequilíbrio 1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 12, 

tendo verificado na sua análise que, para os inquiridos, o indicador Perturbação 

Mental e Normalidade é definido por: 

• Desvio à normalidade, sendo referida por 5 dos 9 entrevistados; 

• Desequilíbrio, para 3 dos 9 entrevistados; 

• Crise, para 1 dos 9 entrevistados. 

 

Quadro 12 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Perturbação 

Mental e Normalidade  

Perturbação 

Mental e 

Normalidade 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Desvio à 

normalidade 
2 1 2 5 

Desequilíbrio 1 1 1 3 

Crise  1  1 

 

2.1.3. Medos e Limites 

Para a caracterização do constructo de Medos e Limites sociais, colocámos a seguinte 

questão de uma forma directa e aberta: 
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• Acha que os indivíduos com perturbação mental crónica e incurável podem 

ser perigosos para a sociedade? Existe algo que lhes deva ser vedado? 

Pretendíamos averiguar a forma como o indivíduo com perturbação mental é conotado 

com a noção de periculosidade e a forma como isso se produz em termos de limitações 

sociais. Para isso questionámos os participantes directamente sobre este assunto. As 

questões foram adaptadas a cada grupo de entrevistados. 

2.1.3.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbações Mentais 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbações Mentais referiram que o indicador 

Medos e Limites é definido pela agressividade e manipulação, que a sociedade tenta 

colmatar através de processos de controlo (vigilância, medicação e confinamento a 

espaços próprios). Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir o indicador medos e limites, subentende-se que, para o Familiar do Indivíduo 

com Perturbação Mental A, o maior medo reside na agressividade, embora refira a 

incompreensão face ao desconhecido da doença e a dificuldade em lidar com a mesma. 

Reconhece a necessidade de impor limites em termos de controlar a autonomia, embora 

deva ser analisado caso a caso. 

Cada caso é um caso, não se pode generalizar! E, se há certas patologias mentais 

que se traduzem num comportamento agressivo, também há pessoas que, não 

tendo essa patologia mental, têm comportamentos agressivos e matam pessoas… 

pelo que cada caso é um caso, não se pode generalizar. Não acho justo fazer-se 

leis especiais para o doente mental, pois, seria estar a rotulá-los e a colocá-los no 

mesmo saco, o que não é verdade… cada pessoa é uma pessoa e, para isso, já 

existem os tribunais que atendem muitas situações de inimputabilidade… (frases 

A29, A30, A31 e A32). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que o medo da 

agressividade confere a necessidade de impor limites através de um controle apertado, 

feito através da vigilância e da medicação, prevenindo esse fenómeno. 
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Acho que eles só são perigosos se não estiverem devidamente controlados, ou seja, 

se não estiverem devidamente vigiados, medicados e seguidos por via hospitalar. 

Se eles estiverem controlados eles não são perigosos, deixam de ter esses 

comportamentos desviantes e passam a ser pessoas normais e nada lhes deve ser 

vedado. Se não estiverem controlados, a sociedade deve ter um certo cuidado, até 

porque podem por em risco ou em perigo a vida dos outros… e a própria vida 

deles! (frase B13, B14 e B15). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, o medo resultada da 

manipulação que é feita sobre a vida dos outros (nomeadamente de quem manipula o 

sistema social), provocando a sua destruição e da vida familiar, exigindo a imposição de 

limites através do controle em espaços dedicados (institucionalização). 

 Porque a sociedade obedece a regras predeterminadas…. Uma pessoa quando 

vem ao mundo obriga-se a entrar num sistema de trabalho, a um sistema social, 

tendo de aceitar obrigatoriamente essas regras, pois, as leis são taxativas e são 

para todos. (Existe o risco) de a pessoa, com o tempo deixar de ser ela mesmo 

para ser outra pessoa entregue aos propósitos dos outros para atingirem os fins 

deles. A nossa sociedade arrasta as pessoas… As pessoas cada vez mais estão a 

perder a opinião e, numa sociedade que se diz democrática, isso é grave. A 

própria sociedade também ajuda a que o indivíduo tenha cada vez mais doenças 

neuróticas, ao querer obrigar-nos a sermos outras pessoas. Pelo que vi em filmes e 

documentários, do que li em livros, o psicopata é sempre um indivíduo perigoso, 

quer a gente queira, quer não, porque é sempre imprevisível o que ele vai fazer a 

seguir. É um indivíduo que aquilo que faz é geralmente bem pensado, é tudo bem 

maquinado e tende a ser perfeccionista naquilo que faz… Eles devem ser 

arredados da sociedade, mas não de modo a serem derrubados. Há que se criar 

um espaço de vivência para eles… e tentar acompanhá-los dentro desse espaço de 

vivência a ponto de… se puderem voltar à sociedade, voltam; se não puderem, 

continuam lá, mas não de maneira a se sentirem prisioneiros de si mesmos… Hoje 

em dia já é diferente, hoje há edifícios de psiquiatria que parecem mais um hotel 

que um local psiquiátrico, que são decorados de maneira que o doente não se sinta 

doente. Antes, era um espaço desolado, que não ajudava nada a pessoa a libertar-

se daquilo que ela já é, um prisioneiro de si mesmo, amarrado muitas vezes ao 

passado, ou a um episódio que a marcou negativamente e a fez cair naquela 

depressão profunda… Muitas vezes surge a necessidade de se vingar…. E daí vem 
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a parte maquiavélica da pessoa, a parte demente da pessoa, a vingança, e a 

vingança muitas vezes associada à morte, matar o outro, destruir o outro, 

aniquilar o outro, dê lá por onde der. Cada vez mais a sociedade hoje em dia está 

a manifestar alterações de comportamento e alguns a revelarem cada vez mais o 

comportamento perigoso (frases C37, C47, C48, C62, C64, C65, C66, C69, C70 e 

C75). 

No Quadro 13, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Medos e 

Limites, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 

 

Quadro 13 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Medos e Limites 

referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Medos e Limites 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Agressiviade 2 

Manipulação 1 

2.1.3.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que o indicador Medos e Limites é 

caracterizado pelo medo face à agressividade, da manipulação e da inutilidade social, 

exigindo à sociedade a imposição da limitação da autonomia e de medidas de controlo e 

vigilancia. Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Quanto ao indicador Medos e Limites, o Profissional de Saúde Mental D, considera 

haver existência de manipulação, que traduz fenómenos de insónia e destruição, que 

exige da sociedade medidas de limitação da autonomia do indivíduo em crise. 

Porque em parte, nas doenças mentais o doente não tem consciência… podem ter 

uma excelente crítica relativamente à realidade que os cerca, mas não têm crítica 

sobre os seus comportamentos, nomeadamente nos comportamentos em que 

prejudicam os outros.sim… eu penso que há doenças mentais que surgem porque 
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se escolheu o estilo de vida errado. Grande parte dos doentes que nos entram no 

hospital (agudos) são pessoas que há anos que têm problemas de insónia grave… 

quer dizer, apesar de terem insónia, continuam a insistir em perder noites, a 

fazerem refeições fora de horas, a fazerem refeições não respeitando a pirâmide 

dos alimentos, continuam (em termos do seu relacionamento) em insistirem em 

conflitos. Eu penso que, por outro lado, se há componenetes genéticos, há também 

componenetes pessoais, há os jogos psicológicos… e há pessoas que se engajam 

em jogos psicossociológicos com as pessoas que os rodeiam, com os grupos, 

advindo inúmeros problemas. Há pessoas que prejudicam os outros 

sistematicamente com ganhos questionáveis… vivem a vida como se fosse uma 

partida… como se fosse um jogo e não como a vida que as outras pessoas vivem 

plenamente e transformam os outros em objectos… Há doenças crónicas em que o 

indivíduo representa perigosidade para os outros, para a sociedade… outras em 

que o indivíduo representa perigosidade para si… De facto há indivíduos que 

sofrem de doença mental incurável (que se repete no tempo) e que representam 

alguma perigosidade para a sociedade e devem estar… (sobretudo nos períodos 

em que estão próximos das crises)… em locais protegidos… para si e para os 

outros… [Este tipo de indivíduos poderiam casar, ter filhos, chefiar empresas, 

conduzir?...] Depende da patologia, depende muito da situação e competências de 

cada um… mais do que da doença é mais das competências de cada um… Eu 

trabalho com indivíduos (no meu serviço) que são alcoólicos e toxicodependentes, 

com duplo diagnóstico… alguns são PMDs e são donos de grandes empresas… Há 

outros PMDs que são completamente destroçados, com uma participação social 

muito reduzida e que quando participam é de uma forma destrutiva… Mas, há 

muitos indivíduos que podem exercer funções, profissões… cargos de 

responsabilidade (frases D10, D13, D14, D15, D16, D31, d32, D33, D34, D35 e 

D36). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que o medo resulta da sua condição de 

inutilidade, que resulta em estigma social, consubstanciado numa postura defensiva 

que afasta o doente mental da participação social. 

Socialmente, no campo da doença mental ainda permanece o estigma da doença 

mental… O doente mental é visto como um empecilho, um estorvo, alguém 

perigoso, alguém que não tem valor ou alguém que… Muitas vezes as pessoas 

defendem-se… esta atitude fundamentalmente parte das pessoas que não convivem 
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e não têm atitude de empatia com o doente mental e adoptam sempre uma atitude 

defensiva… de afastamento… e tem a ver com aquilo que o representa socialmente 

a doença mental: considerada como a escória social… Nós tentamo-nos colocar 

na periferia, marginalizamos… acima de tudo tomamos a uma atitude muito 

defensiva, porque isso nos incomoda… mas quem empatiza com o doente mental 

descobre sempre potencialidades… O doente mental com uma doença crónica, do 

ponto de vista psicopatológico, com psicopatologia, não é um doente perigoso 

para a sociedade… mal vai se pensarmos dessa forma… O doente mental com 

doença mental, é um doente, é uma pessoa com utilidade… e nós temos muitos 

exemplos ao longo da história que retratam isso… Normalmente estamos sempre a 

ver que há direitos a ser retirados em cada dia que passa àqueles que são os 

doentes mentais… Situações há de cidadãos com doença mental que não têm 

condições para exercer, desempenhar ou efectuar determinadas tarefas ou 

determinadas funções… mas cada caso é um caso… agora não vamos ver o todo, 

pelas partes… Há pessoas com doença, mais ou menos acentuada… e há pessoas 

com determinada doença que lhe provoca determinadas limitações e não é por isso 

que não são pessoas com capacidade de criar um clima de uma grande empatia à 

sua volta… Agora, de um ponto de vista prático, sim… isso é como em todas as 

outras áreas… do ponto de vista motor, da visão, da audição… enfim, as coisas 

são como são… a pessoa, o doente mental pode ter limitações como a pessoa que 

não seja dita como doente mental… (frases E19, E21, E23, E24, E28, E29, E32, 

E35, E36 e E37). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, o principal medo tem o estigma social da 

doença, onde está latente a marca da agressividade, do receio perante aquilo que o 

doente representa socialmente, exigindo da sociedade processos de controlo e 

afastamento. 

Quando comecei aqui, tinha receio… porque nunca tinha estado tão próximo de 

pessoas com determinadas perturbações mentais. Com o estabelecer dos laços 

afectivos pelos doentes, esse receio vai-se esbatendo… A perturbação mental pode 

ser crónica e incurável mas, se calhar, se tomarem a medicação, conseguem-se 

manter saudáveis porque nem todas as pessoas que têm perturbações mentais 

crónicas e incuráveis são perigosas para a sociedade…. Há pessoas que à partida 

não têm perturbações mentais nenhumas e são bem piores para a sociedade do que 

esses! Agora, a sociedade vai sempre ter a tendência para os considerar perigosos 
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e acaba sempre por os afastar… A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar 

aquela pessoa e preservar o resto da sociedade… o resto da comunidade… Fica 

mais fácil afastar aquela pessoa que tem aquela perturbação da sociedade ou 

daquela comunidade, do que correr o risco que a permanência daquele elemento 

perturbador naquela comunidade ou sociedade, se torne perigoso para eles… Não 

quer dizer que é que todas as pessoas com uma perturbação crónica e incurável 

sejam perigosas para a sociedade… isso també não… [Poderiam, por exemplo, 

conduzir, casar, ter filhos, dirigir empresas?] Isso depende também da 

perturbação mental e do aspecto jurídico… Há aqueles doentes que estão 

interditos, que não podem casar ou votar, não têm direitos… têm os seus direitos 

mas até determinado ponto… Têm os seus bens protegidos, têm tudo isso, mas há 

certas coisas que não podem fazer… porque estão equiparados a menores… Mas, 

no global dos direitos, a ideia que eu tenho, é que os seus direitos são 

assegurados… Agora, há alguns que lhes são vedados, não pela sua perigosidade, 

mas pela sua falta de capacidade para gerir as coisas e tomar decisões… (frases 

F21, F23,F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50 e F51). 

No Quadro 14, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador de Medos e 

Limites, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 14 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Medos e 

Limites referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Medos e Limites 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Manipulação 1 

Inutilidade 1 

Agressividade 1 

 

2.1.3.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde consideram o indicador Medos e Limites caracterizado pela 

agressividade e pelo receio em comunicar. Isto é traduzido em limitações na 
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autonomia e participação social do indivíduo com perturbação mental, exigindo 

medidas de controlo social que limitem ou sinalizem o desencadear da situação, 

marcando com o estigma da doença, mas também do necessário acompanhamento e 

apoio social que o ajudem (e à sua família) a ultrapassar essa situação. Estas expressões 

são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

O Profissional de Saúde Mental G, considera o indicador Medos e Limites 

caracterizado pela agressividade, exigindo medidas de controlo social que limitem ou 

sinalizem o desencadear da situação. 

Claro, nós devemos ter a noção que há pessoas de uma enorme violência, que são 

doentes psiquiátricos… também há pessoas violentas que não são doentes 

psiquiátricos. Mas estes que são muito violentos têm um gatilho… Há pessoas que 

disparam um processo violento sobre aquilo que os reprime… tem um bocado a 

ver com a importância do reprimir na nossa mente… quando sai é de uma 

violência brutal; para essas pessoas, nós não temos um medicamento que as 

controle… É complicado termos um vizinho que sabemos que comeu a 

namorada!... Não é literalmente, é factualmente!... que a cortou às fatias e a 

trincou!... E, se ele namorar a nossa filha, é complicado!... Quer dizer, ficamos 

com algum receio que volte a comer aquela… Temos muita dificuldade que o 

homem que mata sete pessoas no Osso da Baleia seja normal…. Tenha uma vida 

normal à porta de casa… Eu compreendo que tenhamos medo, pois, não é de 

ânimo leve que o nosso corpo é programado para se defender da violência, logo 

tem que ter medo que, ao pôr ao pé de casa uma situação dessas, tenha de novo 

mais receio… Temos de definir o que é possível, o que é e o que não o é… quais 

são ou não alteradores da ordem pública, do processo normal social… e aqueles 

que o fazem; os que o fazem não podem viver em sociedade e têm que ter algum 

isolamento, algum modo de isolá-los… Agora, penso que há maneiras de ir 

controlando estas situações… penso que brevemente teremos um modo, um holter, 

uma pulseira electrónica, uma coisa qualquer… que nos permita ir medindo esses 

valores de adrenalina que sobrem neles e controlá-los… ou ter bombas infusoras 

que impeçam esse gatilho… isso é importante, de facto, integrar as pessoas o mais 

possível, mas neste momento é difícil isso acontecer… (frases G36, G37, G38, 

G39, G40, G41, G42 e G43). 
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O Profissional de Saúde Mental H, considera o indicador Medos e Limites definido 

pela agressividade, exigindo medidas de acompanhamento e apoio social que o ajudem 

(e à família) a ultrapassar essa situação. 

Eu acho que são doentes perigosos em relação à sociedade… tendo em conta a 

especificidade da patologia. (No caso da esquizofrenia) eu acho que podem ser 

indivíduos perigosos, desde que o seu comportamento não seja mais apertado e 

que haja uma avaliação… apertada em relação a eles… A nível da sociedade, um 

doente que esteja definido com uma determinada patologia – especificamente em 

relação à esquizofrenia, que é a que conheço melhor – não tem capacidade de lhes 

dar resposta… está limitado, está limitado! Não encontra soluções… nem de 

integração nno mundo do trabalho, nem de ocupação e acaba por institucionaliza-

los como produto acabado… (frases H22, H23, H25 e H26). 

Para o Profissional de Saúde I, o indicador Medos e Limites caracteriza-se pelo receio 

em comunicar com a diferença, resulta na imposição de limites à participação social 

através do estigma. 

Em termos da perturbação mental o que sempre me perturbou (como pessoa, não 

como profissional) foi a comunicação. A noção de me afastar daquela pessoa 

porque não a percebo… não é repudiar, no fundo é um momento de protecção que 

a pessoa está a fazer e que a sociedade no geral também faz. Não é querer 

estigmatizar, mas estigmatizo, porque o não quereres permitir ao outro comunicar 

contigo, tu também não vais dar tempo para também compreender o outro, e, na 

perturbação mental passa também muito por aí… As pessoas estão isoladas, as 

pessoas têm medo, têm receio de conversar com a pessoa que está ali ao lado na 

paragem de autocarro, por exemplo… ou tu sentas-te no lugar que tiveres e tens 

receio de falar, se te pões a falar a pessoa pode ser logo rotulada… 

Historicamente as pessoas com perturbação mental ficavam isoladas, nos 

hospícios… A palavra hospício tem um nome horrível, né?... a gente fica logo… 

brrr… arrepiada… É evidente que o espírito… capitalista que nós temos na nossa 

sociedade ocidental… e economista… é natural que surja as instituições onde 

essas pessoas são internadas… eu compreendo porque a sociedade faz isso! 

Quando estive a estagiar eu tive contacto com pessoas consideradas muito 

perigosas… que estavam medicadas – e hoje, em termos psiquiátricos a 

ferramenta farmacológica é fundamental – e as pessoas ficavam dóceis, 
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aparentemente controladas… a medicação ajuda nisso… {Há alguma coisa que 

lhes deva ser vedada… casar… conduzir… ter filhos…] Isso depende de cada 

situação… eu, por acaso vivenciei um casal que era rotulado… oligofrénico… 

Tiveram um filho, foi feita a devida medicação contraceptiva… informados do 

apoio que iria haver na comunidade, que tinham a família a ajudá-los e a 

criança… o recém-nascido nasceu impecável… aquilo que eu vi naquele casal foi 

muito afecto partilhado… agora é evidente que é sempre relativo. Ou aquela 

criança (agora adulto) com trissomia 21 e que esteve numa universidade nos 

Estados Unidos e que já está a trabalhar… Quando a gente pensa, liga as coisas e 

rotula… cada situação é por si só uma situação e é importante o meio em que está 

e que permite desenvolver as capacidades que tem! E que permitem desenvolver, 

isso é que é excelente, portanto, por si só não se devem limitar. (frases I45, I46, 

I47, I64, I81, I82,I83, I84, I85, I89, I90, I91 e I92). 

No Quadro 15, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Medos e 

Limites, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 15 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Medos e Limites 

referidas pelos Profissionais de Saúde. 

Medos e Limites 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Agressividade 2 

Receio em Comunicar 1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 16; da 

sua análise, verificamos que, para os inquiridos, o indicador Medos e Limites define-se 

através de: 

 

• Agressividade, sendo referida por 5 dos 9 entrevistados; 

• Manipulação, para 2 dos 9 entrevistados; 

• Inutilidade e Receio em Comunicar, salientados por cada um dos 9 

entrevistados. 
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Quadro 16 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Medos e Limites  

Medos e Limites 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais de 

Saúde Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Agressividade 2 1 2 5 

Manipulação 1 1  2 

Inutilidade 1   1 

Receio em 

Comunicar 
  1 1 

 

2.2. BIOÉTICA 

Nesta dimensão do estudo, identificaram-se os resultados referentes à construção de 

constructos e referências que, ao interagir com as demais dimensões, configuram a 

visão ética do indivíduo doente mental e a construção das balizas que determinam o 

estatuto ético que lhe é conferido, e, por inferência os cuidados que são equacionados e 

prestados. Procedeu-se à análise do discurso dos Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental, Profissionais de Saúde e Profissionais de Saúde Mental, 

caracterizando cada um dos constructos (ser pessoa, valores sociais dominantes e 

exercício de cidadania). Para cada subcategoria apresentamos, primeiro, a perspectiva 

dos familiares de doentes mentais, profissionais de saúde e profissionais de saúde 

mental e psiquiátrica. 

2.2.1. Ser Pessoa  

Para a caracterização do constructo do Ser Pessoa, colocámos a seguinte questão de 

uma forma directa e aberta: 

 

• Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo? 
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Pretendíamos averiguar qual a visão que o participante tinha do Ser Pessoa, procurando 

algumas balizas (como, por exemplo: a existência e a autonomia, a individualidade e o 

ser humano), relacionando com a questão dos valores. Para isso questionámos os 

participantes directamente sobre este assunto. As questões foram adaptadas a cada 

grupo de entrevistados. Interessa-nos identificar os diversos constructos e conteúdos 

vivenciais e relacionais com o ser pessoa. 

2.2.1.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que o indicador Ser 

Pessoa é definido como o cidadão e como ser humano. Estas expressões são visíveis 

nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir o constructo de ser pessoa, o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental 

A, identificou-o como sendo um cidadão. 

Ser pessoa é ter a possibilidade de exprimir os seus valores, as suas atitudes, os 

seus receios, de uma forma natural, sem qualquer limitação, usando os plenos 

direitos que a constituição nos confere (frase A33). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que ser pessoa é 

sinónimo de ser humano, pois, é uma pessoa com vida. 

Pode e deve! Porque é uma pessoa como outra qualquer. São seres humano, é uma 

pessoa que tem vida, e, apesar de ter as perturbações mentais não deve ser vista de 

forma diferente em relação ao outro (frases B11 e B12). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, ser pessoa é definido como 

cidadão. 

Ser pessoa (num dado meio, numa dada sociedade) é usar de equilíbrio. A pessoa 

tem o seu livre arbítrio, a sua forma de estar tem o seu direito de opinião, tendo o 

direito de opinar sobre o quer que seja… Ser pessoa, é ser coerente com as leis 
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dessa sociedade, mas também saber manifestar a sua própria forma de estar e de 

ser nessa sociedade, desde que não prejudique terceiros. [É assim, sinónimo de 

cidadão participante…] Sim, aliás, o problema na nossa sociedade é que se fala 

de participação mas continuamos a viver numa sociedade em que a mesma é feita 

de forma reservada e com alguns percalços. Um doente é um cidadão! O facto de 

uma pessoa estar doente (!) não significa que entrou num estado (!) de 

inconsciente ou num estado irreflectido… em termos sociais (frases C37, C41, 

C42, C43, C51 e C52). 

No Quadro 17, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de ser 

pessoa, referida pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 

 

Quadro 17 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Ser Pessoa 

referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Constructos de Ser Pessoa 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Cidadão 2 

Ser Humano 1 

 

2.2.1.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que o constructo Ser Pessoa pode ser 

definido como um ser interactivo, assumindo-se como individualidade e como 

cidadão. Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir este constructo, o Profissional de Saúde Mental D, considera per pessoa 

como um ser interactivo, um ser relacional e evolutivo. 

Ser pessoa para mim… é ser gente… (pois, toda a gente é pessoa) … 

independentemente da sua situação… de cada um. Há uns que agem mais como 

pessoas, quando para além dos seus direitos… respeitam os direitos dos outros… 
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quando se vão actualizando… (porque quem não se actualiza vai morrendo como 

pessoa) … vão acompanhando a evolução do mundo, …vão vencendo… 

ultrapassando as barreiras que a vida nos vai colocando… Há os que vão 

perdendo a condição de pessoa, porque ser pessoa é sentir-se… (é uma coisa 

pessoal). Desse reconhecimento, eu tento tratar os outros, como gostaria que me 

tratassem a mim… portanto, respeitando-me como eu sou, aos diversos níveis e 

nos vários contextos onde eu vou vivendo… Por outro lado, há uma questão de 

valores… em que sou tratado como gente, pois, eu sou um produto de uma família, 

de uma cultura… mas, sendo um produto eu também que tenho a capacidade de 

me ir modificando e para eu ser pessoa tenho que ver ser respeitada não só a 

minha integridade física, mas também esse ser que eu sou… com as minhas 

diferenças culturais, com as minhas sensibilidades, com as minhas crenças … e 

também com os meus objectivos, com as minhas ambições… ser pessoa é um pouco 

de tudo isto… Na área em que trabalhamos, respeitar o outro como pessoa é 

receber o outro… ajudar o outro atendendo a toda a sua complexidade, mas 

sobretudo valorizando a diferença cultural, a diferença de valores… em tudo o que 

diferencia de si dos outros, valorizando as particularidades de cada indivíduo… 

Não há nenhuma pessoa igual, pois, todos somos diferentes à nascença e o mundo 

vale e tem valor e, por isso, é bonito para mim, porque todos nós somos diferentes. 

Não há nada igual… e dentro desta desigualdade também há lugar para o doente 

mental ou para a pessoa quando está em crise. Agora, a doença mental… 

sobretudo num período agudo, é uma oportunidade de crescimento e não tanto 

uma oportunidade para a morte… (frases D17, D18, D19, D20, D21, D22, D51, 

D52 e D53). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que ser pessoa é ser individualidade 

que é livre se expressa na totalidade como cidadão. 

Ser pessoa, é ser individualidade! … [Concretizando, quanto aos critérios do ser 

individualidade…] Ser pessoa implica ser livre. [… é um conceito ligado à 

autonomia, né?] A autonomia é um vector que cada pessoa deve possuir. Ser livre 

é… a própria pessoa ter as condições para se poder exprimir e representar na 

globalidade. Cada pessoa é válida por ser pessoa… (Cada pessoa) tem um lugar 

na sociedade, num grupo humano e ter o seu próprio papel, a sua própria função a 

desempenhar e até a descobrir como pessoa… É no meio da sociedade que a 

pessoa se representa, se descobre e se autentica e é autêntica como pessoa… Do 
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ponto de vista ético (o doente mental) é pessoa, e, como pessoa está num patamar 

de fragilidade, e, não é por esse facto que perde esses direitos… senão amanhã, o 

grupo social dominante vai dizer a si ou a mim que o senhor não tem direitos… 

portanto, isto é muito perigoso e cada pessoa tem direito a ter direitos… (frases 

E8, E9, E10, E11, E14, E15, E16 e E27). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, ser pessoa é sinónimo de cidadão, embora por 

vezes seja algo indefinível, por vezes ter e sentir não coincidem. 

Basta ver uma pessoa que faça uma coisa fora do normal é comum chamar de 

maluco ou louco, e por isso, se calhar a própria sociedade é que impõe esse 

patamar… A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar aquela pessoa e 

preservar o resto da sociedade… o resto da comunidade… (frases F9 e F44). 

No Quadro 18, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador de Ser 

Pessoa, referida pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 18 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Ser Pessoa 

referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Ser Pessoa 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Ser Interactivo 1 

Individualidade 1 

Cidadão 1 

2.2.1.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que o indicador Ser Pessoa pode ser definido como 

cidadão, ou, como individualidade (possuidor de características próprias), ou 

simplesmente como um ser humano (entidade viva). Estas expressões são visíveis nos 

seguintes extractos das entrevistas: 
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O Profissional de Saúde G, define ser pessoa como cidadão, que se expressa na 

totalidade, não acontece com o doente mental e se perde nalguns processos e incidentes 

de vida, podendo resultar na perda da dignidade.  

Todos devem ter a possibilidade de ser pessoa, mas ser pessoa no sentido global e, 

portanto, aqui implica definir o que é fácil de utilizar pela sociedade e o que é que 

não é. Pois, toda a gente é pessoa, como dizem na Antena 1, às sete da manhã, ao 

domingo… é um programa católico muito engraçado… A questão que se põe é que 

ser pessoa é um processo integral, que implica actividade, implica ser crítico e 

participar activamente em todo o processo de mudança social… e as pessoas 

normalmente não o são… O doente mental tem esse problema… que é a 

descredibilidade de ser doente mental… A minha grande inquietação é em relação 

à degradação intelectual das pessoas e à minha própria, portanto, eu acho que 

quando nós envelhecemos vamo-nos degradando e a degradação do nosso 

intelecto torna-se, por vezes, alvo da anedota, alvo da chacota, ou seja, perde-se a 

dignidade. Perder a dignidade, é uma coisa dramática… é aquilo que muitas vezes 

acontece ao doente psiquiátrico. Preocupa-me muito, porque eu envelheço, porque 

toda a gente envelhece, tenho muito pânico dessa indignidade que nos pode 

acompanhar ao fim… (frases G23, G25, G26, G27, G44, G45 e G48). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que o ser pessoa é ser uma individualidade, ser 

individual com características únicas e que se completa no ambiente social.  

Pessoa, para mim, é um ser individual, que à partida tem características muito 

próprias e todo um suporte familiar, cultural… mas que não deixa de ter as suas 

características próprias… Pessoa é aquela e não outra. Embora ela possua 

influências do meio e do ambiente onde foi criado, onde foi aculturado, aonde se 

desenvolveu, onde está neste momento, no entanto, tem sempre algo que é dele… 

[E o cidadão ou individuo com perturbação mental é pessoa?] Para mim é 

pessoa… É pessoa porque que tem as suas características próprias, como à 

partida terá como consequência também do seio de onde veio, e que isso tem 

muitas vezes o reflexo dessas próprias características, ou seja, não pode ser visto o 

individuo sozinho, sem perceber um bocado do seio de onde ele veio, das 

características que lhe estão subjacentes… Provavelmente um individuo… um 

doente mental vem de determinada zona, tem subjacentes determinados pontos de 

referência ou determinadas situações que pode estar na causa do desencadear da 
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patologia… daí a família poderá ser uma delas… Não deixa é de ser uma pessoa… 

no meu conceito de pessoa, é aquela pessoa, que à partida tem toda aquela carga 

envolvente, quer familiar, quer do meio onde se encontra, quer da sociedade, quer 

das condições… quer das experiências que teve ao longo de determinada fase vida 

e provavelmente são essas que foram desencadear uma outra situação… que neste 

caso está determinada como doença mental mas, que provavelmente, não nasceu 

doente mental… (frases H29, H30, H31, H32, H33, H34 e H35). 

 

Para o Profissional de Saúde I, o ser pessoa é sinónimo de ser humano. 

Quando falo em respeito da pessoa tem a haver principalmente na integridade da 

própria pessoa. Respeitar a outra pessoa deve ser no sentido da sua globalidade, 

da sua integridade como pessoa desde a sua vida intra-uterina… tendo em conta o 

seu desenvolvimento… o seu percurso… no sentido de coerência… O respeito pela 

pessoa é igual, independentemente do contexto sócio-cultural… e não é isso que 

muitas vezes se vê… Tratar diferente, pessoas que também são diferentes, … não é 

tratar igual (tipo, por exemplo, uma fábrica, em série, em que tu, aí, tens que fazer 

o mesmo que os outros). [Portanto, basicamente seria respeitar a integridade 

como pessoa, pela sua diferença… e o sentido de coerência]. Daquilo que é o meu 

entendimento… porque os diferentes conceitos também são utilizados em virtude 

daquilo que se pretende… uma coisa é dizer um ser vivo, um ser humano, e dizer a 

pessoa… Sou daquelas pessoas que consideram que a partir do momento que o 

pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino se uniram e formaram as duas 

quatro, dezasseis e trinta e duas – que é a mórula – nós temos uma pessoa ali a 

desenvolver-se. Claro que posso ser criticada, e serei, não me importo… mas esse 

é o meu entendimento, porque é… um ser vivo!!!... Temos um património genético 

herdado que veio dos pais, que ainda não se pode exprimir, mas que já está a 

exprimir, porque está a crescer e a desenvolver-se e está dentro de um meio que, 

supostamente, que em principio não lhe será hostil… aliás, já fez de si, do que lhe 

diz respeito, na supressão de alguns aspectos imunológicos, para poder recebê-lo 

– estamos a falar em termos do organismo materno. Mediante, aquilo que se quer, 

em virtude dos objectivos, tanto pode dizer pessoa, se pode dizer ser humano, ou 

ser vivo em geral, mas… ser vivo – com o respeito a toda a vida e a toda a 

natureza – e isso é hoje em dia muito importante que passemos essa mensagem aos 

nossos jovens... O respeitar aquela planta, aquela árvore, … porque sem ela eu 
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não tenho oxigénio… respeitar os níveis da agua… e isto faz parte do respeito pela 

natureza que nos cerca… Enquanto pessoas… respeitarmo-nos uns aos outros, 

portanto… a noção de pessoa, tem a ver com a noção da sua globalidade no ser 

psicológico, biofisiológico, bioquímico, portanto, integrar todas essas dimensões… 

e lá estou eu com o sociocultural e espiritualidade, que é muito esquecida (não 

façamos confusão da espiritualidade com a religião… é muito mais … e isso deve 

ser dito sem receio). Portanto, a pessoa é entendida assim, e assim a 

compreendemos no seu desenvolvimento, num continuum… não naquela evolução 

que tínhamos de que nasce, cresce, desenvolve-se e morre… não, mas no seu 

continuum… Portanto, respeitar toda e qualquer uma pessoa (!) e, Wanda Horta 

dizia que a enfermeira “era gente que cuidava de gente”; eu acho que temos de 

dizer que são pessoas que cuidam de pessoas! Cuidam, né?... há outros que 

tratam, têm obrigação disso, nós cuidamos… e é essa a diferença! (frases I1, I3, 

I8, I10, I12, I53, I54, I55, I56, I57, I58, I59 e I62). 

No Quadro 19, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de Ser 

Pessoa, referida pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 19 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Ser Pessoa 

referidas pelos Profissionais de Saúde Mental 

Ser Pessoa 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Cidadão 4 

Ser Humano 2 

Individualidade 2 

Ser Interactivo 1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 20; da 

análise, verificamos que, para os inquiridos, Ser Pessoa é sinónimo de ser: 

• Cidadão, sendo referida por 4 dos 9 entrevistados; 

• Ser Humano e Individualidade, salientados por cada 2 deles, em 9 

entrevistados; 

• Ser Interactivo, sendo referido por 1 em 9 entrevistados. 
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Quadro 20 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Ser Pessoa  

Ser Pessoa 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais de 

Saúde Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Cidadão 2 1 1 4 

Ser Humano 1  1 2 

Individualidade  1 1 2 

Ser Interactivo  1  1 

 

2.2.2. Valores Sociais Dominantes 

Para a caracterização do indicador Valores Sociais Dominantes, colocámos a seguinte 

questão de uma forma directa e aberta: 

 

• No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos 

de respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

  

Pretendemos averiguar, nas percepções dos participantes, quais as correntes e os valores 

sociais dominantes, que princípios éticos se encontram subjacentes e a forma como o 

indivíduo se insere na sociedade, de forma a construir o estatuto ético do doente mental. 

Para isso questionámos os participantes directamente sobre este assunto. As questões 

foram adaptadas a cada grupo de entrevistados. 

2.2.2.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram como Valores Sociais 

Dominantes: a solidariedade, como valor positivo, e, como valores negativos, o 

individualismo e o materialismo, consubstanciados pela falta de partilha, corrupção e 
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a valorização da aparência (artificialidade). Estas expressões são visíveis nos seguintes 

extractos das entrevistas: 

 

Ao definir os valores sociais dominantes, o Familiar do Indivíduo com Perturbação 

Mental A, apontou como valor positivo o espírito de solidariedade, e, como negativo o 

individualismo. 

Penso que na sociedade actual existe uma preocupação muito grande com o 

sentido de solidariedade, um incentivo ao movimento de voluntariado, mas que 

não tem tradução prática, uma vez que é uma sociedade egocêntrica, menos 

preocupada com o indivíduo, e mais preocupada com os interesses pessoais e 

individuais de cada um. [São ideias-chave] O egocentrismo e o individualismo 

(frases A1 e A2). 

Já o Familiar do Doente Mental B, considera apenas a existência de valores sociais 

negativos o materialismo e o individualismo, consubstanciado pela falta de partilha e 

pela corrupção, baseadas em preocupações egoístas, em que considera o doente mental 

é tratado de forma diferente dos demais cidadãos. 

Egocentrismo, falta de partilha e corrupção. Ora, elas poderiam ter um papel 

diferente, se a sociedade olhasse para elas de maneira… não diferente, mas igual 

às outras pessoas normais! (frases B1 e B9). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, os valores sociais dominantes 

são de natureza negativa: o individualismo e o materialismo, onde a artificialidade 

económica caracteriza uma sociedade esquizofrénica. 

É uma sociedade cada vez mais esquizofrénica, mais individualista e mais 

artificial. [Concretizando…] Esquizofrénica, porque os comportamentos das 

pessoas estão cada vez mais alterados; são cada vez menos lineares. Há pessoas 

que hoje assumem um comportamento e amanhã assumem outro completamente 

distinto… hoje têm uma atitude e amanhã são capazes de apresentar outra 

diferente. Há cada vez mais na sociedade aquilo que se chama persuasão 

cognitiva... [Traduzindo…] Persuasão cognitiva é aquilo que se pode considerar 

como pessoas determinadas a realizar coisas positivas… válidas para elas mesmas 
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ou em grupo ou num contexto de comunidade geoeconómica, social ou politica. 

Hoje o viver em sociedade é cada vez mais complicado, porque a aceitação das 

pessoas é cada vez mais uma aceitação de fachada, cada vez mais artificial. 

Aquele espírito que existia há umas décadas atrás, em que as pessoas eram muito 

acessíveis em termos humanos, hoje oblitera-se a parte humana e mostram outra 

pessoa que elas não são. Estamos a caminhar para uma sociedade em que a dupla 

personalidade está cada vez mais em voga… Tanto nós como o meio estamos 

alterados. Os comportamentos humanos estão alterados, com o ser humano cada 

vez mais artificializado, cada vez mais entregue a si próprio e ao materialismo. É 

uma sociedade de fachada. Parece que a pessoa para ser aceite tende a 

identificar-se com uma determinada marca de carro, de determinada marca de 

vestuário e até de bairro onde deve viver para ser aceite. Isso provoca 

alterações… perturbações na sociedade e que se reflectem no próprio 

desenvolvimento económico e social dessa sociedade. Muitas das vezes o problema 

da nossa sociedade é, como refere Pio Abreu, andarem a tentar pôr toda a gente a 

pensar da mesma maneira, e não deveria ser assim… A nossa sociedade arrasta as 

pessoas… É uma sociedade económica e parece que somos todos condicionados 

pela economia. Também somos todos prejudicados por isso. Outro problema é o 

de uma pessoa emitir uma opinião e esta não ser aceite pelo outro, porque senão 

pode ir para a rua, e, esse é o problema do mercado de trabalho… As pessoas 

cada vez mais estão a perder a opinião e, numa sociedade que se diz democrática, 

isso é grave. A própria sociedade também ajuda a que o indivíduo tenha cada vez 

mais doenças neuróticas, o querer-nos obrigar a sermos outras pessoas. Cada vez 

mais a sociedade hoje em dia está a manifestar alterações de comportamento e 

alguns a revelarem cada vez mais o comportamento perigoso (frases C1, C2, C3, 

C4, C5, C8, C9, C10, C20, C21, C22, C23, C43, C47, C48, C49, C50, C56 e C74). 

No Quadro 21, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Valores 

Sociais Dominantes, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 

 

 

 

 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

367

Quadro 21 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Valores Sociais 

Dominantes referidas pelos Familiares dos Indivíduos com Perturbação Mental 

Valores Sociais Dominantes 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Individualismo 3 

Materialismo 2 

Solidariedade 1 

2.2.2.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que os Valores Sociais Dominantes são a 

reciprocidade, como valor positivo, e, o individualismo, o materialismo e a 

intolerância, como valores negativos. Estas expressões são visíveis nos seguintes 

extractos das entrevistas: 

 

Ao definir os valores sociais dominantes, o Profissional de Saúde Mental D, assinala 

apenas um valor positivo: a reciprocidade (respeito mútuo). 

Valores, democracia e crise social. [A crise como antítese dos valores?] A crise 

(para mim) é um momento de mudança … o que eu sinto é que estamos um pouco 

perdidos (na sociedade ocidental) na perspectiva dos valores… a democracia 

implica o respeito, é um sistema em que o homem é livre e responsável, com 

direitos e deveres e com todas as implicações que traz às várias áreas na 

sociedade, particularmente na saúde… (frases D1 e D2).  

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera apenas valores sociais negativos: o 

materialismo e o individualismo, onde se destaca o consumismo e a sensualidade. 

Consumista, egocêntrica e sensual. [Concretizando…] Cultiva-se, explora-se e 

mercantiliza-se demasiado a imagem do corpo (frases E1 e E2). 
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Para o Profissional de Saúde Mental F, a sociedade é caracterizada por valores 

negativos, onde se destaca a intolerância, traduzida pelo desrespeito pela pessoa, que se 

repercute aos diversos níveis, mais visível a nível profissional. 

Não se usa muito, mesmo a nível profissional… não há respeito pelo outro em 

termos de trabalho, de colaboração… e se no profissional é assim, na vida pessoal 

é a mesma coisa… a inexistência ou decadência do respeito [a palavra que mais 

define…] Talvez a decadência (do respeito), porque está a começar a diminuir nas 

pessoas… Dantes havia o respeito e consideração pura... Nota-se mais no local de 

trabalho que não há esse respeito… essa consideração… as pessoas sobem e 

pronto… Isso também funciona um bocado assim na sociedade … se calhar não é 

tão visível mas dá-me ideia que funciona mais ou menos da mesma maneira… isso 

está talvez em decadência… A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar 

aquela pessoa e preservar o resto da sociedade… o resto da comunidade… (frases 

F1, F2, F3, F4, F5 e F44). 

No Quadro 22, apresentamos as unidades de frequência, para indicador Valores 

Sociais Dominantes, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 22 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Valores Sociais 

Dominantes referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Valores Sociais Dominantes 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Reciprocidade 1 

Individualismo 1 

Materialismo 1 

Intolerância  1 

2.2.2.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que os Valores Sociais Dominantes são 

exclusivamente negativos: o individualismo, o materialismo e a intolerância. Estas 

expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 
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Ao definir quais os valores sociais dominantes, o Profissional de Saúde G, definiu dois 

valores negativos presentes na sociedade: o individualismo e a intolerância, 

consubstanciados na mesquinhez, desrespeito pela pessoa e na falta de admiração.  

Acho que há três coisas negativas... uma é alguma mesquinhez, e tem tudo a haver 

com o individualismo… as pessoas viverem muito para o seu umbigo… é algum 

desrespeito (não respeito pelo outro) e algum medo. O medo envolve todo o 

processo social: medo de perder o emprego, medo disto e daqueloutro… Bom, a 

parte positiva, seria o respeito pela admiração, mas eu acho que está-se a perder e 

isso é uma pena… deveria haver esse factor admirador, mas não existe… A minha 

grande inquietação é em relação à degradação intelectual das pessoas e à minha 

própria, portanto, eu acho que quando nós envelhecemos vamo-nos degradando e 

a degradação do nosso intelecto torna-se, por vezes, alvo da anedota, alvo da 

chacota, ou seja, perde-se a dignidade (frases G1, G2, G3 e G44). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que a sociedade é definida por valores negativos 

como o materialismo (poder e dinheiro) e intolerância (arrogância). 

Arrogância, poder e dinheiro. [Concretizando…] Arrogância, é ultrapassar os 

outros a todo o custo para atingir os objectivos a que se propõe. E, explicitamente 

ou incluindo nisso está em relação do poder… do querer ter poder… ultrapassar 

todas as situações para adquirir poder e como influência o dinheiro… o poder que 

o dinheiro tem em relação a isto tudo… (frases H1 e H2). 

Para o Profissional de Saúde I, os valores sociais dominantes são essencialmente 

negativos: materialismo e a intolerância, consubstanciados pelo egoísmo, desrespeito 

pela pessoa e a aparência. 

Quando falo em respeito da pessoa tem a haver principalmente na integridade da 

própria pessoa. Na minha percepção muitas vezes não aquilo que acontece… 

Respeitar a outra pessoa deve ser no sentido da sua globalidade, da sua 

integridade como pessoa desde a sua vida intra-uterina… tendo em conta o seu 

desenvolvimento… o seu percurso… no sentido de coerência… Ter sentido de 

coerência ao longo do percurso da sua vida de pessoa e, aí sim, é que devia ser o 

respeito (!) que a sociedade devia ter por cada pessoa! Não estou a dizer com isso 

que é isso que sucede… se fosse isso que sucedesse não existiam tantos problemas 
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como aqueles que acontecem. Fundamentalmente, quando falamos no respeito 

pela outra pessoa (no âmbito da sociedade) tem a haver com isso – com o sentido 

de coerência – com o respeitar a integridade da pessoa no seu todo… tendo em 

conta o seu percurso e desenvolvimento enquanto pessoa… enquanto, por exemplo, 

um bebe, uma criança, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa… (Por outro lado) 

ter em conta o aspecto sócio-cultural, obviamente, mas que isso não seja 

estigmatizante ao ponto de aquela pessoa exigir mais respeito do que a outra… O 

respeito pela pessoa é igual, independentemente do contexto sócio-cultural… e não 

é isso que muitas vezes se vê… Nós enfermeiros é isto temos que ter como 

principio: respeitar a pessoa, independentemente da sua cultura, da sua 

habilitação académica, cultural, da sua posição na sociedade, profissionais, … 

respeitamos sim, mas tendo em conta o seu todo… respeitar a pessoa tem a haver 

precisamente com isso… Não!... há que respeitar as diferenças! … e as diferenças 

não é só pelas suas diferenças, mas por aquilo que a pessoa é na sua 

globalidade!… [Portanto, basicamente seria respeitar a integridade como pessoa, 

pela sua diferença… e o sentido de coerência] Fundamentalmente, tu tens que ter 

a noção como pessoa e independentemente da tua profissão, do que tens de área a 

defender, o que acho que é básico. Nós temos pontos de referência… referentes ao 

percurso da pessoa na sua evolução da pessoa… desde o seu meio intrauterino e 

ao longo da sua vida… Esses tais pontos de referência, dizem sempre que… a 

pessoa está a ter um desenvolvimento adequado - normal! - de acordo com aqueles 

parâmetros que estão definidos… Fundamental, há pontos de referência, muito 

bem! Temos esses pontos de referência que nos servem de exemplo, depois, temos 

que ver a pessoa no seu contexto, no seu todo, nas circunstâncias… essa pessoa é 

ela, no seu centro que é ela própria, …à volta, tem as outras pessoas e o meio 

também envolvente e nós enfermeiros temos que ver isso assim… O respeitar 

aquela planta, aquela árvore, … porque sem ela eu não tenho oxigénio… respeitar 

os níveis da agua… e isto faz parte do respeito pela natureza que nos cerca… 

Portanto, respeitar toda e qualquer uma pessoa (!) e, Wanda Horta dizia que a 

enfermeira “era gente que cuidava de gente”; eu acho que temos de dizer que são 

pessoas que cuidam de pessoas! Cuidam, né?... há outros que tratam, têm 

obrigação disso, nós cuidamos… e é essa a diferença! As pessoas estão isoladas, 

as pessoas têm medo, têm receio de conversar com a pessoa que está ali ao lado 

na paragem de autocarro, por exemplo… ou tu sentas-te no lugar que tiveres e 

tens receio de falar, se não conheces de lado nenhum não vais falar, se te pões a 

falar a pessoa podes ser logo rotulada… Há um conjunto de deturpação de 
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valores, que muitas vezes passam subliminarmente, inclusivamente na publicidade, 

e que muitas vezes pode levar e fomentar a algumas doenças mentais, por exemplo, 

a bulimia e a anorexia… tu vês as jovenzinhas que não têm autoestima nenhuma, 

que não se conseguem ver elas mesmo no seu corpo, nem percebem isto do seu 

corpo… portanto, o ideal que não é ideal nenhum, mas que para elas é... e isso foi 

e é fomentado pela sociedade em que vivemos e é uma perturbação mental… é uma 

doença que está descrita… Eu acho que sim… olha que às vezes acho bem que 

sim… não digo daltónica (com respeito às pessoas que têm esse problema em 

termos das cores), mas às vezes está surda… às vezes é bom estarmos surdos, para 

não ouvirmos sempre tanto disparate… mas, esta surdez a que me estou a referir é, 

precisamente, o não dar tempo, do seu tempo, para escutar o outro… Muitas das 

situações eram evitadas, se houvesse tempo, comunicação e respeito pelo outro, 

pelas suas diferenças... A persistência é uma qualidade que nós devemos manter, 

no sentido que sabemos que estamos certos naquilo que estamos e são os nossos 

valores, naquilo que é o sentido de coerência e eu acho que isso é um deles... Nós 

desistirmos porque não é fácil, também não estamos a ser congruentes com aquilo 

que são os nossos princípios e isto de compreender o outro leva muito tempo, leva 

a vida inteira, até mais do que uma vida… até a começar por nós próprios, porque 

compreendermo-nos a nós próprios por vezes é um bocado complicado, o que é 

que está a passar aqui... Se a sociedade está doente, nós também somos 

responsáveis por isso… temos que saber que cada gotinha pode marcar a 

diferença num oceano… Se tu dás o teu tempo ao outro que necessita que o 

escutem, estás a ajudar essa pessoa e também te estás a ajudar a ti a ser melhor 

pessoa, ainda. Depende… Há que respeitar a pessoa no seu todo. Só não 

respeitam quem vê como entidade separada nas diferentes dimensões e não pode… 

é integradora… conforme falámos há pouco, temos de conhecer a pessoa no seu 

todo, na globalidade… É evidente que o espírito… capitalista que nós temos na 

nossa sociedade ocidental… e economicista… é natural que surja as instituições 

onde essas pessoas são internadas… eu compreendo porque é que a sociedade faz 

isso! Há aqui uma série de valores que nós profissionais, porque estamos em 

diferentes níveis de intervenção e sem nos darmos conta disso temos essa 

responsabilidade como cidadãos... A questão do doente mental, do respeitá-lo 

como pessoa… se ele está com aquela perturbação é porque precisa de mais ajuda 

para poder perceber o que está a passar com ele no seu meio para poder ajudar… 

Se tu te respeitas a ti próprio e ao outro, mais facilmente tu tens a noção do 

desapego relativamente às coisas e àquilo que é realmente importante… e se a 
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pessoa tem a noção de si própria e está segura consigo, não está só… porque sabe 

que tem sempre os outros à sua volta… A noção de que a responsabilidade é de 

todos nós… é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, que devemos 

cooperar uns com os outros… Mas, o que é que nós assistimos? Assistimos ao 

rótulo de que tudo o que é bom, é juventude, e depois, os outros… a criança e o 

idoso… ficam ali, quase isolados… Era um tempo excelente para eles entenderem 

a pessoa no seu todo, porque se eles quiserem e se permitirem vão passar todas 

essas etapas… Quantas das vezes, há pessoas, na adultícia que dizem que agora 

percebo aquilo que me diziam… Se nós percebermos isso, eu acho que é possível 

antecipar, nisso que é um principado que é o respeito ao outro... (frases I1, I2, I3, 

I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11, I12, I15, I16, I17, I24, I57, I62, I64, I66, I70, I71, I72, I73, 

I74, I75, I83, I96, I97, I98, I100, I104, I105, I106 e I107). 

No Quadro 23, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Valores Sociais Dominantes, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 23 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Valores Sociais 

Dominantes referidas pelos Profissionais de Saúde. 

Valores Sociais Dominantes 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Materialismo  2 

Intolerância 2 

Individualismo 1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 24; da 

sua análise, verificamos que, para os inquiridos, os Valores Sociais Dominantes são: 

• Individualismo, sendo referidos cada um deles por 5 dos 9 entrevistados; 

• Materialismo, para 5 dos 9 entrevistados; 

• Intolerância, para 3 dos 9 entrevistados; 

• Solidariedade e Reciprocidade, tendo sido salientados cada um deles, por 1 

dos 9 entrevistados.  

 

Refira-se que dos valores mencionados, apenas a Solidariedade e a Reciprocidade se 

apresentam como valores positivos, representando um peso muito baixo no cômputo 
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geral, onde os valores sociais dominantes são de natureza negativa: o Individualismo, o 

Materialismo e a Intolerância. 

 

Quadro 24 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Valores Sociais 

Dominantes  

Valores Sociais 

Dominantes 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 

Mental  

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Individualismo 3 1 1 5 

Materialismo 2 1 2 5 

Intolerância  1 2 3 

Solidariedade 1   1 

Reciprocidade  1  1 

 

2.2.3. Exercício de Cidadania 

Para a caracterização do Exercício de Cidadania, colocámos a seguinte questão de uma 

forma directa e aberta: 

 

• Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel activo na 

sociedade? Tendo papel, este deveria ser diferente? Para si, este tipo de doente 

pode ser considerado um cidadão de plenos direitos? 

 

Pretendíamos averiguar qual a percepção que o participante tinha do exercício de 

cidadania, que papel social lhes é atribuído, que limitações lhes imputam, qual o seu 

estatuto social e a sua relação com os direitos e deveres. Para isso questionámos os 

participantes directamente sobre este assunto. As questões foram adaptadas a cada 

grupo de entrevistados. Interessa-nos perceber como o estatuto ético do doente mental é 

formado e como isso se repercute no espaço e lógica do Cuidar. 
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2.2.3.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que o Exercício de 

Cidadania pode ser desenvolvido através de um papel activo, mas que vulgarmente 

ainda é um papel limitado. Estas expressões são visíveis nos seguintes extractos das 

entrevistas: 

 

Ao definir o exercício de cidadania, o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental A, 

apontou que o doente mental pode ter um papel tão importante e activo como qualquer 

cidadão. 

O papel das pessoas com doença mental é igual ao de qualquer outra pessoa. Por 

exemplo, o meu pai foi professor durante muitos anos, uma irmã (minha tia) 

trabalhou como administrativa numa empresa e formou-se em matemática; neste 

momento o meu irmão também está integrado numa associação, de forma a 

reintegrar-se na vida profissional, exercendo funções de secretariado. Qualquer 

pessoa se for bem ajudada, apoiada e encaminhada pode vir a desempenhar um 

papel tão activo na sociedade como uma pessoa que não tenha essa patologia. (O 

doente mental) pode ter um papel tão importante como qualquer outra pessoa, 

sempre atendendo às limitações, tal como outro indivíduo com qualquer outra 

doença deve qualquer deve ter cuidado; não pode ter uma actividade que não 

esteja adequada às limitações e incapacidades. Acho que está a melhorar essa 

visão que a sociedade tem do doente mental e a aceitação dele na vida activa… 

Claro que sim, porque é uma pessoa como todas as outras… Para mim não há 

qualquer diferença entre uma pessoa que sofre de perturbações mentais, que tenha 

uma perturbação cardíaca, como uma perturbação neurológica, ou outra 

perturbação qualquer, … é um cidadão como outro qualquer. (frases A18, A19, 

A20, A23, A26, A27 e A28). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que a sociedade 

confere ao doente mental um papel limitado, estando à margem do exercício de 

cidadania. 

Têm o papel de pessoas com perturbação mental… porque a sociedade as encara 

como tal… Ora, elas poderiam ter um papel diferente, se a sociedade olhasse para 
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elas de maneira… não diferente, mas igual às outras pessoas normais! 

Basicamente, a sociedade confere-lhes um papel marginal. Pode e deve! Porque é 

uma pessoa como outra qualquer. São seres humanos, é uma pessoa que tem vida, 

e, apesar de ter as perturbações mentais não deve ser vista de forma diferente em 

relação ao outro (frases B8, B9, B10, B11 e B12). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, o exercício de cidadania é 

definido através de um papel limitado, pleno de complexidade face à existência de 

comprometimento hereditário pode ser reversível. 

Sim, aliás, o problema na nossa sociedade é que se fala de participação mas 

continuamos a viver numa sociedade em que a mesma é feita de forma reservada e 

com alguns percalços. A nossa sociedade arrasta as pessoas… Um doente é um 

cidadão! O facto de uma pessoa estar doente (!) não significa que entrou num 

estado (!) inconsciente ou num estado irreflectido… em termos sociais. A própria 

sociedade também ajuda a que o indivíduo tenha cada vez mais doenças 

neuróticas, o querer-nos obrigar a sermos outras pessoas. É também o problema 

de as pessoas não serem avaliadas no seu local de trabalho porque tem uma 

função menor ou uma função mais humilde… e por isso não são aceites noutro 

grupo… (frases C43, C48, C52, C53, C57 e C58). 

No Quadro 25, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Exercício de Cidadania, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental. 

 

Quadro 25 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Exercício de 

Cidadania referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Exercício de Cidadania 
Unidades de Frequência 

Familiares de Doentes Mentais 

Papel limitado 2 

Papel activo 1 
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2.2.3.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que a sociedade confere (na maioria das 

vezes) ao doente mental, um papel limitado, caracterizado pela secundarização e 

tipificação, colocando-se à margem no Exercício de Cidadania. Estas expressões são 

visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

Ao definir o exercício de cidadania, o Profissional de Saúde Mental D, define-o como 

um papel limitado, muitas vezes com papéis bem definidos e tipificados, por vezes 

importantes, mas sempre à margem da norma social. 

É bem conhecido o papel do louco da aldeia nas sociedades tradicionais, penso 

que todas têm um papel para o louco, desde a senhora do bosque (…as loucas…), 

vê-se ainda nalgumas sociedades africanas e asiáticas primitivas onde vemos 

alguns loucos a exercerem o papel de sacerdotes… de bruxos… Eu penso que 

ainda em Portugal (nos dias de hoje) alguns dos loucos são - com o devido 

respeito e a devida ignorância – “bruxos”… Mas outros nas aldeias… terão um 

papel que é o de andar a informar -como no nosso hospital, em que há doentes que 

andam permanentemente a informar os enfermeiros, os outros técnicos e os outros 

doentes do que vai acontecendo… Outros, pois, terão um papel de divertir… 

outros serão artistas, provavelmente, outros serão os filhos eternos do povoado… 

Eu acho que há papéis para os loucos; há outros que terão alguns handicaps mas 

que poderão exercer funções como pessoas normais… para executar pequenos 

trabalhos… podem ser bons pastores… podem ser bons sapateiros… quando não 

estão em crise, podem executar inúmeras profissões com vigilância... Eu penso que 

sim para a maior parte dos doentes… Eu penso que sim… fora das crises estes 

doentes podem ser cidadãos de pleno direito… Não há nenhuma pessoa igual, 

pois, todos somos diferentes à nascença e o mundo vale e tem valor e, por isso, é 

bonito para mim, porque todos nós somos diferentes. Não há ninguém igual… e 

dentro desta desigualdade também há lugar para o doente mental ou para a 

pessoa quando está em crise. Agora, a doença mental… sobretudo num período 

agudo, é uma oportunidade de crescimento e não tanto uma oportunidade para a 

morte… (frase D23, D24, D25, D26, D27, D28, D30, D51, D52 e D53). 
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Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que a sociedade confere ao doente 

mental um papel limitado no exercício de cidadania, embora considere que este papel 

poderia ser mais activo. 

Cada pessoa tem o seu papel, o seu próprio papel a desempenhar na sociedade. E 

não é porque uma pessoa tem uma determinada doença que deixa de ter qualquer 

papel. Cada pessoa é válida por ser pessoa… (Cada pessoa) tem um lugar na 

sociedade, num grupo humano e ter o seu próprio papel, a sua própria função a 

desempenhar e até a descobrir como pessoa… A pessoa que tem doença mental 

tem todo o direito a permanecer no grupo social… [o papel do doente mental, 

poderia ser diferente?] Sim, o papel do doente mental poderia ser diferente… pode 

ser sempre diferente em cada época… depende de circunstâncias várias… [… e 

actualmente?] O doente mental é visto como um empecilho, um estorvo, alguém 

perigoso, alguém que não tem valor ou alguém que… Muitas vezes as pessoas 

defendem-se… esta atitude fundamentalmente parte das pessoas porque não 

convivem e não têm atitude de empatia com o doente mental e adoptam sempre 

uma postura defensiva… de afastamento… e tem a ver com aquilo que representa 

socialmente a doença mental, considerada como a escória social… Nós tentamo-

nos colocar na periferia, marginalizamos… acima de tudo tomamos uma atitude 

muito defensiva, porque isso nos incomoda… mas quem empatiza com o doente 

mental descobre sempre potencialidades… O papel do doente mental vai ser muito 

diferente no futuro. Ele não pode ser considerado… ele tem de ser considerado… 

porque, se nós, porventura, não tivéssemos atribuído plenos direitos a Mozart, a 

Beethoven, a Einstein… como é que estávamos hoje?... e eles também eram 

pessoas que ultrapassaram os quadrantes da normalidade da época… pessoas 

excêntricas na altura… pessoas anormais… Do ponto de vista ético (o doente 

mental) é pessoa, e, como pessoa está num patamar de fragilidade, e, não é por 

esse facto que perde esses direitos… senão amanhã, o grupo social dominante vai 

dizer a si ou a mim que o senhor não tem direitos… portanto, isto é muito perigoso 

e cada pessoa tem direito a ter direitos… (frases E12, E13, E14, E15, E17, E20, 

E21, E23, E24, E25, E26 e E27). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, a sociedade confere ao doente mental um papel 

limitado no exercício de cidadania, embora haja cada vez maior participação social 

fruto da mudança da sua representação social. 
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Podiam ter um papel diferente… e acho que hoje em dia, se calhar, já começam a 

ter um papel diferente… Se verificarmos quantos doentes agudos transitam para 

unidades de residentes, no nosso hospital podem-se contar pelos dedos da mão… 

se calhar em cinco anos, quantos é que transitaram dos pavilhões dos agudos para 

os pavilhões dos residentes?... Quer dizer que, hoje em dia, esses doentes já estão 

a ter um papel na sociedade, porque vão para instituições, ocupam-se e têm o seu 

papel... é preciso, se calhar, que esse papel continue a crescer… Apesar de nós 

sabermos que há determinados dos limites impostos pela sociedade e pela saúde, 

que não permitem que todos tenham o seu papel… é importante mostrar que a 

maior parte dos doentes mentais já começam a ter o seu papel a partir do 

momento que saem de uma clínica de agudos e vão para uma instituição onde 

começam ou retomam os seus hábitos do dia-a-dia… Se calhar, começam a 

trabalhar ou a aprender uma função qualquer acabam por ter a sua função na 

sociedade… agora, é preciso que depois haja a oportunidade deles terem outro 

papel mais importante… mas acho que já começam a ter o seu papel… Ele tem 

plenos direitos… mas depois há as questões legais… mas mesmo assim continua a 

ter os seus direitos… Apesar de haver doentes interditos, eles continuam a ter os 

seus direitos na mesma salvaguardados... Mas isto é como em qualquer outra 

situação em que tem o seu atropelozinho... Mas acho que no geral todos têm os 

seus direitos e salvaguardados (frases F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38 e 

F39). 

No Quadro 26, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Exercício de Cidadania, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 26 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Exercício de 

Cidadania referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Exercício de Cidadania 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Papel limitado 3 

 

 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

379

2.2.3.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que a sociedade confere ao doente mental um papel 

limitado no Exercício de Cidadania, ou, então não os considera como cidadãos, 

representando-os com estigma da sua doença. Estas expressões são visíveis nos 

seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir o exercício de cidadania, o Profissional de Saúde G, define-o através do 

estigma, considerando que a sociedade não lhes confere o estatuto de cidadãos, 

exercendo por isso um papel limitado, embora possuam um enorme potencial activo e 

de utilidade social. 

Não, de facto, não são considerados cidadãos de pleno direito. Não são, tanto que 

a sociedade tem para alguns doentes mentais a exclusão total, ou seja, a 

capacidade de prisão perpétua; pode perpetuar uma pena para sempre a esses e 

não perpetua a todos, excluindo-os da sociedade… porque são violentos, porque 

são impossíveis de gerir medicamentosamente… nem todos são. Ser cidadão é uma 

coisa tão lata e tão complexa que eu acho que de facto, neste momento, eles não 

são cidadãos. São pessoas doentes e, não estão na fase de integração… Não é 

sobre eles que se luta na sociedade e se faz referendos… portanto, neste momento 

é um processo muito complicado… (frases G31, G32, G34 e G35). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que a sociedade confere ao doente mental um 

papel limitado, no exercício de cidadania. 

Eu acho que sim! Eu acho que, dependendo do acompanhamento que cada 

individuo e de acordo com a patologia encontrada na doença mental, até porque 

algumas são bastante limitadora, eu acho que o papel do doente mental poderia 

estar mais contextualizado na sociedade actual, tendo em conta a diversidade que 

há de acompanhamento e da capacidade que há em intervir em formas de 

tratamento. Isso depende também do doente que temos em causa com a doença… e 

depende também da patologia mental… Dá-me ideia que o direito é sempre igual, 

desde que ele tenha capacidade de discernimento … que consiga decidir. Se 

socialmente aqueles que, hipoteticamente, são considerados indivíduos normais já 

têm uma dificuldade de se impor a nível da sociedade e de ter um determinado 
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papel na sociedade… o doente metal cada vez mais tem as coisas dificultadas… 

(frase H17, H18, H21 e H45). 

Para o Profissional de Saúde I, o exercício de cidadania do doente mental é feito através 

de um papel limitado, que se contextualiza no rótulo da sua patologia, embora pudesse 

ser um cidadão activo. 

Eu acho que o papel deles é de alerta… que há qualquer coisa que não está bem, 

que não corre bem na sociedade… porque há muitas doenças mentais que têm a 

ver com o estado em que a sociedade se encontra… O papel que o doente mental 

tem, para mim, devia ser compreendido como um alerta para a sociedade, porque 

há muitas das doenças mentais que são fomentadas, precisamente, pelo modo 

como nós vivemos... o grande espírito de competitividade… o modo que desde 

pequeno que a criança não percebeu o que era isto da frustração e apelar sempre 

para a competitividade, para o ter… para o ter… para o ter… e isso muitas vezes, 

e sabes perfeitamente que não tem nada a ver com o ser… O papel do doente 

mental deveria ser a chamada de atenção… é para mim uma chamada de 

atenção… Se ele tem um papel activo na sociedade? Não sei! Gostaria que ele 

tivesse, porque isso queria dizer que teríamos integrado nas suas limitações, que 

são identificadas, dentro das suas limitações eles estava a ser útil, para ele próprio 

e para a sociedade… útil, não é no sentido economicista, é no sentido integrador 

da palavra, que é de ajuda interajuda e de cooperação... É evidente que a pessoa 

com perturbação mental e diagnosticado como doente mental é um cidadão de 

plenos direitos e ainda tem mais um: ele tem o direito de que os outros tenham a 

atenção para o escutar… para o tentar perceber. E nós, ditos normais, temos que 

ter então outras estratégias para o poder compreender melhor, nomeadamente, 

aquilo que se vê muito com as artes plásticas, portanto, porque são seres muito 

criativos (frases I63, I65, I68, I69, I76 e I77). 

No Quadro 27, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Exercício de Cidadania, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

381

Quadro 27 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Exercício de 

Cidadania referidas pelos Profissionais de Saúde 

Exercício de Cidadania 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde   

Papel limitado 3 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 28; da 

sua análise, verificamos que, para os inquiridos, o Exercício de Cidadania aos 

Indivíduos com Perturbação Mental é conferido pela sociedade através do um: 

• Papel limitado, sendo referida por 8 dos 9 entrevistados; 

• Papel activo, salientados por 1 dos 9 entrevistados. 

 

Quadro 28 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Exercício de 

Cidadania  

Exercício de 

Cidadania 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Papel limitado 2 3 3 8 

Papel activo 1   1 

2.3. PERCEPÇÃO DO CUIDAR 

Nesta dimensão do estudo, identificaram-se os resultados referentes à construção de 

referências vivenciais e percepções que, ao interagir com as demais dimensões, 

configuram a forma como o cuidar é equacionado e aplicado em contexto de saúde ao 

doente mental. Procedeu-se à análise do discurso dos familiares de indivíduos com 

perturbação mental, profissionais de saúde e profissionais de saúde mental e 

psiquiátrica, caracterizando cada uma das subcategorias (vivências do cuidar, 

dificuldades sentidas e necessidades equacionadas). Para cada subcategoria 
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apresentamos, primeiro, a perspectiva dos familiares de doentes mentais, profissionais 

de saúde e profissionais de saúde mental e psiquiátrica. 

2.3.1. Vivências do Cuidar  

Para a caracterização do indicador Vivências do Cuidar, colocámos a seguinte questão 

de uma forma directa e aberta: 

 

• Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

Pretendíamos averiguar qual a percepção que o participante tinha das vivências do 

cuidar. Para isso questionámos os participantes directamente sobre este assunto. As 

questões foram adaptadas a cada grupo de entrevistados. Interessa-nos identificar os 

diversos sentimentos e experiências do cuidar, bem como as repercussões de lidar com 

este doente sobre o indivíduo, a família e a sociedade de forma perceber a forma como o 

cuidar é equacionado e aplicado, relacionando com as diversas dimensões da pessoa 

cuidada. 

2.3.1.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que, relativamente ao 

contacto com o indivíduo com perturbação mental, as suas vivências do cuidar reportam 

situações de incompreensão, fuga e destruição. Estas expressões são visíveis nos 

seguintes extractos das entrevistas: 

Ao definir às vivências do cuidar, o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental A, 

apontou como a incompreensão da pessoa, quer face ao desconhecido, quer face ao 

sofrimento, que só foi controlado pela aprendizagem conjunta. 

Eu, pessoalmente, já estive às portas da morte e não me senti doente, porque 

estava bem comigo própria. Relativamente a um diabético também é necessário ter 

atenção aos níveis de açúcar, num epiléptico devemos estar atento a qualquer 

situação que pode desencadear uma crise… Relativamente à minha experiência 

pessoal, quando desplotou a doença no meu pai, senti a sensação de (estar perante 
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o) desconhecido. Na altura, era ainda muito pequena, na minha infância não sabia 

sequer o que se estava a passar… portanto, era um fenómeno de incompreensão 

(não compreendia porque se alcoolizava, tinha comportamentos de mania, não 

conseguindo dormir) e isso causou-me muito sofrimento. À medida que fui 

adquirindo conhecimento, e o meu próprio pai também foi adquirindo 

conhecimentos, também foi controlando cada vez mais os sintomas e a ver como 

podia lidar melhor com a doença, e a própria família aprendeu a gerir melhor 

isso, e a lidar nos momentos em que estava mais deprimido ou excitado, 

controlando com a medicação, recorrendo sempre ao médico sempre que era 

necessário. Foi um fenómeno de aprendizagem, não só para mim, mas para todos 

nós, conseguindo reverter o sofrimento numa situação de estabilidade, paz e 

tranquilidade devido ao conhecimento que adquirimos da doença (frases A7, A13, 

A14, A15, A16 e A17). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, ao falar da sua experiência de 

vivência do cuidar, referência a fuga, que resultou do contacto com o doente mental, 

como forma de preservar a sua saúde e dos seus filhos. 

Eu tentei ajudar a pessoa naquilo que pude! A partir do momento que também eu 

me comecei a sentir doente, tive que optar… fugir dessa pessoa… (Fugi porque) 

senti a minha saúde e dos meus filhos em risco! (frases B16, B17 e B18). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, face às vivências do cuidar, 

refere que o contacto com um familiar doente mental, lhe trouxe a destruição do seu 

ambiente familiar, fruto do conflito e da vingança. 

Houve uma pessoa [ex-mulher] que agora é meu ex-familiar que, motivado pelo 

meio em que ela vivia, fruto da educação que a mãe lhe deu, que a aprisionou 

dentro de casa. Ela [ex-sogra] acabou por se vingar no próprio marido e nos 

filhos, provocando o próprio divórcio. Também me afectou a mim (porque também 

se virou contra mim). [Então, afectou-o um pouco…] Claramente que afectou, 

pois, quando estamos habituados a um meio, a uma determinada vivência, ao 

adaptarmo-nos a outro meio, a outra vivência, porque existe comprometimento 

sentimental, e, quando esse comprometimento sentimental é destruído por uma 

causa completamente esquizóide, devido a um comportamento esquizofrénico, é 

claro que isso afecta a pessoa, directa ou indirectamente, e quando há filhos ainda 
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muito mais... O problema muitas vezes da esquizofrenia … (que é um conflito 

interior, parecendo que há outra pessoa a coabitar connosco e entrar em conflito 

connosco e que perante o que eu quero me diz, é pá, tu não és capaz de o fazer) … 

é que acaba por ser um problema colectivo… (frases C24, C25, C26, C28 e C55). 

No Quadro 29, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Vivências do Cuidar, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental. 

 

Quadro 29 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Vivências do 

Cuidar referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Vivências do Cuidar 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Incompreensão 1 

Fuga 1 

Destruição 1 

2.3.1.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram, nas Vivências do Cuidar, situações de 

medo e sofrimento, resultantes dos processos destrutivos e manipulatórios, que leva a 

quem contacta com o doente mental a ter uma atitude de defensiva (de afastamento, 

evitando o sofrimento e esquemas manipulatórios). Estas expressões são visíveis nos 

seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir as vivências do cuidar, o Profissional de Saúde Mental D, definia-se a 

existência de sofrimento, devido à falta de crítica, à destruição, aos jogos psicossociais 

e à insónia.  

O hospital existe porque existe sofrimento humano, seja real ou imaginário. De 

qualquer forma é sofrimento, é estar incapacitado de atingir objectivos e é também 
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fazer sofrer os outros… Compaixão e solidariedade… porque são pessoas como 

nós, que tiveram azar… que seguiram um caminho, uma evolução, uma estrada, 

que eu não queria... não escolheria… Muitos escolheram serem doentes, outros 

nasceram com limitações… estou-me a recordar dos problemas genéticos (quando 

a patologia que tem um suporte genético) em que por vias disso, não podem atingir 

alguns objectivos que eu e outras pessoas têm possibilidades de atingir… 

[concretizando relativamente à escolha que se faz ao ser doente… será devido 

aos estilos de vida que vão sendo escolhidos?] Sim….eu penso que há muitas 

doenças mentais que surgem porque se escolheu o estilo de vida errado. Grande 

parte dos doentes que nos entram no hospital (agudos) são pessoas que há anos 

que têm problemas de insónia grave… quer dizer, apesar de terem insónia, 

continuam a insistir em perder noites, a fazerem refeições fora de horas, a fazerem 

refeições não respeitando a pirâmide dos alimentos, continuam (em termos do seu 

relacionamento) em insistirem em conflitos. Eu penso que, por outro lado, se há 

componentes genéticos, há também os componentes pessoais, há os jogos 

psicológicos… e há pessoas que se engajam em jogos psicossociologicos com as 

pessoas que os rodeiam, com os grupos, advindo inúmeros problemas. Há pessoas 

que prejudicam outros sistematicamente com ganhos questionáveis… vivem a vida 

como se fosse uma partida… como se fosse um jogo e não como a vida que as 

outras pessoas vivem plenamente e transformam os outros em objectos… Eu 

trabalho com indivíduos (no meu serviço) que são alcoólicos e toxicodependentes, 

com duplo diagnostico… alguns são PMDs e são donos de grandes empresas… Há 

outros PMDs que são completamente destroçados, com uma participação social 

muito reduzida e que quando participam é de uma forma destrutiva… O peso não 

só para o individuo que sofre – o individuo deprimido sofre bastante - mas também 

para os outros… dentro de uma família tem as suas responsabilidades parentais, 

no caso de ser adulto, tem as suas responsabilidades sociais, tem a ver com a 

família pagar a renda de casa, ver de criar um cargo numa empresa… é um 

individuo activo…e, a perda de um homem para a sociedade representa um custo 

que muitas vezes não é qualificável…. Apesar de grande parte das famílias terem 

doentes mentais… ou pessoas que passam por situações de doença mental… 

continuam a negar, continuam a não perceber e a não querer envolver, porque o 

doente mental é uma coisa que não vale a pena mexer, que não interessa, como se 

fosse uma coisa contagiosa… Eu penso que sempre que alguém está doente… pode 

querer dizer que esteja com dificuldades em crescer, em se adaptar ao novo 

mundo, em se adaptar a sua realidade interna às mudanças, às transformações 
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que se vão operando no mundo exterior… O que nós fazemos aqui é ajudar as 

pessoas a dar o salto… para cima e não um salto para baixo… Agora, a doença 

mental… sobretudo num período agudo, é uma oportunidade de crescimento e não 

tanto uma oportunidade para a morte… (frases D9, D11, D12, D13, D14, D15, 

D16, D34, D35, D40, D44, D46, D48 e D53). 

Já o Profissional de Saúde Mental E refere ao medo, consubstanciado pelo afastamento 

e pela postura defensiva, face à percepção que a sociedade tem do doente mental. 

Qualquer quadro não me desperta propriamente sentimentos… é a pessoa humana 

que me desperta a minha atenção e o meu cuidado e que vale por ser pessoa. O 

próprio quadro vem na sequencia de uma ruptura com o próprio equilíbrio que 

essa pessoa deixou de atingir ou de ter… daí que o quadro por si, diz-me o que me 

diz… conta no fundo, a própria pessoa que está diante de mim. Muitas vezes as 

pessoas defendem-se … esta atitude fundamentalmente parte das pessoas porque 

não convivem e não têm atitude de empatia com o doente mental e adoptam sempre 

uma postura defensiva… de afastamento… e tem a ver com aquilo que o 

representa socialmente o doença mental: considerada como a escória social… Nós 

tentamo-nos colocar na periferia, marginalizamos… acima de tudo tomamos uma 

atitude muito defensiva, porque isso nos incomoda… mas quem empatiza com o 

doente mental descobre sempre potencialidades… (frases E6, E7, E23 e E24). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, o contacto com o doente mental nas vivências 

do cuidar, num primeiro impacto, resultou em medo, que se foi esbatendo até se 

converter em afecto com o continuar da relação. 

Eu agora vejo assim uma coisa como uma situação mais normal!... Quando 

comecei aqui, tinha receio… porque nunca tinha estado tão próximo de pessoas 

com determinadas perturbações mentais. A partir do momento que começamos a 

ter contacto profissional com os doentes, acabamos por ter alguma afeição… Com 

o estabelecer dos laços afectivos pelos doentes, esse receio vai-se esbatendo… A 

gente já falamos todos os dias com ele… cumprimentamo-nos e acabamos por ter 

uma relação completamente diferente do que eu tinha quando comecei… (frases 

F20, F21, F22, F23 e F25). 
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No Quadro 30, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Vivências do Cuidar, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 30 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Vivências do 

Cuidar referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Vivências do Cuidar 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Medo 2 

Sofrimento  1 

 

2.3.1.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que, no contacto com o doente mental nas 

Vivências do Cuidar, podem-se observar medo, fuga e incompreensão. Estas 

expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir as vivências do cuidar, o Profissional de Saúde G, refere que o contacto com 

o doente mental se observa medo.  

Tenho, como cidadão e como a maior parte das pessoas, alguma dificuldade com a 

perturbação mental, sobretudo a depressiva, que me empurra negativamente. 

Tenho porque, provavelmente, me assusta e me cansa… Entendo que a 

autocomiseração permanente, no sentido de perda constante, é um lado muito 

obscuro da vida, muito pouco simpático… Eu prefiro uma vida mais alegre, pelo 

que tenho alguma simpatia pela extravagância, pela pessoa que é de algum modo 

extrovertida, que se exibe, e, ela tiver alguma qualidade de bom exibicionista até 

pode ter muita piada! A minha grande intolerância para com a depressão tem a 

ver com a dificuldade que tenho com as pessoas deprimidas, no estar negativo em 

sociedade… É complicado termos um vizinho que sabemos que comeu a 

namorada!... Não é literalmente, é factualmente!... Que a cortou às fatias e a 

trincou!... E, se ele namorar a nossa filha, é complicado! Quer dizer, ficamos com 

algum receio que ele volte a comer aquela… Eu compreendo que tenhamos medo, 

pois, não é de ânimo leve que o nosso corpo é programado para se defender da 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

388

violência, logo, tem que ter medo que, ao pôr ao pé de casa uma situação dessas, 

tenha de novo mais receio… (frase G12, G13, G14,G18, G39 e G41). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que, no contacto com o doente mental nas 

vivências do cuidar, aquilo que é mais comum é a fuga e a marginalização, devido à 

rejeição, pela incapacidade em perceber. 

A perturbação mental apesar de ser uma área que esteja neste momento numa fase 

de expansão… ainda é sentida com a mesma rejeição de há uns anos atrás. A fuga, 

o não querer reconhecer a situação como uma doença, mas sim como uma 

alteração que à partida não é contextualizada, não é aceite, é marginalizada… [E 

o que é que sente perante um quadro de perturbação mental?] Primeiro, sinto 

alguma sensibilidade para perceber. Outra coisa, sinto-me incapaz de responder… 

porque, é preciso um conhecimento profundo e uma enorme capacidade para o 

poder acompanhar me todas as suas vertentes… O sentimento que tenho 

relativamente ao doente mental é a incapacidade que eu tenho de abordar o doente 

na patologia propriamente dita, o ser um bocadinho mais abrangente e perceber a 

alteração que encontro... Não é a mesma coisa que ter uma doença definida física, 

em que é culturalmente aceite como um mal, mas um mal compensado pelos 

outros, que é fácil a gente delegar competências, delegar responsabilidades, para 

poder ajudar… (frase H11, H12, H14, H15, H16 e H39). 

Para o Profissional de Saúde I, as vivências do cuidar o doente mental são traduzidas 

pela incompreensão, que provoca o isolamento social. 

Como enfermeira, tive oportunidade de passar por alguns serviços da área da 

psiquiatria e apercebi-me de muitas situações, de muitas outras realidades; é algo 

ao qual sou muito sensível… A questão da perturbação mental passa um bocado 

porque eu não consigo comunicar com o outro e o outro não consegue comunicar 

comigo… Nós podemos estar a falar a mesma língua e não estou a perceber nada 

daquilo que está para ali a dizer e isso perturba-me… Muitas vezes é a aquela 

questão de rotular logo a pessoa de doente mental e muitas vezes pode ser um 

desequilíbrio passageiro (se assim se pode dizer, se uma pessoa está deprimida). 

Em termos da perturbação mental o que sempre me perturbou (como pessoa, não 

como profissional) foi a comunicação. A noção de me afastar daquela pessoa 

porque não a percebo… não é repudiar, no fundo é um momento de protecção que 
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a pessoa está a fazer e que a sociedade no geral também o faz. Não é o querer 

estgmatizar, mas estigmatizo, porque o não quereres permitir ao outro comunicar 

contigo, tu também não vais dar tempo para também compreender o outro, e, na 

perturbação mental passa também muito por aí… (frases I41, I42, I43, I44, I45, 

I46, I47 e I48). 

No Quadro 31, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Vivências do Cuidar, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 31 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Vivências do 

Cuidar referidas pelos Profissionais de Saúde  

Vivências do cuidar 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Medo 1 

Fuga 1 

Incompreensão 1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 32; da 

sua análise, verificamos que, para os inquiridos, as vivências do cuidar resultantes do 

contacto com o doente mental são: 

• Medo, salientado por 3 dos 9 inquiridos; 

• Fuga e Incompreensão, salientados por cada 2 deles, em 9 entrevistados; 

• Destruição e sofrimento, salientados por cada um deles, em 9 entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

390

Quadro 32 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Vivências do 

Cuidar referidas pelos inquiridos 

Vivências do 

Cuidar 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbações Mentais 

Profissionais 

de Saúde 

Mental  

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Medo  2 1 3 

Fuga 1  1 2 

Incompreensão 1  1 2 

Destruição 1   1 

Sofrimento  1  1 

 

2.3.2. Dificuldades Sentidas 

Para a caracterização das Dificuldades Sentidas, colocámos a seguinte questão de uma 

forma directa e aberta: 

 

• Que tipo de dificuldades se levanta quando lida com um indivíduo com 

perturbação mental?   

 

Pretendíamos averiguar qual a percepção que os participantes tinham das dificuldades 

vivenciadas face ao contacto com o doente mental. Para isso questionámos os 

participantes directamente sobre este assunto. As questões foram adaptadas a cada 

grupo de entrevistados. Interessa-nos identificar as dificuldades sentidas nos diversos 

contextos do cuidar, na reabilitação e reinserção social, no apoio familiar e social. 

2.3.2.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram dificuldades que se 

relacionam com a incompreensão, com o isolamento e a manipulação. Estas 

expressões são visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 
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Ao definir as dificuldades sentidas, o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental A, 

apontou a incompreensão face ao sofrimento decorrente da doença. 

Na altura, era ainda muito pequena, na minha infância não sabia sequer o que se 

estava a passar… portanto, era um fenómeno de incompreensão (não compreendia 

porque se alcoolizava, tinha comportamentos de mania, não conseguindo dormir) 

e isso causou-me muito sofrimento (frase A15). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que a maior 

dificuldade sentida no contacto com o doente mental foi o isolamento, face ao não 

aceitar ajuda, o que implica a fuga de quem dele pode e/ou pretende cuidar. 

Eu tentei ajudar a pessoa naquilo que pude! A partir do momento que também eu 

me comecei a sentir doente, tive que optar… fugir dessa pessoa… (Fugi porque) 

senti a minha saúde e dos meus filhos em risco! (frases B16, B17 e B18). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, a dificuldade sentida foi a 

manipulação, resultante da intromissão do familiar na sua vida pessoal, levando à 

destruição da mesma. 

Houve uma pessoa [ex-mulher] que agora é meu ex-familiar que, motivado pelo 

meio em que ela vivia, fruto da educação que a mãe lhe deu, que a aprisionou 

dentro de casa. Ela [ex-sogra] acabou por se vingar no próprio marido e nos 

filhos, provocando o próprio divórcio. Também me afectou a mim (porque também 

se virou contra mim). Quase que era dona da filha dela… ela acabou por se 

intrometer, ao ponto de achar ridículo ou errado surgir um filho entre ambos… 

[Então, afectou-o um pouco…] Claramente que afectou, pois, quando estamos 

habituados a um meio, a uma determinada vivência, ao adaptarmo-nos a outro 

meio, a outra vivência, porque existe comprometimento sentimental, e, quando esse 

comprometimento sentimental é destruído por uma causa completamente 

esquizóide, devido a um comportamento esquizofrénico, é claro que isso afecta a 

pessoa, directa ou indirectamente, e quando há filhos ainda muito mais... (frases 

C24, C25, C26, C27 e C28). 
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No Quadro 33, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Dificuldades 

Sentidas, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 

 

Quadro 33 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Dificuldades 

Sentidas referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Dificuldades Sentidas 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Incompreensão 1 

Isolamento 1 

Manipulação 1 

2.3.2.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram, como maiores Dificuldades Sentidas, o 

isolamento e a manipulação, que afecta o acesso aos cuidados. Estas expressões são 

visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir as dificuldades sentidas, o Profissional de Saúde Mental D, elegia a 

manipulação, que existem muitas doenças que derivam de uma escolha, conscientes, 

em que insistem em prejudicar os outros e a si mesmos.  

Sim….eu penso que há muitas doenças mentais que surgem porque se escolheu o 

estilo de vida errado. Grande parte dos doentes que nos entram no hospital 

(agudos) são pessoas que há anos que têm problemas de insónia grave… quer 

dizer, apesar de terem insónia, continuam a insistir em perder noites, a fazerem 

refeições fora de horas, a fazerem refeições não respeitando a pirâmide dos 

alimentos, continuam (em termos do seu relacionamento) em insistirem em 

conflitos. Há pessoas que prejudicam outros sistematicamente com ganhos 

questionáveis… vivem a vida como se fosse uma partida… como se fosse um jogo e 

não como a vida que as outras pessoas vivem plenamente e transformam os outros 

em objectos… Há outros PMDs que são completamente destroçados, com uma 
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participação social muito reduzida e que quando participam é de uma forma 

destrutiva… (frase D13, D14 e D35). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que a maior dificuldade se prende com o 

isolamento que estes sofrem face ao estigma da sociedade, e, que não apoia quem lida e 

tem a seu cargo estes doentes, considerando que isso faz parte de um contexto mais lato, 

em que o cidadão se encontra desprotegido. 

O doente mental é visto como um empecilho, um estorvo, alguém perigoso, alguém 

que não tem valor ou alguém que… Muitas vezes as pessoas defendem-se … esta 

atitude fundamentalmente parte das pessoas porque não convivem e não têm 

atitude de empatia com o doente mental e adoptam sempre uma postura 

defensiva… de afastamento… e tem a ver com aquilo que o representa socialmente 

o doença mental: considerada como a escória social… Agora, o tipo de respostas 

que as sociedades estão a dar perante a doença mental e a forma como estão a 

lidar com o próprio doente mental é que pode normalmente pôr tudo a perder… 

Creio que hoje a visão é que o cidadão com doença mental… o cidadão, por 

natureza, se adoecer – socialmente – acho que está desprotegido e isso é algo 

que… [o cidadão no seu contexto mais amplo?] O cidadão comum, o cidadão 

anónimo, creio que está desprotegido… socialmente está mais desprotegido e isto 

é inquietante, porque, hoje há um conjunto de limitações que as famílias têm e nós, 

na prática vamos vendo… Muitos jovens já adultos vivem com o pai ou com a mãe, 

porque um deles é viúvo e, jovens esses que por diferentes razões estão doentes e 

uma grande maioria do nosso povo, ainda é pobre, não tem recursos, não tem 

condições e nós vamos ver que as famílias estão desesperantes porque têm filhos 

doentes. Há que repensarmos de uma forma mais coerente, mais séria e não estas 

realidades… até porque do ponto de vista do apoio, da minha prática, vou vendo 

que a própria família não tem o apoio… no meu entender, não tem o apoio que 

acho que deveria ser necessário… Ninguém dá uma semana… duas semanas de 

férias a uma família para ela aliviar da carga de ter um doente mental no seu seio 

um ano inteiro… isto é pesado! (frases E21, E23, E30, E38, E39, E40, E41 e E42). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, a maior dificuldade do contacto com o doente 

mental, tem a ver com o isolamento, face ao medo que se desenvolve face à marca do 

estigma da doença, que os marginaliza e afasta dos cuidados. 
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Quando comecei aqui, tinha receio… porque nunca tinha estado tão próximo de 

pessoas com determinadas perturbações mentais. Não quer dizer que se algum 

deles tiver um comportamento completamente alterado, não quer dizer que eu não 

sinta receio… até os outros profissionais que estão à mais tempo devem sentir uma 

coisa diferente, mas não é a mesma coisa… porque a gente conhece aquele doente. 

Agora, a sociedade vai sempre ter a tendência para os considerar perigosos e 

acaba sempre por os afastar… A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar 

aquela pessoa e preservar o resto da sociedade… o resto da comunidade… Fica 

mais fácil afastar aquela pessoa que tem aquela perturbação da sociedade ou 

daquela comunidade, do que correr o risco que a permanência daquele elemento 

perturbador naquela comunidade ou sociedade, se torne perigoso para eles… 

(frases F21, F24, F43, F44 e F45). 

No Quadro 34, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Dificuldades Sentidas, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 34 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Dificuldades 

Sentidas referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

Dificuldades Sentidas 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Isolamento 2 

Manipulação 1 

 

2.3.2.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que as maiores Dificuldades Sentidas foram o 

descredibilidade, falta de suporte e a incompreensão, que resultam em dificuldades 

acrescidas quer para o doente mental, quer para o seu cuidador. Estas expressões são 

visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao definir as dificuldades sentidas, o Profissional de Saúde G, definiu o 

descredibilidade como a de maior magnitude, em que o processo de violência 
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condiciona a aceitação social, bem como a intolerância face a situações negativas da 

doença mental. 

Tenho, como cidadão e como a maior parte das pessoas, alguma dificuldade com a 

perturbação mental, sobretudo a depressiva, que me empurra negativamente. 

Tenho porque, provavelmente, me assusta e me cansa… Entendo que a 

autocomiseração permanente, no sentido de perda constante, é um lado muito 

obscuro da vida, muito pouco simpático… A minha grande intolerância para com 

a depressão tem a ver com a dificuldade que tenho com as pessoas deprimidas, no 

estar negativo em sociedade… O doente mental tem esse problema… que é a 

descredibilidade de ser doente mental… Enquanto que nós incluímos actualmente 

na lei o deficiente físico no processo da sociedade, criando rampas, depois criando 

corrimões, etc… ao nível do mental isso não existe… Não temos umas 

“rampazinhas” o doente mental chegar à sociedade… e, portanto, temos muita 

dificuldade em integrar como pessoa essas pessoas… Quando eles protestam, 

quando eles refilam, às vezes eles podem ter razão… e nós não temos tendência em 

lhes dar porque achamos que eles não são bons da cabeça… e, sobretudo porque 

temos medo deles… temos algum medo constante destas patologias… Não é sobre 

eles que se luta na sociedade e se faz referendos… portanto, neste momento é um 

processo muito complicado… Mas estes que são muito violentos têm um gatilho… 

Há pessoas que disparam um processo violento sobre aquilo que os reprime … tem 

um bocado a haver com importância do reprimir na nossa mente… quando sai é 

de uma violência brutal; para essas pessoas, nós não temos nenhum medicamento 

que as controle… É complicado termos um vizinho que sabemos que comeu a 

namorada!... Não é literalmente, é factualmente!... Que a cortou às fatias e a 

trincou!... E, se ele namorar a nossa filha, é complicado!... Quer dizer, ficamos 

com algum receio que volte a comer aquela… Temos muita dificuldade que o 

homem que mata sete pessoas no Osso da Baleia seja normal… tenha uma vida 

normal à porta de casa… Eu compreendo que tenhamos medo, pois, não é de 

ânimo leve que o nosso corpo é programado para se defender da violência, logo, 

tem que ter medo que, ao pôr ao pé de casa uma situação dessas, tenha de novo 

mais receio… (frases G11, G12, G13, G18, G27, G28, G29, G30, G35, G37, G38, 

G39, G40 e G41). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que a maior dificuldade é a falta de suporte, 

resultando numa incapacidade de resposta face às solicitações do cuidar/cuidador. 
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Outra coisa, sinto-me incapaz de responder… porque, é preciso um conhecimento 

profundo e uma enorme capacidade para o poder acompanhar me todas as suas 

vertentes… O sentimento que tenho relativamente ao doente mental é a 

incapacidade que eu tenho de abordar o doente na patologia propriamente dita, o 

ser um bocadinho mais abrangente e perceber a alteração que encontro... A nível 

da sociedade, um doente que esteja definido com uma determinada patologia - 

especificamente em relação à esquizofrenia, que é a que conheço melhor – não tem 

capacidade de lhes dar resposta… está limitado, está limitado! Não encontra 

soluções…, nem de integração no mundo do trabalho, nem de ocupação e acaba 

por institucionalizá-los como produto acabado... Exige uma resposta familiar 

(como sendo da sua competência), quando a família é aquela que menos 

conhecimentos têm em relação à patologia… Eu acho é que a saúde (e falando 

especificamente desta) deveria estar mais vocacionada para responder às 

necessidades destes doentes, tendo em conta que tem o conhecimento da patologia 

e das normas desviantes dela e daí que deveria fazer chegar à sociedade 

determinados princípios e determinados conhecimentos no sentido que aqueles 

doentes estariam bem situados em determinadas áreas, em determinadas 

actividades, em determinado seio social, em determinada ocupação… não deveria 

ser o contrario: estão no seio familiar, onde tudo é já complicado e à partida não 

há muito mais a dar do que o internamento compulsivo, muitas vezes motivado 

pela justiça ou por situações que à partida põem em causa o bem-estar da 

sociedade comum… Eu acho que é uma área que já está quimicamente muito bem 

desenvolvida… em relação ao acompanhamento é que acho que há mais criticas a 

fazer…. Eu vejo-me na situação de ter um doente mental, familiar ou não, mas que 

tipo de respostas é que a sociedade e, neste caso, em questão ao serviço de saúde, 

tem para dar para além daquelas que dá? Porque aquelas que dá parecem que se 

limitam ao internamento… Depois não há muito mais saídas… é quase como um 

fardo ter que suportar alguém que tem este tipo de patologia… Não é a mesma 

coisa que ter uma doença definida física, em que é culturalmente aceite como um 

mal, mas um mal compensado pelos outros, que é fácil a gente delegar 

competências, delegar responsabilidades, para poder ajudar… No doente mental 

não… isso é da responsabilidade da família, daqueles que estão direccionados, 

directamente a lidar com eles e há como que um fechar… Neste momento não me 

parece que seja uma prioridade de quem manda… preocupa-se sim por estabilizar 

aquilo que há e aparentemente demonstrar que é o suficiente… Na minha 

perspectiva acho que não é o suficiente… porque a maior parte das famílias não 
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consegue responder ao final destes anos todos… apesar de bem identificadas 

ninguém lhes dá resposta… nem os que trabalham, nem os que estão fora… 

ninguém sabe encaminhar … é quase como um vazio… e daí é que ao 

questionarmo-nos o que é ter um doente destes ao encargo… ficamos sem 

respostas… Se socialmente aqueles que, hipoteticamente, são considerados 

indivíduos normais já têm uma dificuldade de se impor a nível da sociedade e de 

ter um determinado papel na sociedade… o doente metal cada vez mais tem as 

coisas dificultadas… (frase H15, H16, H25, H26, H27, H28, H36, H37, H38, H39, 

H40, H42, H43 e H45). 

Para o Profissional de Saúde I, a maior dificuldade sentida no cuidar o doente mental 

prende-se com a incompreensão que resulta no afastamento, como forma de se proteger 

a si mesmo. 

Em termos da perturbação mental o que sempre me perturbou (como pessoa, não 

como profissional) foi a comunicação. A noção de me afastar daquela pessoa 

porque não a percebo… não é repudiar, no fundo é um momento de protecção que 

a pessoa está a fazer e que a sociedade no geral também o faz. Não é o querer 

estigmatizar, mas estigmatizo, porque o não quereres permitir ao outro comunicar 

contigo, tu também não vais dar tempo para também compreender o outro, e, na 

perturbação mental passa também muito por aí… Fundamentalmente, a minha 

questão e preocupação é não compreender na comunicação que estabeleço com o 

outro… o que é que o outro quer, o que é que o outro necessita… e não é fácil… E 

se eu tenho a minha profissão que é eu ajudar o outro e eu não estou a conseguir 

ajudar... ficamos assim um bocadinho… para não dizer totalmente com um 

sentimento de impotência… As instituições existem e devem existir, com 

profissionais competentes, para ajudar o outro, a passar as fases mais 

complicadas e há outras que nós sabemos que a família na sociedade que nós 

estamos inseridos… economicista, capitalista… não tem estrutura por si só para 

ter este familiar consigo… (frases I45, I46, I47, I50, I51 e I87). 

No Quadro 35, apresentamos as unidades de frequência, para cada indicador de 

Dificuldades Sentidas, referidas pelos Profissionais de Saúde. 
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Quadro 35 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Dificuldades 

Sentidas referidas pelos Profissionais de Saúde. 

Dificuldades Sentidas 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Descredibilidade 1 

Falta de Suporte 1 

Incompreensão  1 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 36; da 

análise do quadro 36, verificamos que, para os inquiridos, as Dificuldades Sentidas no 

contacto com o indivíduo com perturbação mental são: 

• Isolamento, salientados por cada 3 deles em 9 dos entrevistados; 

• Incompreensão e Manipulação, salientados por 2 em 9 dos entrevistados; 

• Descredibilidade e Falta de Suporte, salientados por cada um deles, em 9 

entrevistados. 

 

Quadro 36 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Dificuldades 

Sentidas  

Dificuldades 

Sentidas 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Profissionais 

de Saúde 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Isolamento 1 2  3 

Incompreensão 1  1 2 

Manipulação 1 1  2 

Descredibilidade   1 1 

Falta de Suporte   1 1 

2.3.3. Necessidades Equacionadas 

Para a caracterização das Necessidades Equacionadas, colocámos a seguinte questão 

de uma forma directa e aberta: 
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• Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco?  

 

Desta questão que serviria para colmatar qualquer lacuna, emergiu em todos os 

participantes a necessidade de enunciar como inquietação latente que ressalta no espaço 

e nas vivências do Cuidar ao indivíduo com perturbações mentais, ou seja, no desejo de 

salientar as Necessidades Equacionadas, que se prendem com o apoio social e 

familiar, de reabilitação e reinserção, bem como dos caminhos e tendências que 

poderiam contribuir para um melhor cuidado ao indivíduo com perturbação mental. 

2.3.3.1. Perspectivas dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Os Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental referiram que, relativamente às 

Necessidades Equacionadas, deveria haver mais apoio social e controle dos 

indivíduos com perturbação mental. Estas expressões são visíveis nos seguintes 

extractos das entrevistas: 

 

O Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental A, apontou a necessidade haver mais 

apoio social, o que contribuiria para dar uma cidadania mais activa e útil à sociedade. 

Sinto que há uma necessidade de estar mais próximo dessas pessoas, que 

necessitam de mais apoio e carinho, atenção e mais cuidado na linguagem que 

empregamos, nas atitudes que tomamos em relação a elas, com um estado de 

alerta relativamente a essas situações. Qualquer pessoa se for bem ajudada, 

apoiada e encaminhada pode vir a desempenhar um papel tão activo na sociedade 

como uma pessoa que não tenha essa patologia. Tudo depende do espaço que se 

lhe dá a essa pessoa, do equilíbrio que se consegue proporcionar a ela. É preciso 

apoio social, familiar e a articulação com o medico assistente, a haver uma grande 

confiança para que se cumpra as terapêuticas. Acho que finalmente existem 

associações (como aquela que referi), que se preocupam em reintegrar as pessoas, 

não com deficiências mentais, como também de outros tipos de problemas). Nota-

se uma preocupação crescente da sociedade em reintegrar as pessoas, em aceitá-

las através dos empregos protegidos, nas empresas ou na função pública. Acho 

que são de louvar estes estudos que têm um interesse muito grande para valorizar, 
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para restituir o valor às pessoas que padecem da doença mental e que estes 

estudos contribuem para a mudança de mentalidades e para a aceitação da 

sociedade a essas pessoas que têm o mesmo direito que as demais. (frases A12, 

a20, A21, A22, A24, A25 e A34). 

Já o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental B, considera que deveria haver um 

maior controlo, de forma a diminuir o perigo de adoptarem um comportamento 

desviante e serem encarados como pessoas normais. 

Se eles estiverem controlados eles não são perigosos, deixam de ter esses 

comportamentos desviantes e passam a ser pessoas normais e nada lhes deve ser 

vedado. (frase B14). 

Para o Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental C, existe uma necessidade de 

controlo, em que a psiquiatria assumiria um papel de charneira no acompanhamento 

destes doentes. 

A psiquiatria não está lá só para resolver casos crónicos ou episódios de ultima 

hora, mas para tentar prevenir algo que possa ocorrer futuramente em relação a 

essa pessoa. Há que zelar pelo equilíbrio, pela autoestima. Mas também não se 

deixar arrastar porque os outros mandam e querem que assim seja. Há que se 

criar um espaço de vivência para eles… e tentar acompanhá-los dentro desse 

espaço de vivência a ponto de… se puderem voltar à sociedade, voltam; se não 

puderem, continuam lá, mas não de maneira a se sentirem prisioneiros de si 

mesmos… A psiquiatria também devia ser social, mais ligada às ciências sociais e 

deixar mais a sua componente médica, devia ser de nós todos, como o é a 

psicologia e a sociologia… (frases C35, C44, C45, C65 e C71). 

No Quadro 37, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Necessidades 

Equacionadas, referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental. 
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Quadro 37 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Necessidades 

Equacionadas referidas pelos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

Necessidades Equacionadas 

Unidades de Frequência 

Familiares de Indivíduos com 

Perturbação Mental 

Controlo 2 

Apoio Social 1 

 

2.3.3.2. Perspectivas dos Profissionais de Saúde Mental 

Os Profissionais de Saúde Mental referiram que as necessidades mais prementes, no 

cuidado ao doente mental, são reinserção social e o apoio social. Estas expressões são 

visíveis nos seguintes extractos das entrevistas: 

 

Ao equacionar as necessidades, o Profissional de Saúde Mental D, refere que se deveria 

apostar mais na reinserção social do doente mental. 

Eu sou dos indivíduos que acredita que vale a pena o esforço dos profissionais, 

das instituições, dos governos, porque é possível recuperar a maior parte dos 

doentes mentais, mesmo nos casos de maior cronicidade. O estigma que paira 

sobre a doença mental, sobre a loucura, não é de todo verdade, pois, é possível 

reverter (até certo ponto) a doença mental; isto implica que o doente também 

participe no seu tratamento, que seja responsabilizado, bem como seu sistema de 

apoio (rede de suporte social?). [Portanto, implica uma co-responsabilização 

entre o profissional, o doente e o sistema de apoio] Sim. Os serviços de saúde 

deveriam ser adequados… à área dos cuidados… às necessidades, e, isto passa 

por um levantamento e por uma adaptação ou actualização da instituição 

psiquiátrica e dos serviços de saúde… [De que forma?] Primeiro, deveriam existir 

mais oficinas protegidas, mais serviços de reabilitação e menos psiquiatria, onde 

se pudessem reabilitar mais pessoas com problemas de saúde mental… e eu dou de 

exemplo o caso da depressão (que se espera que seja a principal causa de 

incapacidade até ao ano 2020), em que parte destas pessoas vão perder as suas 

faculdades… (dado que a depressão está ligada à perda de capacidades 
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mentais…). Se depois dos programas de tratamento (que se fazem nos hospitais 

psiquiátricos) se se pudesse fazer um plano de reabilitação das faculdades 

mentais, penso que se poderia reduzir (este problema). O peso não só para o 

indivíduo que sofre – o indivíduo deprimido sofre bastante - mas também para os 

outros… dentro de uma família tem as suas responsabilidades parentais, no caso 

de ser adulto, tem as suas responsabilidades sociais, tem a ver com a família 

pagar a renda de casa, ver de criar um cargo numa empresa… é um indivíduo 

activo…e, a perda de um homem para a sociedade representa um custo que muitas 

vezes não é qualificável…. O que falha aqui é o apoio domiciliário a estes doentes, 

o implicar a família e responsabilizar a família pelo acompanhamento destes 

doentes. O segundo é comprometer o tecido social… (estimular) e comprometer a 

sociedade para ajudar na recuperação destes indivíduos… (frases D5, D6, D7, 

D37, D38, D39, D41 e D42). 

Já o Profissional de Saúde Mental E, considera que a maior necessidade, relativamente 

ao doente mental, é o apoio social. 

Eu penso que cada caso deveria ser analisado por pessoas que à partida deveriam 

ter o dever da supervisão, de acompanhar, aqueles que num determinado momento 

das suas vidas estão numa situação frágil… é nosso dever e nossa obrigação 

ajudar, acompanhar, supervisionar e orientar… são funções que cabem a quem 

tem responsabilidades… Há que repensarmos de uma forma mais coerente, mais 

séria e não estas realidades… até porque do ponto de vista do apoio, da minha 

prática, vou vendo que a própria família não tem o apoio… no meu entender, não 

tem o apoio que acho que deveria ser necessário… Ninguém dá uma semana… 

duas semanas de férias a uma família para ela aliviar da carga de ter um doente 

mental no seu seio um ano inteiro… isto é pesado! (frases E33, E41 e E42). 

Para o Profissional de Saúde Mental F, ao equacionar as necessidades relativamente ao 

doente mental refere que deveria apostar-se na reinserção social, de forma a terem o 

seu papel a nível social. 

Apesar de nós sabermos que há determinados dos limites impostos pela sociedade 

e pela saúde, que não permitem que todos tenham o seu papel… é importante 

mostrar que a maior parte dos doentes mentais já começam a ter o seu papel a 

partir do momento que saem de uma clínica de agudos e vão para uma instituição 
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onde começam ou retomam os seus hábitos do dia-a-dia… Se calhar, começam a 

trabalhar ou a aprender uma função qualquer acabam por ter a sua função na 

sociedade… agora, é preciso que depois haja a oportunidade deles terem outro 

papel mais importante… mas acho que já começam a ter o seu papel… (frases F34 

e F35). 

No Quadro 38, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Necessidades 

Equacionadas, referidas pelos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Quadro 38 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Necessidades 

Equacionadas referidas pelos Profissionais de Saúde Mental 

Necessidades Equacionadas 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde Mental 

Reinserção Social 2 

Apoio Social 1 

2.3.3.3. Perspectivas de Profissionais de Saúde 

Os Profissionais de Saúde referiram que as necessidades mais prementes foram o 

controlo, o apoio social e a prevenção. Estas expressões são visíveis nos seguintes 

extractos das entrevistas: 

 

Ao equacionar as necessidades, o Profissional de Saúde G, define como prioridade o 

controlo, pois, será uma forma de os integrar socialmente.   

A sociedade tem que definir quais são aqueles que perturbam o ambiente familiar 

e permitir que apoios à família, apoios à integração ao núcleo mínimo da 

sociedade que é a família e dar apoio de terapêutica familiar, de terapêutica de 

grupo para integrar essas pessoas e ensinar-lhes a corrigir aquilo que é difícil. 

Agora, penso que há maneiras de ir controlando estas situações… penso que 

brevemente teremos um modo, um holter, uma pulseira electrónica, uma coisa 

qualquer… que nos permita ir medindo esses valores da adrenalina que sobem 

neles e controlá-los… ou ter bombas infusoras que impeçam esse gatilho… isso é 
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importante, de facto, integrar as pessoas o mais possível, mas neste momento é 

difícil isso acontecer… (frases G33 e G43). 

Já o Profissional de Saúde H, considera que como necessidade primordial o apoio 

social,  

O que é que a sociedade poderia encontrar? Poderia encontrar… não uma 

sociedade paralela… mas poderia encontrar meios capazes de responder à 

descompensação desse doente mais facilitadora… o que não acontece 

actualmente… Na minha perspectiva acho que não é o suficiente… porque a maior 

parte das famílias não consegue responder ao final destes anos todos… apesar de 

bem identificadas ninguém lhes dá resposta… nem os que trabalham, nem os que 

estão fora… ninguém sabe encaminhar … é quase como um vazio… e daí é que ao 

questionarmo-nos o que é ter um doente destes ao encargo… ficamos sem 

respostas… Eu acho que este tipo de situações têm interesse no sentido de reflectir 

que aquilo que existe é insuficiente, tendo em conta as necessidades da maior parte 

dos doentes e da maior parte das famílias. (frase H24, H43 e H46). 

Para o Profissional de Saúde I, ao equacionar as necessidades define como aposta 

prioritária a prevenção, considerando que se devem mobilizar competências que 

impeçam a instalação da doença mental. 

Fundamentalmente, tu tens que ter a noção como pessoa e independentemente da 

tua profissão, do que tens de área a defender, o que acho que é básico. E, os 

enfermeiros têm o dever de potenciar a independência dentro da dependência 

daquela pessoa… É evidente que nós como enfermeiros devemos promover a 

saúde… nas diferentes áreas da prevenção… Há intervenções, e há actividades 

que se forem feitas diariamente prevenirão situações de doença e promovem a 

saúde nas diferentes dimensões da pessoa. Portanto, há que saber mobilizar um 

conjunto de conhecimentos, tentar compreender, nomeadamente, o contexto (!) em 

que aquela pessoa está, o seu passado, antecedentes familiares, pessoais… para 

que eles também possam contribuir… compreender a pessoa: o eu, os outros e o 

meio. Se ele tem um papel activo na sociedade? Não sei! Gostaria que ele tivesse, 

porque isso queria dizer que teríamos integrado nas suas limitações, que são 

identificadas, dentro das suas limitações eles estava a ser útil, para ele próprio e 

para a sociedade… útil, não é no sentido economicista, é no sentido integrador da 
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palavra, que é de ajuda interajuda e de cooperação... E nós, ditos normais, temos 

que ter então outras estratégias para o poder compreender melhor, 

nomeadamente, aquilo que se vê muito com as artes plásticas, portanto, porque 

são seres muito criativos. (Passa também pelo promover o sentimento do) sentir-se 

útil… a si próprio e aos outros… e o doente mental pode fazer isso, e nós sabemos 

que sim, claro!... Então para mim, tem todo direito e mais o outro… Para mim o 

ideal é que as instituições devem-se manter, mas devia haver ligação com a 

comunidade, em que a pessoa quando está mais perturbada recorra aos 

profissionais que a ajudem a restabelecer-se mediante as suas possibilidades e 

depois possa ser integrada na comunidade naquilo que possa fazer… isto é muito 

fácil de dizer, porque na prática nós sabemos que não é bem assim… Existem aí 

sim na sociedade essas estruturas para dar esses apoio… é nesse sentido que faz 

sentido… não é de os isolar ou de os estigmatizar... é no sentido que são 

instituições que existem para dar apoio… nós temos os infantários que existem 

para apoiar as famílias jovens que estão os pais a trabalhar e não têm com quem 

ficar com as crianças todo dia… é nessa perspectiva… Deve-se é criar condições 

para potenciar o que exista dentro deles de bom e possa-lhes ser útil a eles e aos 

outros. A questão da doença mental, leva-me sempre à questão da saúde mental, e 

aí, acho que nós, como profissionais de saúde (nomeadamente, enfermeiros) temos 

uma responsabilidade muito grande, porque se nós temos em nós a questão da 

promoção da saúde, não é só em termos biofisiológicos, mas também 

psicossociais, culturais e de espiritualidade… desde que a criança é formada até 

ao seu pleno desenvolvimento e, portanto, os pais, os professores e a sociedade em 

geral… Nós enfermeiros, com a nossa competência básica, podemos desenvolver 

com a relação de ajuda, devemos ter isso sempre presente em nós… No dia-a-dia, 

acho fundamental motivarmos as pessoas a sentirem-se respeitando-se a elas 

próprias e respeitando ao outro… Às vezes são atitudes básicas, elementares, mas 

que se esquecem… e isso muitas vezes pode fazer toda a diferença, poder auxiliar 

uma pessoa que está com algum desequilíbrio, naquela questão da saúde e doença, 

e que possa passar por um desequilíbrio do foro psicológico, psiquiátrico ou não… 

A tal questão dos pontos de referência na questão do desenvolvimento em que nós 

sabíamos que naquela fase está descrito que há mais sensibilidade para… há mais 

susceptibilidade para… intervir. Porque há vacinas para algumas doenças infecto-

contagiosas (não é para todas também! … e isso parece que está arrumado), mas 

para a questão da doença mental não há vacinas… ou se calhar até há!... 

(Podemos dizer que somos vacinados quando) no convívio do dia-a-dia, nós 
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apercebermo-nos de que na comunicação que estabelecemos uns com os outros 

que algo estará ou não tão bem como isso, porque em nós há uma sensibilidade, 

um senso comum, certo?... e depois, encaminhar para quem de direito… isso é que 

acho que é fundamental… O enfermeiro de cuidados de saúde primários tem um 

papel primordial aí, porque está com a família… os seus ficheiros são a família… 

os utentes, clientes e as suas famílias... integrado na comunidade… Quando digo o 

enfermeiro, estou a dizer na minha profissão, mas obviamente o medico de família, 

o enfermeiro de família, tudo… tudo aquilo que integra a equipa 

multidisciplinar… (frases I15, I36, I39, I40, I52, I69, I77, I80, I84, I88, I93, I94, 

I108, I109, I110, I111, I113, I114 e I115). 

No Quadro 39, apresentamos as unidades de frequência, para o indicador Necessidades 

Equacionadas, referidas pelos Profissionais de Saúde. 

 

Quadro 39 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Necessidades 

Equacionadas referidas pelos Profissionais de Saúde 

Necessidades Equacionadas 
Unidades de Frequência 

Profissionais de Saúde  

Controlo 1 

Apoio Social 1 

Prevenção 1 

 

 

Para agrupar todos os dados obtidos nesta subcategoria construímos o Quadro 40; da 

sua análise, verificamos que, para os inquiridos, as Necessidades Equacionadas, 

relativamente a cuidar o indivíduo com perturbação mentais: 

• Apoio Social e Controlo, sendo salientados por cada 3 deles, em 9 

entrevistados; 

• Reinserção Social, para 2 dos 9 entrevistados; 

• Prevenção, sendo referido por 1 dos 9 entrevistados. 
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Quadro 40 – Distribuição das unidades de frequência do indicador Necessidades 

Equacionadas  

Necessidades 

Equacionadas 

Unidades de Frequência 

Familiares de 

Indivíduos com 

Perturbação 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 

Mental 

Profissionais 

de Saúde 
TOTAIS 

Apoio Social 1 1 1 3 

Controlo 2  1 3 

Reinserção 

Social 
 2  2 

Prevenção   1 1 

 

Face ao que obtivemos, conseguimos construir um quadro do conjunto das dimensões e 

respectivas subcategorias com os achados obtidos (Quadro 41), facilitando o nosso 

trabalho de reflexão e discussão dos resultados, bem como a visão do conjunto, 

contribuindo para estabelecer um estatuto ético do indivíduo com perturbação mental, e 

por inerência do doente mental.   
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Quadro 41 – Distribuição das unidades de frequência dos indicadores encontrados  

DIMENSÕES ÉTICAS 

 Categorias SAUDE MENTAL BIOÉTICA PERCEPÇÃO DO CUIDAR 

Subcategrias 

Participantes 
Saúde e Doença 

Perturbação 

Mental e 

Normalidade 

Medos e Limites Ser Pessoa 
Valores Sociais 

Dominantes 

Exercício de 

Cidadania 

Vivências do 

Cuidar 

Dificuldades 

Sentidas 

Necessidades 

Equacionadas 

F
am

il
ia
re
s 
d
e 

In
d
iv
íd
u
os
 c
om

 

P
er
tu
rb
aç
ão

 

M
en
ta
l 

A Estado de 

Equilíbrio 

Desvio à 

Normalidade 
Agressividade Cidadão 

Solidariedade 

Individualidade 
Papel Activo Incompreensão Incompreensão Apoio Social 

B Oposição 
Desvio à 

Normalidade 
Agressividade Ser Humano 

Individualismo 

Materialismo 
Papel Limitado Fuga Isolamento Controlo 

C Oposição Desequilíbrio Manipulação Cidadão 
Individualismo 

Materialismo 
Papel Limitado Destruição Manipulação Controlo 

P
ro
fi
ss
io
n
ai
s 
d
e 

S
aú

d
e 
M
en

ta
l D Realização de 

Objectivos 
Crise Manipulação Ser Interactivo Reciprocidade Papel Limitado Sofrimento Manipulação Reinserção Social 

E Estado de 

Equilíbrio 
Desequilíbrio Inutilidade Individualidade 

Individualismo 

Materialismo 
Papel Limitado Medo Isolamento Apoio Social 

F Oposição 
Desvio à 

Normalidade 
Agressividade Cidadão Intolerância Papel Limitado Medo Isolamento Reinserção Social 

P
ro
fi
ss
io
n
ai
s 
 

d
e 
S
aú

d
e 

G Oposição 
Desvio à 

Normalidade 
Agressividade Cidadão 

Individualismo 

Intolerância 
Papel Limitado Medo Descredibilidade Controlo 

H Oposição Desequilíbrio Agressividade Individualidade 
Materialismo 

Intolerância 
Papel Limitado Fuga Falta de Suporte Apoio Social 

I Estado de 

Equilíbrio 

Desvio à 

Normalidade 

Receio em 

Comunicar 
Ser Humano 

Materialismo 

Intolerância 
Papel Limitado Incompreensão Incompreensão Prevenção 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste espaço faremos a discussão dos resultados do nosso estudo, dando ênfase ao 

estatuto ético que é concedido ao doente mental, tentando equacionar a forma como isso 

se repercute nos cuidados que lhe são proporcionados.  

 

Porque cada pessoa vive, à sua maneira, “uma imensa dificuldade em ter uma visão 

global da condição humana e da sua própria existência” (Honoré, 2002: 106). Na 

verdade, nos nossos dias, a ética está submetida “a um processo de discernimento e 

reelaboração que atinge princípios que, em tempos passados, se consideravam 

indiscutíveis e imutáveis”, implicando uma nova visão da natureza humana, da lei 

natural e da prática médica (Pinto, 1996: 13). 

3.1. Saúde Mental 

Relativamente ao domínio da Saúde Mental, seleccionámos três subcategorias, que após 

as entrevistas emergiram os seguintes resultados: 

3.1.1. Saúde e Doença 

Desta subcategoria, após questionados os familiares de doentes mentais, os profissionais 

de saúde generalistas e de saúde mental, num total de 9 entrevistados, emergiram três 

indicadores: 

• Oposição, referida por 5 dos entrevistados; 

• Estado de Equilíbrio, referida por 3 dos entrevistados; 
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• Realização dos Objectivos, referida por 1 dos entrevistados. 

 

Relativamente ao indicador oposição, referenciado por B, C, F, G e H, não parece haver 

evidência relevantes, a não ser o facto de que os participantes Profissionais de Saúde 

Mental têm uma leitura mais ampla do constructo saúde e doença, que integra outros 

constructos diferentes da ideia clássica, centrada na ideia de oposição e no corpo sujeito 

do cuidado, onde a pessoa é identificada no seu corpo (Andorno, 1997). Joyce-Moniz e 

Barros (2005), salientam que a doença é consubstanciada pela presença do sofrimento, 

validada e sinalizada por sinais e sintomas, onde o significado implica a readaptação a 

um novo estado, exigindo mudança no estado psicológico e transformando-o em 

acontecimento médico (Nunes, 2001). Mais do que o sintoma, a queixa exterioriza o 

sentir da doença, sendo objectivada e focalizada no corpo (Moutinho de Carvalho, 

1996). O sofrimento causa a incapacidade de realização do projecto de vida e de saúde, 

onde a sua falência coloca o indivíduo em posição de fragilidade, aprisionado na sua 

dependência em relação aos demais e causando a sua limitação e infelicidade (Moutinho 

de Carvalho, 1996). Face ao continuum de saúde, é percebida como uma solução de 

continuidade, provocando a ruptura com a ordem da normalidade estabelecida e/ou 

desejada, implicando um conflito que urge resolver (tratar) no imediato. Como refere o 

participante B: “Estar doente é (…) acima de tudo a ausência de saúde. A saúde é o 

inverso (da doença), em que uma exclui a outra (frases B4 e B5).”O participante C, 

assinala a complexidade da vulnerabilidade, distinguindo claramente a doença 

fisiológica da psicológica, mas onde se subentende (confirmado posteriormente em off, 

a dicotomia entre saúde e doença (frases C11, C12, C13, C14, C15, C52, C53 e C55). Já 

o participante F associa à doença um “mal-estar”e a saúde um “mal-estar”(frases F12 

e F16). O participante G socorre-se da definição da OMS, acrescentando a questão do 

nicho social, enquanto elemento participativo (cidadão), onde a doença “é falhar nestas 

matérias”(frases G7 a G9); refere ainda a questão da perda de dignidade que provém 

com a doença psiquiátrica, comum às situações traumáticas, em que resulta em perda 

das memórias: “Tenho muito medo de algum dia estar deitado, inválido mentalmente… 

eu que gostei de tantas coisas na vida!... (Tenho medo) que perca todas essas 

memórias, que perca todos esses prazeres, todas essas coisas que me foram 
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agradáveis!”(frases G44 a G50). Já o participante H, quando questionado se uma exclui 

a outra, confirma esta exclusão (frases H8, H9 e H10).    

 

Também nos parece relevante o facto dos Enfermeiros (em sentido lato) se referirem à 

Saúde e Doença como um estado de equilíbrio, na linha daquilo que é defendido pela 

tese da homeostase e da percepção do Homem como um ser holísitico, onde o Cuidar é 

valorizado, em detrimento do Tratar. Isto é visível nas expressões: “estar doente é 

sentir e assumir-se como doente (…) A saúde é um rumo, é um estado. (A saúde) é o 

equilíbrio interno e externo”(frases A6 a A10). “Estar doente é uma forma de 

desequilíbrio, em que cada pessoa humana perde os seus próprios mecanismos de 

defesa. A saúde representa um conceito em que a pessoa humana consegue interagir de 

uma forma equilibrada e harmoniosa com o meio que a rodeia” (frases E4 e E5). 

“…esta questão da saúde exige um equilíbrio hemodinâmico… frágil” (frases I31).  

 

O outro achado (realização de objectivos) completa esta ideia, na esteira do defendido 

por Maslow (1970), relativamente à sua Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  

 

Os resultados vão de encontro ao encontrado na bibliografia, pois, se a saúde é definida 

como um “estado de bem-estar-físico, mental e social, total, e não apenas a ausência 

de doença” como refere a OMS (1948) citado por Ribeiro (2005: 73), Blaxter (1995) 

citado por Ribeiro (2005), referindo um estudo da Universidade de Cambridge, refere 

que na crença comum o estar doente é não ter saúde, encerrando em si uma ideia de 

oposição e de bipolaridade. No entanto, o próprio Ribeiro (2005) que considera existir 

um equilíbrio entre os dois pólos de saúde e doença, bem como a noção de que a saúde 

era definida num continuum, em que a doença era a descontinuidade, como sugere 

Odgen (2004), embora seja interessante salientar a tese de Baltes et al. (1980) citado por 

Ribeiro (2005: 80) que defendem a saúde numa perspectiva desenvolvimental, como 

“um acontecimento normativo da vida das pessoas”, pois, ser saudável é normal, sendo 

a doença a anormalidade. Isto vem na senda da crença ancestral da saúde como bem-

estar que relega a doença para a sua antítese, consubstanciada pela ideia do sofrimento 

do corpo (da mente e da alma), que penaliza e mortifica a pessoa, exorcizando os 

pecados que a mortifica. Aqui, a doença é demonizada e percebida através de uma aura 
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que a acompanha, sob a forma de sinais e sintomas que validam e sinalizam a sua 

presença. 

3.1.2. Perturbação Mental e Normalidade 

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbações 

Mentais, os Profissionais de Saúde e de Saúde Mental, num total de 9 entrevistados, 

emergiram três indicadores: 

• Desvio à Normalidade, sendo referida por 5 dos entrevistados; 

• Desequilíbrio, sendo referida por 3 dos entrevistados; 

• Crise, sendo referida por 1 dos entrevistados. 

 

Relativamente ao indicador desvio à normalidade, referido pelos participantes A, B, F, 

G e I, ressalta a questão do género, onde o sexo feminino é francamente respondente 

referindo este indicador, podendo a explicação dever-se ao facto estar relacionado com 

a forma de encarar a doença mental, onde a marca do estigma sinaliza o doente mental 

como anormal (sem norma, sem regra), porque fora da norma social e com aquilo que a 

identifica (como salienta os participante A, F e I). Isto pode relacionar-se com a maneira 

como se encara o processo saúde-doença (oposição e estado de equilíbrio), o que poderá 

condicionar a sua percepção em relação àquilo que é a normalidade (equilíbrio e bem-

estar) e o seu desvio (oposição). Isto é visível em expressões como: “Eu acho que a 

perturbação mental, é tudo o que foger às regras normais da sociedade em que estamos 

inserios, ou seja, todos os comportamentos com desvio relativamente aos considerados 

dentro dos parâmetros normais” (frase B2), “se calhar é normal até um certo patamar 

e daí para a frente já fugir um bocadinho à normalidade” (frase F7). Quando 

esmiuçamos esta leitura, verificamos que três das quatro mulheres são enfermeiras, o 

que vai de encontra à forma particular de ver e sentir a saúde (equilíbrio) e a 

enfermidade (oposição), onde as concepções do cuidar e a visão do homem (como um 

ser holístico), possuindo a representatividade da mulher cuidadora. Em relação aos 

grupos de participantes, parece-nos relevante o facto dos Profissionais de Saúde Mental 

possuírem uma concepção muito diversa acerca da perturbação mental (crise, 
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desequilíbrio e desvio á normalidade), enquanto possuem uma leitura mais semelhante 

em relação à normalidade (equilíbrio social e processo de identificação social).  

 

Estes resultados vêm de encontro à literatura consultada, como é o caso do referido por 

Lopes (1993), ou do decorrente do estudo de Henriques (1998), onde a loucura é 

concebida como um de desvio à normalidade. Por outro lado, o desvio à normalidade, 

consubstanciado socialmente na loucura (como anormalidade social), será interessante 

referenciar que relativamente ao estatuto conferido ao louco é atribuído em função dos 

critérios estabelecidos (em termos de comportamento, violação das normas vigentes, 

intencionalidade e contexto de condutas), definidos pelo grupo ou comunidade moral 

(Henriques, 1998).  

 

Quanto ao desequilíbrio (referido pelos participantes C, E e H) o factor idade parece 

evidenciar alguma homogeneidade, embora pouco significativa em relação ao espectro 

geral, mas que pode revelar uma tendência naquilo que se entende por normalidade 

(equilíbrio social) e que pode ter algum significado face à conotação da meia-idade com 

o desejo de estabilidade, equilíbrio e conforto (Harrison et al., 2002). Mais uma vez os 

resultados vêm de encontro à literatura consultada, como referem Lopes (1993), 

Scharfetter (1997), Henriques (1998), Howard (1999), Milheiro (2000), e, outros 

autores onde a normalidade é concebida como factor de identificação, equilíbrio e bem-

estar sociais.  Podemos observar isto nas entrevistas, em expressões como: “A 

perturbação mental existe quando há um desequilíbrio da personalidade ou quando a 

personalidade tem dificuldade de se adaptar a novas circunstancias ou meio diferente 

àquele a que está habituada” (frase C6), ou então surge quando “o indivíduo não 

consegue  funcionar de uma forma equilibrada e coerente, consigo próprio, com o meio 

que o rodeia e com a sociedade” (frase E3), ou então como um “distúrbio que pode ter 

tratamento” (frase H5). 

 

A crise parece-nos uma leitura pessoal que, apesar de interessante e relevante no 

contexto da perturbação mental, aparece deslocada (porque isolada), embora em 

sintonia quando partilha do mesmo discurso em relação à normalidade (equilíbrio 

social). Este conceito não aparece muito referenciado, pelo menos na concepção 
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referenciada pelo entrevistado, estando mais ligado a fenómenos ligados ao stress e à 

relação familiar (e ao conflito), e não como fenómeno de crescimento e adaptação 

individual (Alarcão, 2000). 

3.1.3. Medos e Limites  

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental, os Profissionais de Saúde generalistas e de Saúde Mental, num total de 9 

entrevistados, emergiram três indicadores: 

• Agressividade, sendo referida por 5 dos entrevistados; 

• Manipulação, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Inutilidade e Receio em ComunicarBem-estar Social, sendo referida cada 

uma delas por 1 dos entrevistados. 

Relativamente à agressividade, visível nos participantes A, B, F, G e H, parece-nos 

interessante o perfil de participantes que mencionaram este indicador: é mulher, 

enfermeira e casada. Podemos observar este fenómeno em frases como “…há certas 

patologias mentais que se traduzem num comportamento agressivo” (frase A30), “Se 

não estiverem controlados, a sociedade deve ter um certo cuidado, até porque podem 

por em risco ou em perigo a vida dos outros… e a própria vida” (frase B15), “a 

sociedade vai sempre ter a tendência para os considerar perigosos e acaba por os 

afastar… A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar aquela pessoa e preservar o 

resto da sociedade…” (frase F43 e F44), “Há pessoas que disparam um processo 

violento sobre aquilo que os reprime… quando sai é de uma violência brutal; para 

estas pessoas não há um medicamento que as controle… É complicado termos um 

vizinho que sabemos que comeu a namorada!... Não é literalmente, é factualmente!... 

que a cortou às fatias e a trincou!... E, se ele namorar a nossa filha, é complicado!...” 

(frases G38 e G39) ou “Eu acho que são doentes perigosos em relação à sociedade… 

tendo em conta a especificidade da patologia” (frase H22). 

 

Isto vai de encontra ao encontrado na literatura que referencia casos onde a mulher 

cuidadora é quem mais sofre por parte do agressor, muitas vezes consumado sob a 

forma de violência doméstica, outras sobre quem deles cuida, fragilizado pela 
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vulnerabilidade do género e papel delicado e dedicado do cuidar. Ao referenciar os 

limites, o controlo é a forma mais referenciada, sob a forma de limitação da autonomia, 

quer confinando no espaço, quer pela medicação, quer isolando, o que denuncia a 

dificuldade que a mulher cuidadora denota perante um familiar agressivo. Interessante é 

notar que a concepção de saúde e doença é na maioria dos casos de oposição, o que 

implica uma bipolaridade entre um bem (saúde) e um mal (doença), onde a perturbação 

mental assume uma polaridade negativa a erradicar, controlar ou evitar. Parece que os 

Profissionais de Saúde mental sentem menos este fenómeno, talvez devido ao seu maior 

conhecimento e experiência em lidar com a doença. Tudo isto vem sendo confirmado 

pela literatura que evidencia quer o papel da mulher cuidadora (aqui representado 

alegoricamente pela mulher enfermeira), quer a forma de limitar este fenómeno, quer a 

menor prevalência por parte dos Profissionais de Saúde Mental. 

 

Já no que respeita à manipulação, referida pelos participantes C e D, é interessante 

notar a prevalência do género masculino, talvez pela atribuição que é feita uso desta 

arma pelo género feminino, embora só um deles faz referência a esta experiência, apesar 

da literatura mencionar frequentemente esta característica na doença mental. Pode ser 

visível em frases como “(Existe o risco) de a pessoa,, com o tempo deixar de ser ela 

mesmo para ser outra pessoa entregue aos propósitos dos outros para atingirem os fins 

deles. (…) É um indivíduo que aquilo que faz é geralmente bem pensado, é tudo bem 

maquinado e tende a ser um perfeccionista naquilo que faz…”(frases C47 e C64), e, 

“…há pessoas que engajam em jogos psicosociológicos com as pessoas que os 

rodeiam, com os grupos, advindo problemas. Há pessoas que prejudicam os outros 

sistematicamente com ganhos questionáveis… vivem a vida como se fosse uma 

partida… um jogo e (…) transformam os outros em objectos…” (frases D15 e D16). 

 

Os outros achados (inutilidade e receio em comunicar) são pouco significativos no 

conjunto, apesar de serem também referenciados na literatura em relação à doença 

mental.  
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3.2. Bioética 

Relativamente ao domínio da Bioética seleccionámos três subcategorias que após as 

entrevistas emergiram os seguintes resultados: 

3.2.1. Ser Pessoa 

Desta subcategoria, após questionados os familiares de doentes mentais, os profissionais 

de saúde generalistas e de saúde mental, num total de 9 entrevistados, emergiram quatro 

indicadores: 

• Cidadão, sendo referida por 4 dos entrevistados; 

• Ser Humano, sendo referido por 2 dos entrevistados;  

• Individualidade, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Ser Interactivo, sendo referida por 1 dos entrevistados. 

 

Em relação ao indicador cidadão, referido pelos participantes A, C, F e G, não parece 

haver dados deste estudo que justifiquem este achado. No entanto, as justificações da 

cidadania são muito diversas apesar de terem denominadores comuns que passa pela 

participação e reconhecimento social, o que também é validado por aquilo que os 

participantes encaram como normalidade (processo de identificação e equilíbrio social), 

o que implica extrapolar que ser cidadão passa por se identificar com o projecto social, 

participando na construção da cidade e no equilíbrio social, respeitando e modelando a 

norma imposta. É de realçar que este achado aparece com mais acuidade nos Familiares 

de Indivíduos com Perturbação Mental, talvez como emanação de um sentimento ou 

desejo pessoal, embora isto parece em contradição à referência dos valores dominantes 

na sociedade (individualismo). Isto pode ser visível nas expressões: “Ser pessoa é ter 

possibilidade de exprimir os seus valores, as suas atitudes, os seus receios, de uma 

forma natural, sem qualquer limitação, usando os plenos direitos que a constituição 

nos confere” (frase A33), ou então, “é ser coerente com as leis dessa sociedade, mas 

também manifestar a sua própria forma de estar e de ser nessa sociedade…” (frase 

C42), ou, “ser pessoa é um processo integral, que implica actividade, implica ser 

crítico e participar activamente em todo o processo de mudança social” (frase G26). 
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Já quanto ao indicador ser humano, visível nas respostas dos participantes B e I, 

nomeadamente: “São seres humanos, é uma pessoa que tem vida…”(frase B12) e “Sou 

daquelas pessoas que consideram que a partir do momento que o pronúcleo masculino 

e o pronúcleo feminino se uniram e formarsam as duas, quatro, dezasseis e trinta e 

duas – que é a mórula – nós temos uma pessoa ali a desenvolver-se” (frase I54). Este 

achado parece um paradoxo, pois, quer a idade (sensivelmente os 40 anos), o género 

(sexo feminino), a profissão (enfermeira) e estado civil (divorciado) apontam num 

sentido que produz um paralelo com a posição da mulher cuidadora no amplexo familiar 

(muitas vezes de meia-idade ou idosa, vivendo só com o indivíduo com perturbações 

mentais e sujeita ao estigma da doença). Talvez o cerne esteja apenas e só no facto de 

ser uma forma peculiar de sentir o cuidar e a pessoa, face à sua experiência de vida, mas 

não podíamos deixar de estabelecer este paralelismo face àquilo que evidencia a 

literatura e face àquilo que ambas encaram como perturbação mental (desvio à 

normalidade), onde a normalidade é sinónimo de identificação social.  

 

Quanto à individualidade, aparece uma quase replicação da leitura anterior, com a 

nuance de no género não se verificar. A valorização do ser pessoa como ser individual, 

com características únicas, que se expressa na totalidade no processo de cidadania, 

parece indiciar uma visão pessoal compartilhada, mais do que uma tendência. No 

entanto, ambos partilham da mesma visão da perturbação mental (desequilíbrio) e da 

normalidade (equilíbrio social), o que poderá colocar-se como um paradoxo, entre a 

defesa do equilíbrio social e a preservação da individualidade.  

 

Quanto ao indicador ser interactivo, parece-nos que irá de encontro às noções 

anteriores que integra o conceito do ser humano na relação e na adaptação ao meio, 

onde a evolução é feita de adaptação (ao meio e à sociedade).  

  

Os resultados encontrados confirmam alguns dados da bibliografia, na medida em que 

autores como Pires (2000) consideram o Homem como um ser único e irrepetível, mas 

só se realiza com a presença do Outro na relação que o reconhece e integra como pessoa 

(Lopes, 1993; Nunes, 1998); sendo juridicamente reconhecido como pessoa desde o 

nascimento (Pinto, 2006), é na sua dignidade ontológica que reside o seu valor como 
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pessoa (Nunes, 2004a), confirmando os indicadores encontrados, com a ressalva do 

constructo de cidadão está decorrente do cumprimento dos direitos e deveres 

decorrentes do viver em sociedade, em que o ser pessoa, é ser reconhecido como 

cidadão, na medida que possui valor intrínseco enquanto construtor do processo de 

cidadania e da coesão social, o que implica o reconhecimento do papel e da máscara 

(persona) que adopta enquanto actor social (Milheiro, 2000; Negrão, 2004). 

3.2.2. Valores Sociais Dominantes 

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental, os Profissionais de Saúde generalistas e de Saúde Mental, num total de 9 

entrevistados, emergiram cinco indicadores: 

• Individualismo, sendo referida por 5 dos entrevistados; 

• Materialismo, sendo referido por 5 dos entrevistados; 

• Intolerância, sendo referida por 3 dos entrevistados; 

• Solidariedade, sendo referida por 1 dos entrevistados; 

• Reciprocidade, sendo referida por 1 dos entrevistados; 

 

 

Face aos resultados obtidos que representam aquilo que os entrevistados pensam da 

sociedade, podemos observar a prevalência de valores negativos em detrimento dos 

valores positivos, o que pressupõe uma crítica aos valores sociais dominantes. 

 

Relativamente ao individualismo, visível nas respostas dos participantes A, B, C, E e 

G, parece relevante o facto dos Familiares de Indivíduos com Perturbação Mental 

salientarem este indicador como valor social dominante, o que pode ser explicado face à 

sua própria experiência pessoal ao privar com Indivíduos com Perturbações Mentais, 

onde face aos medos inerentes à doença mental (agressividade e manipulação) e à 

necessidade de controlar estes indivíduos, se tenham sentido desapoiados, o que poderá 

ser confirmado quando falarmos da percepção do cuidar (nas respectivas subcategorias), 

o que poderá entrar na paradoxia face à sua concepção do ser pessoa, mas que será 

entendível na medida que ser pessoa (como cidadão ou ser humano) passará pela 
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participação e solidaridade (referida por um dos participantes) em detrimento de 

interesses meramente hedonistas. Isto pode ser observado nas frases: “…é uma 

sociedade egocêntrica, menos preocupada com o indivíduo, e mais preocupada com os 

interesses pessoais e individuais de cada um” (frase A1), “Egoísmo, falta de partilha e 

corrupção” (frase B1), “É uma sociedade cada vez mais esquizofrénica, mais 

individualista e mais artificial” (frase C1), “Egocentrica, consumista e sensual” (frase 

E1), “Acho que há três coisas negativas… uma é alguma mesquinhez, e tem tudo a ver 

com o indvidualismo… as pessoas viverem muito para o seu umbigo…” (frase G1). 

 

Quanto ao indicador materialismo, visível nas respostas dos participantes B, C, E, H e 

I,a relevância é ser referido por enfermeiros, pois, são os profissionais de saúde que 

lidam mais tempo e mais perto com as pessoas e a sociedade, logo sentindo com mais 

acuidade este valor. Neste sentido talvez seja importante salientar a concepção frequente 

que possuem da normalidade (equilíbrio e processo de identificação social) e do ser 

pessoa (cidadão), o que implica a necessidade de seguir uma tendência, mesmo 

aparente, da referência social. Observa-se nas frases “Os comportamentos humanos 

estão alterados, com o ser humano cada vez mais artificializado, cada vez mais 

entregue a si próprio e ao materialismo. É uma sociedade de fachada. Parece que a 

pessoa para ser aceite tende a identificar-se com uma determinada marca de carro, de 

determinada marca de vestuário e até de bairro onde deve viver para ser aceite” (frase 

21 e C22), onde “cultiva-se, explora-se e mercantiliza-se demasiado a imagem do 

corpo” (frase E2), definida pela “arrogância, poder e dinheiro”(frase H1), onde é 

“evidente que o espírito… capitalista que nós temos na nossa sociedade ocidental… e 

economista…” (frase I83). 

 

Em relação à intolerância, é interessante que o género feminino justifique esta 

intolerância através do desrespeito pela pessoa e pela arrogância, que não dá espaço ao 

outro para se realizar, partilhando a visão da perturbação mental (enquanto desvio à 

normalidade, onde a mesma é definida como um processo de identificação ou 

equilíbrio). Em todo o caso, partilham de concepções diferentes do ser pessoa e do 

processo saúde e doença. Já os Profissionais de Saúde referenciam este indicador, talvez 

pelo seu maior contacto com diversos tipos de sofrimento e formas de expressar a sua 
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condição de vulnerabilidade, muitas vezes fora do seu padrão de entendimento. Parece-

nos interessante o facto de estes profissionais não terem referenciado qualquer valor 

positivo, o que pode justificar este achado.  

 

Em termos de valores sociais dominantes positivos, a solidariedade e a reciprocidade 

perdem-se no cômputo geral negativo, sem aparente significado entre os achados. 

Independentemente dos achados, não transmitem os valores dos inquiridos, apenas e só 

a sua forma de ver a sociedade, funcionando como uma crítica aos valores dominantes 

na mesma que, embora possa ter alguns valores positivos (solidariedade e 

reciprocidade), a maioria esmagadora é negativa, o que vai de encontro ao encontrado 

na literatura.  

 

Destas respostas, resultam uma multiplicidade de valores que os entrevistados 

indicaram (por vezes mais do que um) para definir o respeito pela pessoa, logo dos 

valores que dominam na sociedade relativamente à singularidade da pessoa. Os 

resultados vêm de encontro ao que temos vindo a referir ao longo deste trabalho, ou 

seja, a existência de um pluralidade de valores individuais e mundivivências que 

conferem uma igual pluralidade de valores sociais. De salientar a prevalência de valores 

negativos em detrimento dos positivos, o que poderá pressupor (se o tipo de estudo a 

isso se proporcionasse) a evidência de um sentir colectivo da existência de um 

desrespeito pela pessoa individual, fruto de uma sociedade materialista onde o 

hedonismo e utilitarismo imperam. Isto até é confirmado pela literatura, na medida que 

a constituição das sociedades potenciou os poderes colectivos transcendendo o 

somatório dos individuais, sacrificando o individual ao colectivo, preservando o bem 

comum e a sociedade, como estratégia de sobrevivência, confirmando a maioria destes 

indicadores (Scharfetter, 1997; Degazon, 1999; Milheiro, 2000; Abreu, 2002; Cabral, 

2003; Archer, 2006; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b), pois, como refere Pfeiffer 

(1994) citado por Scharfetter (1997), face à sociedade global, a transculturalidade é um 

facto, relativizando a cultura das vivências e do comportamento humano, determinando 

a impossibilidade de universalidade das normas. Face à incapacidade do ser humano se 

afirmar como diferente do agir social (porque consciente de si, do seu mundo e do 

universo), ele segue a convicção valorativa emanada (e em manada) não se sujeitando à 
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censura pública, submetendo-se ao seu destino, determinado pela sociedade (ou do 

grupo), em conformidade e em normalidade (Bühler, 1980; Lopes, 1996; Miranda, 

2006a; Miranda, 2006b).  

 

Porém, reafirmamos que estes achados representam acima de tudo uma crítica dos 

participantes à sociedade (onde vivem na actualidade), e não os seus próprios valores. 

3.2.3. Exercício da Cidadania 

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental, os Profissionais de Saúde generalistas e de Saúde Mental, num total de 9 

entrevistados, emergiram dois indicadores: 

• Papel Limitado, sendo referida por 8 dos entrevistados; 

• Papel Activo, sendo referida por 1 dos entrevistados. 

 

Relativamente ao indicador papel limitado, em todos os participantes, excepto o A, 

parece-nos relevante a expressão esmagadora de resposta por parte dos entrevistados (8 

dos 9 participantes), que consideram o papel do indivíduo com perturbação mental 

limitado, muitas vezes até marginal. Isto pode ser observado, por exemplo, nas frases: 

“Têm o papel de pessoas com perturbação mental… porque a sociedade as encara 

como tal… a sociedade confere-lhes um papel marginal” (frases B8 e B10), “é visto 

como um empecilho, um estorvo, alguém perigoso, alguém que não tem valor…”(frase 

E23), “de facto não são considerados cidadãos de pleno direito. Não são, tanto que a 

sociedade tem para alguns doentes mentais a exclusão total…” (frase G31). Mais do 

que limitado na forma, é-o também no conteúdo, na medida que é secundarizado, 

desvalorizado e relegado para a marginalidade, estigmatizando-o. Isto vai de encontra 

àquilo que os participantes definem como perturbação mental (desequilíbrio e desvio á 

normalidade, onde esta é conotada como um processo de identificação e equilíbrio 

sociais), pelos medos e limites (que limitam a participação e atribuição do papel), bem 

como os valores sociais dominantes (individualismo, materialismo e intolerância) que 

contribuem para marcar com estigma social do doente mental, inibindo a participação e 

assumpção de um papel de relevo e de poder.   
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O achado relativo ao papel activo, face ao descrito parece mais a manifestação de um 

desejo que ainda não teve a necessária concretização, apesar de haver bastantes casos 

onde isso já possa ser uma realidade. Mais do que uma evidência, parece-nos mais uma 

excepção que confirma a regra. 

 

Estes achados seguem a tendência preconizada pela bibliografia que confere ao cidadão 

um papel limitado, marginal, compatível com o estigma social (Henriques, 1998; 

Milheiro, 2000; Quartilho, 2001; Abreu, 2002). No entender de Laplantine (1978) 

citado por Henriques (1998: 48 e 49), na cultura ocidental, “a normalidade era 

caracterizada pela adaptação do indivíduo ao meio sociocultural”, sendo recentemente 

definida pela adaptabilidade, que pode ser entendida como a “capacidade do indivíduo 

se ajustar às alterações bruscas do ambiente.” Para este autor, o louco e a loucura “são 

gerados por um sistema cultural que os rejeita mas, ainda assim, fazem parte dele e 

desempenham um papel no seu interior. A loucura surge então como uma construção 

colectiva”, em que cada sociedade “atribui ao louco um estatuto próprio que permite 

ao grupo sobreviver sem grandes riscos”, mantendo a sua estabilidade e coesão. 

 

Já o papel activo, a literatura consubstancia a ideia de marginalidade, em que referencia 

a atribuição de papéis pouco valorizados ou remunerados socialmente (Henriques, 1998; 

Milheiro, 2000). No entanto, outra literatura confere efectivamente um papel que se 

deseja activo, conforme as recomendações de diversas entidades e diplomas legislativos 

(ONU, 1993; UNESCO, 2005)  

 

O Livro Verde realça o facto de que “as pessoas doentes ou diminuídas mentais 

continuarem a ser alvo de exclusão social, estigmatizante, discriminação ou a ver 

desrespeitados os seus direitos fundamentais e da sua dignidade” (Comissão das 

Comunidades Europeias, 2005: 5), pelo que “todos defendem que uma das primeiras 

prioridades consiste em proporcionar a todos os doentes mentais cuidados e 

tratamentos eficazes e de grande qualidade” (Comissão das Comunidades Europeias, 

2005: 6), preconizando-se para isso a “promoção global da saúde mental, a prevenção 

da doença mental, a melhoria da qualidade de vida das pessoa com doenças mentais e 
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a sua inclusão social, e a criação de um sistema de informação, investigação e 

conhecimento da saúde mental” (Jara, 2007: 2). 

3.3. Percepção do Cuidar 

Relativamente ao domínio da Percepção do Cuidar, seleccionámos três subcategorias, 

que após as entrevistas emergiram os seguintes resultados: 

3.3.1. Vivências do Cuidar 

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbações 

Mentais, os Profissionais de Saúde generalistas e de Saúde Mental, num total de 9 

entrevistados, emergiram cinco indicadores: 

• Medo, sendo referida por 3 dos entrevistados; 

• Fuga, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Incompreensão, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Destruição, sendo referido por 1 dos entrevistados; 

• Sofrimento, sendo referido por 1 dos entrevistados. 

 

Relativamente ao medo, visível nas respostas dos participantes E, F e G, aparece como 

saliente o facto de os participantes serem casados, e a maioria serem Profissionais de 

Saúde Mental, embora esse sentimento seja expresso de diversas formas, o que poderá 

ser explicado pela maior acuidade a que estão sujeitos às expressões da doença mental 

(agressividade, manipulação e inutilidade). Observa-se nas expressões como: “as 

pessoas defendem-se… tem a ver com aquilo que o representa socialmente a doença 

mental… Nós tentamo-nos colocar na periferia, marginalizamos…” (frase E23), 

“quando comecei aqui, senti receio… porque nunca tinha estado tão próximo de 

pessoas com determinadas perturbações mentais” (frase F21) 

 

Já quanto ao indicador fuga, aparece mais ligado às mulheres e enfermeiras, e á 

representatividade daquilo que é a mulher cuidadora (entre a fragilidade conferida ao 
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género e a vulnerabilidade do seu papel), onde este sentimento está em consonancia 

com a forma de encarar a saúde e doença (oposição), em especial a perturbação mental 

(agressividade e desequilíbrio) e a expressão da mesma (agressividade e dificuldade em 

comunicar). 

 

A incompreensão, vem na linha do definido no indicador anterior, onde o papel da 

mulher cuidadora está mais exposta aos fenómenos decorrentes da expressão da 

perturbação mental, inerentes àquilo que entendem como saúde e doença (estado de 

equilíbrio) e perturbação mental (desvio á normalidade). 

 

A destruição e o sofrimento são referidos por participantes masculinos, onde o medo 

da manipulação aparece como denominador comum, onde a forma de a limitar passa por 

delimitar a autonomia (incluindo confinando através da institucionalização). 

 

Estes resultados são confirmados pela bibliografia, na medida que segundo Scharfetter 

(1997), a loucura saindo dos padrões aceites revela-se estranha, incompreensível e 

ameaçadora. O próprio conceito da perturbação tem sido encarado como anormal, 

caótico e perturbador para a sociedade, de forma que houve necessidade de afastar os 

loucos do seu seio, da sua vista e marginalizá-los (Foucault, 2000; Milheiro, 2000, 

Townsend, 2002). Foucault (2000) associa muitas vezes a visão da loucura como uma 

ameaça à sociedade (um perigo potencial de destruição da unidade e estrutura social), 

no que é corroborado por Gruen (1995) e Milheiro (2000), ou como refere Laplantine 

(1978) citado por Henriques (1998) surgindo como uma construção colectiva, de forma 

a manter a coesão social.  

Como refere Henriques (1998), para ter fama de louco basta ter comportamentos ou 

modos de ser ou estar diferentes ou estranhos, ou abordar temáticas estranhas àquela 

cultura, naquele tempo.  

 

De qualquer forma, o medo, a fuga, a incompreensão e a destruição resultam do estigma 

omnipresente em relação à loucura. A associação à destruição, tem a ver com as 

manifestações de revolta, da negação do Eu interior ao Eu social e da dificuldade de se 
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adaptar, não conseguindo superar positivamente a crise que entretanto se instalou 

(Gruen, 1995; Howard, 1999; Milheiro, 2000; Miranda, 2005).  

 

O sofrimento é gerado pela própria doença e por todos os sentimentos associados; mas, 

este sofrimento não atinge só o doente mental, mas a própria sociedade que se sente 

incapaz de o ajudar, de o compreender e de o integrar (Henriques, 1998; Milheiro, 

2000). 

3.3.2. Dificuldades Sentidas  

Desta subcategoria, após questionados os Familiares de Indivíduos com Perturbação 

Mental, os Profissionais de Saúde generalistas e de Saúde Mental, num total de 9 

entrevistados, emergiram cinco indicadores: 

 

• Isolamento, sendo referido por 3 dos entrevistados; 

• Incompreensão, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Manipulação, sendo referida por 2 dos entrevistados; 

• Descredibilidade, sendo referida por 1 dos entrevistados; 

• Falta de Suporte, sendo referido por 1 dos entrevistados.  

 

Relativamente ao isolamento, visível nas respostas dos participantes B, E e F, parece 

não haver uma relação entre os participantes, a não ser o facto dos Profissionais de 

saúde Mental salientarem este achado, referindo o estigma como a principal marca que 

dificulta o cuidar. Este dado dado é confirmado pelas vivências do cuidar, onde o medo 

se salienta como denominador comum. Isto é visível em expressões como: “Eu tentei 

ajudar a pessoa naquilo que pude! A partir do momento que também eu me comecei a 

sentir doente, tive de optar… fugir dessa pessoa (frase B16 e B17), “adoptam sempre 

uma postura defensiva… de afastamento...” (frase E25), “a sociedade tem que, ao 

mesmo tempo preservar aquela pessoa e preservar o resto da socieade” (frase F44).  

 

Em relação à incompreensão, este fenómeno aparece ligado à representatividade da 

mulher cuidadora (representada pelas participantes enfermeiras), ao qual não estarão 
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alheias as concepções de saúde e doença (estado de equilíbrio), perturbação mental 

(desvio à normalidade) e de vivências do cuidar (incompreensão) das participantes 

enfermeiras onde se verificou este indicador. 

 

Já a manipulação aparece mais ligada ao género (masculino) e ao estado civil (casado), 

em consonância com o obtido em relação à subcategoria medos e limites, com os 

mesmos participantes, o que pode indiciar experiências e visões pessoais.    

 

A descredibilidade e a falta de suporte no cuidar aparecem em consonância com o 

obtido na literatura, embora a representatividade e a metodologia não sejam suficientes 

para explicar este fenómeno per si. 

 

Na senda daquilo que já foi dito, em que as dificuldades se confundem um pouco com 

as percepções pessoais e colectivas e com as manifestações da perturbação mental 

(medo, incompreensão, destruição e o afastamento, como postura de defesa), parece-nos 

que, se a manifestação da doença é uma forma de comunicação, a pessoa não doente 

não a percebe, pois, não comunga do mesmo código. Assim, a atitude perante o êxito ou 

o fracasso da vida fundamentam expectativas e uma concepção de vida que, quando 

muito deslocadas, implicam níveis de frustração incompatíveis com a normalidade, que 

se não forem devidamente recalcados originam perturbações mentais. Também as 

experiências falhadas causam insegurança e instabilidade que ancoram a pessoa aos 

traumas do passado, não conseguindo superar as adversidades (Bühler, 1980).   

 

Ora, os adultos vindos de uma família vulnerável desenvolvem a noção de serem 

incapazes de singrar na sociedade, adoptando esquemas paralelos, muitas vezes ilegais, 

considerando como “as únicas oportunidades de obter ganhos económicos e 

consequentemente podem desenvolver um sentimento crescente de impotência, raiva e 

desespero” (Stanhope, 1999: 510), em que a luta passa pela sobrevivência, adoptando 

comportamentos destrutivos, não aceitando a ajuda (na idealidade da auto-suficiência, 

ou com medo da invasão do seu território pelo estranho), manipulando (como é o caso 

do psicopata e do toxicodependente, embora por motivos diferentes), mas que 

irredutivelmente os afastam da sociedade, gerando medo e incompreensão.  



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

427

Como refere Howard (1999), a doença mental atinge todos os grupos socioeconómicos 

e culturais, mas é sobre os grupos mais vulneráveis, que estão sobre pressão, 

nomeadamente por não conseguirem os recursos económicos mínimos que permitam 

satisfazer as necessidades básicas, ou, face à pressão cultural ou com maior índice de 

stress (caso das minorias étnicas e culturais), ou seja, no fundo sobre as franjas sociais 

com menor poder de reinvindicação e representação que são empurrados para os ghetos 

sociais e ideológicos, postos à margem da sociedade, sofrendo o canibalismo social, 

político e ético (Nunes, 1998; Milheiro, 2000; Miranda, 2006a; Miranda, 2006b).  

 

Loveland-Cherry (1999), fala-nos da existência de factores de risco de saúde que 

determinam ou influenciam a ocorrência da falta de saúde ou doença, que quando 

combinados actuam sinergicamente, aumentando a vulnerabilidade dos indivíduos, face 

a diversos factores associados à carga genética e biológica (em que a hereditariedade e 

doença têm um peso significativo), à pressão social (stress e discriminação social 

colocam um peso psicológico sobre o individuo que o marginaliza) e económica 

(relação entre as necessidades e os recursos existentes), ao estilo de vida de risco 

adoptado (influenciado sobretudo pelo comportamento e o padrão de hábitos de saúde) e 

aos acontecimentos de vida (em especial aqueles que decorrem inopinadamente, fora do 

padrão de acontecimentos normal, para os quais o indivíduo e a família não têm 

capacidades e recursos para os gerir), o que justifica a falta de suporte no cuidar e o 

afastamento do indivíduo, mas também da comunidade (explicado também pela 

incompreensão e medo, gerados por não partilharem do mesmo código normativo e 

comunicativo, bem como exacerbado pelos comportamentos anti-sociais). 

3.3.3. Necessidades Equacionadas 

Desta subcategoria, após questionados os familiares de doentes mentais, os profissionais 

de saúde generalistas e de saúde mental, num total de 9 entrevistados, emergiram quatro 

indicadores: 

• Apoio Social, sendo referido por 3 dos entrevistados; 

• Controlo, sendo referida por 3 dos entrevistados; 

• Reinserção Social, sendo referida por 2 dos entrevistados; 
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• Prevenção, sendo referida por 1 dos entrevistados. 

 

Ao analisar o indicador apoio social, presente em A, E e H, podemos verificar uma 

maior resposta entre os profissionais de enfermagem, o que poderá ser explicado face à 

valorização que é dada ao cuidar (em detrimento do tratar) e à relação de maior 

proximidade com o indivíduo, a família e a comunidade, indo de encontro também à 

representatividade da enfermagem (a mulher cuidadora), em consonância com aquilo 

que é obtido na literatura relativamente às necessidades da cuidadora directa, 

justificando-se um pouco também pela sua concepção de normalidade (equilíbrio 

social), onde a necessidade de apoio, passa por um esforço comum no sentido de 

reintegrar o indivíduo com perturbação mental. Isto é visível em expressões como 

“qualquer pessoa se for bem ajudada, apoiada e encaminhada pode vir a desempenhar 

um papel activo tão activo sociedade, como uma pessoa que não tenha essa patologia” 

(frase A20), “é nosso dever e nossa obrigação ajudar, acompanhar, supervisionar 

orientar… são funções que cabem a quem tem responsabilidades…” (frase E33).  

 

Quanto ao controlo, este indicador é mais prevalente entre os Familiares de Indivíduos 

com Perturbações Mentais, podendo ser explicado pela intensidade da sua experiência 

pessoal, bem como a forma peculiar como vivenciam o processo de saúde e doença 

(oposição), em particular no que concerne à perturbação mental (desvio à normalidade e 

desequilibrio) e da forma como é expressa (agressividade e manipulação) e vivenciada 

(fuga e destruição). Isto é visível em expressões como: “se estiverem controlados eles 

não são perigosos” (frase B14), “há que se criar um espaço de vivencia… e tentar 

acompanhá-los” (frase C66), “penso que há maneiras de ir controlando estas 

situações… um holter, uma pulseira electrónica, uma coisa qualquer…”(frase G43).  

 

Relativamente ao indicador reinserção social, aparece ligado ao estado civil 

(coincidência?), mas talvez mais relevante o facto de ser defendido pelos Profissionais 

de Saúde Mental (junto com o apoio social), o que revela um corte com a tendência 

ancestral em relação à visão da Saúde Mental (baseada no controlo). 
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A prevenção aparece aqui referenciada por um dos participantes, mas infelizmente (na 

nossa opinião) aparece como uma visão (ainda) adiada, na medida que as tendências 

demoram a implementar-se (caso dos Centros de Saúde Mental que nunca foram 

verdadeiramente postos a funcionar), apesar de um manacial de boas intenções, como é 

o caso do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (Portugal, 2008).  

 

O Livro Verde refere que a “doença mental atinge um em cada quatro cidadãos e pode 

conduzir ao suicídio, que provoca demasiadas mortes”, que apresenta repercussões 

“significativas sobre os sistemas económico, social, educativo, penal e judicial” e que a 

“estigmatização, a discriminação e o desrespeito dos direitos do Homem e da 

dignidade da pessoa doente ou diminuída mental continua a ser uma realidade que se 

opõe aos valores europeus fundamentais” (Comissão das Comunidades Europeias, 

2005: 3).  

 

Como refere Steinwachs et. al. citado por Sebastian (1999: 684), a doença mental grave, 

quando não tratada “interfere com a capacidade do indivíduo funcionar diariamente e 

assim torna-se difícil manter um emprego”, pelo que necessita de “múltiplos serviços 

sociais e de saúde, tais como medicamentos antipsicóticos, aconselhamento e por vezes 

terapia de grupo e ajuda profissional.”  

 

A falta de recursos comunitários adequados e um crescente processo de procura de 

apoio face à doença psiquiátrica levou a manter os doentes institucionalizados como 

único meio de suporte (Sebastian, 1999), logo em controlar e limitar os danos. 

 

Face ao movimento de Reforma Psiquiátrica, que define um paradigma que visa colocar 

o indivíduo doente mental no centro de decisão do cuidado, deixando de ser objecto de 

intervenção para tornar-se agente de mudanças de uma nova realidade, para edificar o 

sentido de cidadania. Basicamente, a desinstitucionalização define-se por uma estratégia 

de um novo paradigma que desafia o poder tradicional hospitalocentrico da medicina 

tradicional. Visa reduzir o número de pacientes internados, bem como a duração do 

período de internamento, implicando a participação da família e da comunidade no 

cuidado (e não apenas no tratamento) do doente mental (Amarante, 1995). Este modelo 
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implica também uma responsabilidade acrescida do Estado em prover a sustentabilidade 

desta (re) integração, sob pena de a mesma, bem potenciar o desenvolvimento da 

doença mental e das condições de vida dos doentes e das famílias. Implica uma 

intervenção multidisciplinar proactiva (apoiando esta integração no terreno, fornecendo 

os instrumentos que limem as arestas em termos de conhecimento, práticas do cuidado e 

articulação com a rede de suporte social), mas também um esforço do Estado, 

fornecendo (pelo menos inicialmente) um apoio efectivo às famílias, de forma a 

poderem dispor dos recursos básicos para fazer face a esta nova realidade. Importa 

evitar a repetição daquilo que aconteceu noutras latitudes (nomeadamente nos Estados 

Unidos), tendo revelado lacunas e problemas sociais graves, na medida que os recursos 

comunitários se revelaram insuficientes para fazer face ao número elevado de pessoas 

abandonadas à sua sorte, que não sabendo funcionar e ser autosuficientes num ambiente 

para os quais não foram preparados, engrossaram as franjas marginais da sociedade 

(Howard, 1999; Sebastian, 1999). 

 

Aquilo que se tem observado é que o discurso da reforma não tem envolvido a 

comunidade (em particular, a família) nesta reconstrução, limitando-se a aplicar 

medidas cegas que não acolhem a efectividade desejada, produzindo um agravar da 

situação. Os estudos efectuados apontam para a existência de desgaste e de 

reorganização familiar face à necessidade de cuidar um doente mental (Spadani e Mello 

e Sousa, 2006), pelo que a falta de estruturas de apoio à família e de suporte à/na 

comunidade, a ausência de vínculos fortes que constituam portos de ancoragem nas 

crises, a mentalidade conservadora dos profissionais (alicerçada mais na psiquiatrização 

dos cuidados, do que na valoração da saúde mental) e a recusa em colocar o doente 

mental (e o cuidador) como elemento central do processo indiciam dificuldades em 

concretizar as medidas propostas nas diversas planos de reforma já encetadas e que 

confirmam e validam os resultados entretanto produzidos e que consubstanciam em 

manter à margem aquele que é o principal actor no processo, recusando envolvê-lo na 

discussão e na construção da cidade (Oliveira e Alessi, 2003). Face à necessidade de 

implicar a família, implica reestruturar o próprio paradigma do cuidado, pois, implicará 

uma mudança de mentalidade do próprio profissional, assente numa formação que 

favoreça a orientação e apoio aos cuidadores, bem como sensibilizar a comunidade no 
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sentido de proporcionar participação, reduzindo o estigma e os preconceitos, assim 

como de novas formas de apoio e expansão da rede de saúde para atender a essa 

demanda, fundada mais numa óptica de proximidade que de concentração de cuidados 

(Spadini e Mello e Sousa, 2006). 

 

Estes resultados revelam duas visões completamente diferentes (diríamos 

paradigmáticas), uma fundada na leitura que é feita face às manifestações da doença que 

necessita de um controlo (farmacológico, monitorização constante e medidas restritivas, 

como é o caso da institucionalização) e outra na actuação causal, nomeadamente, dos 

factores que potenciam a doença mental, actuando a nível da prevenção, do apoio social 

e da reinserção social, e que demonstram uma tendência que se deseja prevaleça, e, que 

vemos contemplada na nova Lei de Saúde Mental e no Plano Nacional de Saúde Mental 

2007-2016 (Portugal, 2008). 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Ao procedermos a um estudo desta natureza sabíamos que dificilmente iríamos obter 

conclusões objectivas e definitivas. No entanto, julgamos que os presentes resultados 

demonstram alguma consistência, face à bibliografia consultada que nos permite ter 

indicadores que nos possibilitam uma visão para lá da particularidade do nosso estudo. 

Julgamos que o mesmo poderá servir de partida para um desenvolvimento de 

investigações posteriores, quiçá, que para além da triangulação de um estudo de caso 

com a bibliografia, permita a metassíntese interpretativa que validará na universalidade 

os resultados obtidos no particular, subjectivo e da singularidade da investigação 

qualitativa (Bogdan e Kiklen, 1994; Fortin, 2003; Polit et. al., 2004). 

 

No entanto, consideramos pertinentes os nossos resultados pois apontam indicadores 

precisos para a construção do perfil ético do doente mental. Neste sentido, 

construiremos o perfil das categorias em análise, para finalmente construirmos o próprio 

perfil do estatuto ético do doente mental. 

CONCLUSÕES 

A Saúde Mental, é vista numa nuance negativa, conferida pela ideia de oposição do 

constructo saúde-doença (em que a doença é o desequilíbrio ao equilíbrio e realização 

dos objectivos da saúde), pela ideia do desvio à normalidade da perturbação mental 

(produzido por um desequilíbrio ou manifestado pela crise não superada), onde a 

normalidade confere uma identificação e equilíbrio social (necessários ao bem-estar 

individual e colectivos), sendo os medos consubstanciados pela agressividade e 

manipulação (produzindo a inutilidade e receio em comunicar), havendo a necessidade 
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de limitar socialmente a autonomia do indivídiuo com perturbação mental, através do 

controlo social (produzindo o isolamento e o estigma na marca da doença). 

 

A Bioética traduz uma visão negativa do indivíduo com perturbação mental, em que o 

ser pessoa é conotado com o ser cidadão (embora se reconheça que também é um ser 

humano, uma individualidade e um ser interactivo), com uma mundivivência de valores 

muito díspares, em que se salientam o individualismo, o materialismo e a intolerância 

(onde os positivos são vistos numa perspectiva do que deveria existir) e o exercício de 

cidadania está limitado (por vezes marginal ou confirmado pelo estigma). 

 

A Percepção do Cuidar, os sentimentos e inquietações denotam vivências do cuidar 

negativas, como medo, incompreensão e fuga (aliados ao sofrimento e à destruição), 

com dificuldade em lidar com o indivíduo com perturbação mental, traduzidas pelo 

isolamento, incompreensão e manipulação (consubstanciada pela descredibilidade e 

pela falta de suporte no cuidar), surgindo necessidades que se prendem com o apoio 

social e o controlo, bem como a reinserção social e a prevenção.  

 

Face a esta matriz, estes indicadores tornam-se decisivos para extrapolarmos a 

percepção que a sociedade tem do indivíduo com perturbação mental, e, em particular, 

do doente mental e qual o estatuto ético que aufere.  

 

Face aos resultados, para os participantes, o doente mental é visto de forma negativa e 

marginal, onde em vista da multiplicidade de valores da sociedade se assume como à 

margem da normalidade vigente. Curiosamente, esta sociedade onde o hedonismo 

aliado ao utilitarismo impera, identifica o cidadão com o ideal de normalidade, onde a 

cidadania implica a construção da cidade, mas que valoriza pouco a pessoa como ser 

humano e como individualidade. Fora da norma, a sociedade assume o medo, a 

incompreensão e a fuga, quer face aos sentimentos que desperta, quer à incapacidade de 

lidar com a situação, em que a ideia de controlo e apoio social é forte, em detrimento da 

prevenção e da reinserção social. Resulta daqui que o doente mental, face a estes 

indicadores se mantém (ainda) num estatuto ético que releva o estigma e a 

marginalização em detrimento dos valores decorrentes do respeito pela dignidade da 
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pessoa humana e com o ser pessoa. Resulta desta compreensão que o seu valor é 

adoptado numa perspectiva gradualista, onde quanto menor o seu grau de competência e 

utilidade, menor importância terá em termos da cidadania, agravado pela sua condição 

de fragilidade e vulnerabilidade (em função da marca da sua doença em termos de 

incapacidade, dependência ou incompetência) e da afectação das suas necessidades e 

actividades autónomas. A adicionar a estas referências, podemos ainda enunciar outras 

que têm a ver com o grau de desenvolvimento ético em que se encontra e que implica a 

relação com o outro (que será interessante abordar num futuro estudo) e que condiciona 

a sua visão e o seu estatuto ético.  

 

Ora tudo isto nos parece interessante e relevante no que concerne ao equacionar os 

cuidados que lhe são prestados, na medida que cuidar implica uma relação, um encontro 

entre dois patamares éticos, que se muitos distintos poderá provocar uma relação 

demasiado assimétrica que subalterniza aquele que se encontra numa posição mais 

frágil e vulnerável, onde a dupla matriz do poder (do cuidar e da ética) confere a 

posição de estranhos morais aos intervenientes, importando uma relação de paradoxia 

entre cuidar (a saúde) e educar (a ética), apontando referenciais muitas vezes 

antagónicos, quer face aos técnicos do cuidar (muitas vezes estranhos entre si, porque 

provindos de comunidades éticas diferentes), quer face aos interesses (muitas vezes 

pouco consentâneos com o cuidar).  

 

Desta forma, porque sendo os profissionais de saúde (e dos de saúde mental em 

particular) moldados nessa sociedade, se se assumirem como estranhos-morais face ao 

doente mental, com uma multiplicidade de valores (onde dominam o individualismo, 

materialismo e a intolerância) resultará difícil a integração e a convivência. Da 

emanação destes valores sociais, são assumidos na relação profissional a dominância e a 

assimetria. Porque o doente, vivendo fora das normas, daquilo que é aceite socialmente, 

colide com a esfera do Outro, colocando-o numa posição marginal face à desordem da 

doença, das manifestações do comportamento e da anormalidade moral. 

  

Quando institucionalizado (face à cronicidade da sua doença), resultará num mínimo 

ético muito diluído, fruto de intersecções éticas múltiplas, mas monocromáticas. Se o 
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colocarmos numa comunidade ética fechada, onde o exterior só entra através dos 

técnicos, será importante promover uma visão mais ampla e multivivêncial, e não a 

imposição de um conjunto de valores dispares (muitas vezes antagónicos entre si) aliada 

à peculariedade própria da relação assimétrica de cuidadores formais.  

SUGESTÕES 

Os participantes salientaram a necessidade de apoio social, controlo, reinserção social e 

de prevenção em relação à perturbação mental, o que está de acordo com aquilo que foi 

encontrado na literatura (Cavalcanti, 1991; Lombertie, 1993; Howard, 1999; Milheiro, 

2000), na Lei de Saúde Mental (Portugal, 1998a) e no Plano Nacional de Saúde Mental 

2007-2016 (Portugal, 2008). 

 

Sugestões para melhorar a prática prendem-se com programas de psicoeducação para 

doentes (onde são instruídos sobre a sua doença, como lidar com ela e da vivência em 

comunidade) e seus familiares (sobre como lidar com o doente e a sua doençal, e formas 

de aceder a apoios ao abrigo dos direitos consignados na lei) (Greenberg et. al., 1988; 

Goldman e Quinn, 1988; Cavalcanti, 1991; Bellack e Mueser, 1993), avaliação da 

satisfação dos doentes internados (Myers et. al., Lovell, 1995), psicoterapia orientada 

para a resolução de problemas (Booker e Blymyer, 1994).  

 

Por outro lado, como as pessoas portadoras de doença mental são muitas vezes 

percebidas como portadoras de deficiência, a abordagem reabilitadora enfatizaria o 

desenvolvimento de papéis e capacidades de suporte necessários para viver com o 

sucesso, aprender e trabalhar em comunidade (Correa et. al., 1987; Lombertie, 1993; 

Palmer-Erbs e Anthony, 1995). 

 

Quanto à terapia ocupacional, está cada vez mais demonstrada, a melhoria na 

socialização, nos relacionamentos grupais, na aceitação da doença pelos utentes, no 

sentido de se sentirem úteis e realizados (Dias, 1990; Almeida, 1991), bem como 

privilegiar a terapia pela arte, o relaxamento e outras actividades lúdicas e de distração 

(Bueno, 1981).  
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Daqui resulta que o Hospital Psiquiátrico tradicional deverá ser utilizado quando existe 

uma efectiva necessidade, devendo ser os cuidados preferencialmente realizados na 

comunidade (com equipas de saúde dedicadas e especializadas nesta área, assumindo 

particular relevo o enfermeiro de saúde pública/comunitária, que serve de interface de 

referência entre os diversos actores) e ambulatório, reduzindo o peso do hospital 

(Howard, 1999; Milheiro, 2000). Claro que deverá haver sempre instrumentos de apoio 

a montante ao doente e à família, quer em termos de redes de apoio social, quer de 

legislação que proteja estes actores face à vulnerabilidade e à discriminação, bem como 

uma mudança de mentalidade que se me afigura mais difícil, que é o derrube do estigma 

e da segregação da diferença, que fundamenta o paradigma assistencial de natureza 

manicomial que ainda emerge na pós-modernidade. 

 

Ao terminar esta investigação percebemos que esta apresenta limitações que se prendem 

com a necessidade de juntar mais dados a outros estudos. Ao entrevistar os 

participantes, verificamos que estes tinham alguma dificuldade em clarificar situações e 

pensamentos, em especial entre os profissionais de saúde mental. Assim, entendemos 

que este estudo pode e deve ser complementado por outros de outra índole para melhor 

estudar o perfil ético do cidadão com perturbação mental. 

 

Neste sentido, dadas as limitações do nosso estudo e perante os resultados obtidos, 

entendemos que esta investigação possa ser um contributo para melhor compreender o 

estatuto ético destes indivíduos com limitações tão particulares, e, por ventura, um 

incentivo para a realização de outros trabalhos e estudos multivariados que possibilitem 

aferir o valor que a sociedade atribui a esta pessoa. 

 

Por outro lado, temos consciência que as limitações deste trabalho não permitem (nem 

será esse o objectivo) obter generalizações de resultados uma vez que os mesmos 

reflectem apenas e só opiniões particulares dos sujeitos implicados no mesmo. No 

entanto, pensamos que dos resultados seja possível retirar algumas conclusões de 

interesse para o entendimento desta temática, ou pelo menos, construir premissas para 

lançar uma discussão. Entendemos, também, que deste trabalho poderá servir como 
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contributo para a valorização da figura do doente mental como parceiro e entidade 

social. 

 

Face aos dados obtidos, os indicadores podem vir a servir para a construção de um 

questionário que pode avaliar o impacto dessa imagem sobre a sociedade e da 

construção do estigma de forma a poder mais facilmente ser compreendido e 

desmontado, possibilitando a reintegração do mesmo. 
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NOTA FINAL 

O presente estudo visa desenvolver uma aproximação da bioética no contexto do 

cuidado em saúde mental. Porque apesar das limitações do doente mental, é um sujeito 

cheio de potencialidades e autonomia. Fenómenos como a compreensão da doença 

mental, a concepção de hospital psiquiátrico, as concepções e atribuições dos 

profissionais que cuidam e as contribuições da família e sociedade para a integração e 

participação do sujeito no processo de cidadania têm obstado a esta aproximação 

(mesmo na ética do cuidado). Face ao desafio que implica humanizar os espaços do 

cuidar, reintegrar o cidadão portador de perturbação mental, ressalta a necessidade de 

mudança de paradigma, quer do cuidar, quer do estatuto ético atrbuido ao doente 

mental, quer do conceito da sua participação na cidadania.    

 

Se até há poucos anos os avós desempenhavam um importante papel de suporte e 

transmissão de cultura e valores, hoje isso já não é tão frequente. Com o 

desenraizamento familiar, assistiu-se à desagregação da família tradicional, fruto das 

pressões e exigências da sociedade actual, levando-a a centrar-se no seu núcleo familiar 

(quando este não é monoparental), levando a carências de apoio e de disponibilidade 

(face à distância, às exigências profissionais e sociais) por parte dos jovens pais, logo 

traduzido na dificuldade de implantação e manutenção da vinculação. Por outro lado, 

nos poucos momentos disponíveis assiste-se a um fenómeno compensatório, muitas 

vezes levado ao exagero de tentar dar tudo sem limites, por vezes materializando em 

brinquedos, ou em afectos excessivos. 

 

Qualquer que seja a religião em análise (monoteísta, politeísta, animista ou outras) esta 

prescreve um conjunto de instruções normativas e de prescrições que orientam o 

Homem no caminho da Vida Boa. O Homem é visto, na generalidade, como uma 
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entidade que se obriga a cumprir estes mandamentos, sob pena de sofrer uma 

penalização (que lhe causa sofrimento ou o afasta de atingir a Vida Boa). Ele, para a 

maioria das religiões, é uma entidade (fruto da criação de uma Entidade Suprema) livre, 

possuindo a decisão acerca do caminho a tomar. Esta escolha, bem como os actos (reais 

ou potenciais) que a suportam, leva a um juízo que transforma em boa ou má a intenção 

dos mesmos: a recompensa ou a penalização traça o caminho bom ou mau, da Vida Boa 

ou do Inferno (afastamento da Vida Boa) (Hattstein, 2000).   

 

À medida que o progresso tecnológico nos permite melhores respostas, damo-nos conta 

da necessidade de centrar o diálogo medicina-ética numa perspectiva inter e 

transdisciplinar, onde o Homem deve ocupar um lugar central, em que mais do que 

respostas feitas, o profissional deve assumir uma postura ”profética e prospectiva que 

aponta os valores fundamentais da pessoa humana, a sua dignidade e liberdade 

invioláveis, o seu destino transcendente” (Pinto, 1996: 9). 

 

O doente mental, quando visto nesta perspectiva, na generalidade, é visto como um 

subproduto do pecado ou do mau caminho, levando a que as pessoas se afastem. A 

diferenciação social nalgumas religiões afasta-o ainda mais da participação na vida 

social, política e religiosa (Hattstein, 2000). Para Birman (1991), alguns doentes 

mentais carecem do devido reconhecimento pelo Estado, resultando na privação e na 

negação dos seus direitos de cidadania, resultando na exclusão social, consumada na 

institucionalização, sob o pretexto de ensinar regras e condições de convívio social ou 

de proteger os “normais” de acções insanas.  

 

Assim, os profissionais de saúde, perante o abraço da pluralidade, terão de reflectir as 

atitudes colocadas na prática do cuidar, indo de encontra às mudivivências dos seus 

clientes (Henriques, 1998), articulando os dois mundos onde estão inseridos: o da sua 

comunidade moral e o da sociedade pluralista secular (Englehardt Jr., 1998).  

 

Como refere Reinaldo (2004: 285), o que se torna preocupante “são os manicómios 

internos que alguns profissionais ainda cultivam carinhosamente dentro de si, em 

alguns casos mantendo-os longe do discurso, mas infelizmente perto do cuidar.” Neste 
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sentido, “quando nos propomos tratar da doença mental, utilizamos conceitos 

preestabelecidos e soluções que homogeneizamos as diferenças; tememos ousar e 

romper fronteiras que nos separam do universo da loucura.” 

 

Quanto mais entram em contacto com os outros, mais têm de abdicar dos seus 

pressupostos morais, reconhecendo que vivem num contexto pluralista, de valores 

díspares, mas com preposições morais comuns, obrigando-os a gerir o amplexo do 

cuidar, como “burocratas e geógrafos de valores”, propiciando regras e orientações 

burocráticas numa orientação formal onde a informalidade não pode ser presumida. 

Mais do que linhas de autorização ou permissão, são directrizes que vinculam o 

profissional e responsabilizam o utente na sua saúde, porque numa sociedade cada vez 

mais pluralista e globalizante, o encontro é feito entre “estranhos morais” que, 

partilhando de visões e mundivivências diferentes, podem assumir patamares mínimos 

onde pode haver uma convivência sadia, o que implica a necessidade de tolerância. 

Como “geografos de valores” e direitos, implica que possuem o conhecimento não 

apenas da sociedade, mas também da comunidade moral onde cada paciente se inscreve 

(Englehardt Jr., 1998: 126 a 170), implicando uma visão mosaica e universal, bem como 

a necessidade de actuação personalizada e holística. 

 

Será possível encarar a promoção, tratamento e reabilitação dos doentes mentais apenas 

e só com técnicos de Saúde Mental?  

Geralmente é isso que se entende: que os especialistas têm ao início essa função e 

responsabilidade. Mas porque a problemática da Saúde Mental ultrapassa o 

simples diagnosticar e tratar a doença, e implica também um conhecimento 

anterior que é o das condições em que ela surge, e um tempo posterior que é o da 

recuperação e reabilitação das sequelas, verifica-se que não é possível aos 

técnicos abarcarem todo o processo sem o apoio de uma vasta gama de estruturas 

sociais vocacionadas para intervir no seio da Comunidade. Este apoio, sob a 

forma de colaboração articulada com as estruturas especializadas de Saúde 

Mental e Psiquiatria, tem-se revelado muito difícil de concretizar de modo 

sistemático, criando nos profissionais especialistas um sentimento de frustração 

difícil de suportar (Neves: 1991:13).  
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Do Livro Verde fica a certeza que “a saúde mental da população europeia é um dos 

factores na consecução de alguns objectivos estratégicos comunitários para reconduzir 

a Europa à rota da prosperidade a longo prazo” (Comissão das Comunidades 

Europeias, 2005: 3), mas para isso há que mudar as mentalidades e modelos actuais, por 

outras construções mentais e práticas que privilegiem o respeito pela dignidade da 

pessoa humana, integrando-a na sociedade e fornecendo instrumentos para o exercício 

da cidadania. 

 

Somos actores, adoptamos máscaras consoante os papéis que representamos. Como 

refere Abreu (2002: 124), se “a cada um de nós, cabe a autonomia do improviso, a 

definitiva chancela cabe à plateia. Representamos sempre para alguém”, alguém 

exterior ou interior a nós, “presente ou ausente, vivo ou morto, singular ou colectivo.” 

Mas, para além das plateias reais, é nas personagens ocultas “que podemos descortirnar 

a racionalidade (ou a aparente irracionalidade) das nossas ideias.”  

 

Promover a saúde mental implica construir a “cidade”, “a cidadania, a conduta social 

e a cultura” de uma forma sadia que, privilegia o “desenvolvimento psicológico, as 

potencialidades inerentes, as habilitações constitucionais de toda a gente”, 

dignificando e respeitando a pessoa doente, a doença, o sofrimento, gerindo as situações 

negativas, potencializando a qualidade de vida e o bem-estar social e mental (Milheiro, 

2000: 81). 
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Anexo 1 – Guião de Entrevista 
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Guião da Entrevista 

No sentido do contacto realizado com V. Excia iremos proceder à realização da 

entrevista. Inicialmente serão efectuadas algumas questões de aquecimento, sem 

gravação do conteúdo. Posteriormente, será avisado do inicio do registo da mesma. 

 

Questões de investigação: 

 

1 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua defin ição de 

normalidade? 

3 – Acha que os indivíduos com perturbação mental c rónica e incurável 

podem ser perigosos para a sociedade? Existe algo q ue lhe deva ser 

vedado? 

4 – (Falou no) Ser Pessoa, o que é para si esse con structo? 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação ment al têm algum papel 

activo na sociedade? Tendo papel, este deveria ser diferente? Para si 

este tipo de doente pode ser considerado um cidadão  de plenos direitos? 

6 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação menta l? O que sente e 

como a vê? 

7 – Que tipo de dificuldades se levanta quando lida  com um indivíduo 

com perturbação mental? 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma in quietação, reflexão, 

comentário ou leitura que ressalte desta problemáti ca que queira 

partilhar connosco? 

 

Agradecemos a sua participação nesta entrevista, ficando ao seu dispor para 

esclarecer qualquer dúvida que venha a ter, bem como teremos o prazer de proceder 

à comunicação dos resultados do nosso trabalho. 

         Muito Obrigado. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

António José de Almeida Miranda, estando a realizar o presente trabalho de investigação, na sequência do 

seu Mestrado em Bioética, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, se compromete a 

respeitar os princípios éticos inerentes à investigação. Assim, declara assumir o compromisso de: 

• Respeitar e garantir os direitos daqueles que participam voluntariamente no trabalho de 
investigação; 

• Informar os participantes sobre todos os aspectos da investigação que podem ter influência 
na sua decisão de nela colaborar ou não e explicar-lhes todos os aspectos da investigação 
sobre os quais possam vir a ser postas questões; 

• Manter total honestidade nas relações estabelecidas com os participantes; 
• Aceitar a decisão dos indivíduos dos indivíduos de não colaborar na investigação ou de 

desistir no decurso da mesma; 
• Proteger os participantes de quaisquer danos ou prejuízos físicos, morais e profissionais no 

decurso da investigação ou causada pelos resultados que venham a ser obtidos, garantindo 
para isso o anonimato, privacidade e intimidade dos participantes; 

• Informar os participantes dos resultados da investigação e do mesmo modo, esclarecer 
quaisquer dúvidas que estes possam vir a levantar aos participantes; 

• Garantir a confidencialidade da informação obtida, salvo se os participantes não se 
opuserem a tal e solicitarem eles próprios a sua divulgação. 

 

O Investigador, 

 

____________________________________ 

 

ACEITAÇÃO DE CONSENTIMENTO  

Declaro que o investigador António José de Almeida Miranda, me providenciou toda a informação 

julgada pertinente para a minha participação no presente trabalho de investigação, bem como se 

disponibilizou a satisfazer todas as minhas dúvidas futuras. Assim, disponibilizo-me a participar 

voluntária e livremente no mesmo, sabendo que se assim o desejar posso desistir em qualquer etapa do 

seu decurso, sem que isso me traga quaisquer prejuízos ou danos. Garantiu-me também que a minha 

participação não me traria quaisquer danos ou prejuízos, comprometendo-se a divulgar-me os resultados 

da investigação.  

 

O Participante, 

 

 

 

 

________________, ____ de _______________ de 2007 
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Anexo 3 – Entrevista ao Participante Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental 
A
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Entrevista E1-2007 

 

GRUPO: Pessoas com Familiares com Perturbação Mental 

Profissão: Enfermeira 

Idade: 28 anos   

Estado Civil: Solteira 

Parentesco do Familiar: Pai, Tia, Irmão 

Recodificação: A 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(A1) Penso que na sociedade actual existe uma preocupação muito grande com o 

sentido de solidariedade, um incentivo ao movimento de voluntariado, mas que não tem 

tradução prática, uma vez que é uma sociedade egocêntrica, menos preocupada com o 

indivíduo, e mais preocupada com os interesses pessoais e individuais de cada um.  

 

(A2) (São ideias-chave) O egocentrismo e o individualismo. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(A3) Para mim, a perturbação mental é vista como outro tipo de perturbação… tal como 

um diabético necessita de insulina, um doente mental crónico precisa de medicação para 

a sua perturbação…  

 

(A4) São problemas crónicos que necessitam de medicação, de apoio psicossocial, um 

suporte familiar muito forte, e, se existirem as condições sociais, familiares, 
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psicológicas… a pessoa poderá sentir-se dentro da normalidade e não fugir dela quando 

essas condições não existem.  

 

(A5) Na minha óptica, vejo que à minha volta ainda existe muito estigmatismo, muita 

descriminação relativamente às pessoas com perturbação mental, apesar de nos tempos 

actuais ter havido uma grande mudança na mentalidade (e ainda bem). 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(A6) Para mim, estar doente é a pessoa sentir-se doente.  

 

(A7) Eu, pessoalmente, já estive às portas da morte e não me senti doente, porque estava 

bem comigo própria.  

 

(A8) Sobretudo o estar doente é sentir e assumir-se como doente.  

 

(A9) A saúde é um rumo, é um estado. 

 

(A10) (A saúde) é o equilíbrio interno e externo, ou seja, connosco próprios e com meio 

envolvente, … com o meio ambiente e ao mesmo tempo com as nossas limitações e as 

nossas incapacidades, exploradas ao máximo, sabendo que é um estado latente que 

poderá em qualquer momento deteriorar-se. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê? 

[Falando na sua experiência pessoal] 

 

(A11) A doença mental vejo-a como qualquer outra (doença). 
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(A12) Sinto que há uma necessidade de estar mais próximo dessas pessoas, que 

necessitam de mais apoio e carinho, atenção e mais cuidado na linguagem que 

empregamos, nas atitudes que tomamos em relação a elas, com um estado de alerta 

relativamente a essas situações. 

 

 (A13) Relativamente a um diabético também é necessário ter atenção aos níveis de 

açúcar, num epiléptico devemos estar atento a qualquer situação que pode desencadear 

uma crise…  

 

(A14) Relativamente à minha experiência pessoal, quando desplotou a doença no meu 

pai, senti a sensação de (estar perante o) desconhecido. 

 

(A15) Na altura, era ainda muito pequena, na minha infância não sabia sequer o que se 

estava a passar… portanto, era um fenómeno de incompreensão (não compreendia 

porque se alcoolizava, tinha comportamentos de mania, não conseguindo dormir) e isso 

causou-me muito sofrimento.  

 

(A16) À medida que fui adquirindo conhecimento, e o meu próprio pai também foi 

adquirindo conhecimentos, também foi controlando cada vez mais os sintomas e a ver 

como podia lidar melhor com a doença, e a própria família aprendeu a gerir melhor isso, 

e a lidar nos momentos em que estava mais deprimido ou excitado, controlando com a 

medicação, recorrendo sempre ao médico sempre que era necessário. 

 

(A17) Foi um fenómeno de aprendizagem, não só para mim, mas para todos nós, 

conseguindo reverter o sofrimento numa situação de estabilidade, paz e tranquilidade 

devido ao conhecimento que adquirimos da doença. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 
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(A18) O papel das pessoas com doença mental é igual ao de qualquer outra pessoa.  

 

(A19) Por exemplo, o meu pai foi professor durante muitos anos, uma irmã (minha tia) 

trabalhou como administrativa numa empresa e formou-se em matemática; neste 

momento o meu irmão também está integrado numa associação, de forma a reintegrar-

se na vida profissional, exercendo funções de secretariado.  

 

(A20) Qualquer pessoa se for bem ajudada, apoiada e encaminhada pode vir a 

desempenhar um papel tão activo na sociedade como uma pessoa que não tenha essa 

patologia.  

 

(A21) Tudo depende do espaço que se lhe dá a essa pessoa, do equilíbrio que se 

consegue proporcionar a ela.  

 

(A22) É preciso apoio social, familiar e a articulação com o medico assistente, a haver 

uma grande confiança para que se cumpra as terapêuticas.  

 

(A23) (O doente mental) pode ter um papel tão importante como qualquer outra pessoa, 

sempre atendendo às limitações, tal como outro indivíduo com qualquer outra doença 

deve qualquer deve ter cuidado; não pode ter uma actividade que não esteja adequada às 

limitações e incapacidades.  

 

[Mas acha que deve ter um papel mais activo?]  

 

(A24) Acho que finalmente existem associações (como aquela que referi), que se 

preocupam em reintegrar as pessoas, não com deficiências mentais, como também de 

outros tipos de problemas). 

 

(A25) Nota-se uma preocupação crescente da sociedade em reintegrar as pessoas, em 

aceitá-las através dos empregos protegidos, nas empresas ou na função pública.  
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(A26) Acho que está a melhorar essa visão que a sociedade tem do doente mental e a 

aceitação dele na vida activa… 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(A27) Claro que sim, porque é uma pessoa como todas as outras…  

 

(A28) Para mim não há qualquer diferença entre uma pessoa que sofre de perturbações 

mentais, que tenha uma perturbação cardíaca, como uma perturbação neurológica, ou 

outra perturbação qualquer, … é um cidadão como outro qualquer. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(A29) Cada caso é um caso, não se pode generalizar!  

 

(A30) E, se há certas patologias mentais que se traduzem num comportamento 

agressivo, também há pessoas que, não tendo patologia mental, têm comportamentos 

agressivos e matam pessoas... pelo que cada caso é um caso, não se pode generalizar. 

 

(A31) Não acho justo fazerem-se leis especiais para o doente mental, pois, seria estar a 

rotulá-los e a colocá-los no mesmo saco, o que não é verdade…  

 

(A32) Cada pessoa é uma pessoa e, para isso já existem os tribunais que atendem muitas 

vezes a situações de inimputabilidade... 

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 
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(A33) Ser pessoa é ter a possibilidade de exprimir os seus valores, as suas atitudes, os 

seus receios, de uma forma natural, sem qualquer limitação, usando os plenos direitos 

que a constituição nos confere. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma reflexão, comentário ou leitura 

que ressalte desta problemática? 

 

(A34) Acho que são de louvar estes estudos que têm um interesse muito grande para 

valorizar, para restituir o valor às pessoas que padecem da doença mental e que estes 

estudos contribuem para a mudança de mentalidades e para a aceitação da sociedade a 

essas pessoas que têm o mesmo direito que as demais. 

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Anexo 4 – Entrevista ao Participante Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental 
B



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

 

Entrevista E2-2007 

 

GRUPO: Pessoas com Familiares com Perturbação Mental 

Profissão: Enfermeira 

Idade: 39 anos 

Estado Civil: Divorciada 

Parentesco do Familiar: Marido 

Recodificação: B 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(B1) Egocentrismo, falta de partilha e corrupção. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(B2) Eu acho que a perturbação mental, é tudo aquilo que foge às regras normais da 

sociedade em que estamos inseridos, ou seja, todos os comportamentos com desvio 

relativamente aos considerados dentro dos parâmetros normais.  

 

(B3) O parâmetro normal difere de pessoa para pessoa, mas no fundo reporta-se ao facto 

que o outro não me aponte como diferente, e aí estamos a ter um comportamento 

normal, encaixando-nos dentro da norma. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 
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(B4) Estar doente é não poder fazer as minhas actividades da vida diária, é não me 

sentir bem, física e psicologicamente, mas acima de tudo a ausência de saúde.  

 

(B5) A saúde é o inverso, em que uma exclui a outra.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê? 

 

(B6) A perturbação mental vai um pouco de encontro à definição que disse de doença...  

 

(B7) É alguma coisa que não está bem, que foge à regularidade, que nos perturba…  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(B8) Têm o papel de pessoas com perturbação mental… porque a sociedade as encara 

como tal…  

 

(B9) Ora, elas poderiam ter um papel diferente, se a sociedade olhasse para elas de 

maneira… não diferente, mas igual às outras pessoas normais!  

 

(B10) Basicamente, a sociedade confere-lhes um papel marginal. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(B11) Pode e deve! Porque é uma pessoa como outra qualquer.  
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(B12) São seres humano, é uma pessoa que tem vida, e, apesar de ter as perturbações 

mentais não deve ser vista de forma diferente em relação ao outro. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(B13) Acho que eles só são perigosos se não estiverem devidamente controlados, ou 

seja, se não estiverem devidamente vigiados, medicados e seguidos por via hospitalar.  

 

(B14) Se eles estiverem controlados eles não são perigosos, deixam de ter esses 

comportamentos desviantes e passam a ser pessoas normais e nada lhes deve ser 

vedado.  

 

(B15) Se não estiverem controlados, a sociedade deve ter um certo cuidado, até porque 

podem por em risco ou em perigo a vida dos outros… e a própria vida deles!  

 

[Relativamente à sua experiência pessoal…]  

 

(B16) Eu tentei ajudar a pessoa naquilo que pude! 

 

(B17) A partir do momento que também eu me comecei a sentir doente, tive que 

optar… fugir dessa pessoa…  

 

(B18) (Fugi porque) senti a minha saúde e dos meus filhos em risco!  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma reflexão, comentário ou leitura 

que ressalte desta problemática? 
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(B19) Não tenho mais a acrescentar. 

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Anexo 5 - Entrevista ao Participante Familiar do Indivíduo com Perturbação Mental 
C 
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Entrevista E3-2007 

 

GRUPO: Pessoas com Familiares com Perturbação Mental 

Profissão: Administrativo 

Idade: 38 anos 

Estado Civil: Divorciado 

Parentesco do Familiar: Mulher, Sogra 

Recodificação: C 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(C1) É uma sociedade cada vez mais esquizofrénica, mais individualista e mais 

artificial.  

 

[Concretizando…]  

 

(C2) Esquizofrénica, porque os comportamentos das pessoas estão cada vez mais 

alterados; são cada vez menos lineares. 

 

(C3) Há pessoas que hoje assumem um comportamento e amanhã assumem outro 

completamente distinto… hoje têm uma atitude e amanhã são capazes de apresentar 

outra diferente. 

 

(C4) Há cada vez mais na sociedade aquilo que se chama persuasão cognitiva...  

 

[Traduzindo…]  
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(C5) Persuasão cognitiva é aquilo que se pode considerar como pessoas determinadas a 

realizar coisas positivas… válidas para elas mesmas ou em grupo ou num contexto de 

comunidade geoeconómica, social ou política.   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(C6) A perturbação mental existe quando há desequilíbrio da personalidade ou quando a 

personalidade tem dificuldade de se adaptar a novas circunstancias ou um meio 

diferente àquele a que está habituada...  

 

(C7) Pode haver perturbação ou a pessoa entrar em choque com aquilo que ela é ou 

pensava que era e afinal não é (porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em se 

compreenderem a elas mesmas e muitas vezes para o fazer têm de recorrer a outros 

meios) …  

 

[Esclarecendo o viver em sociedade…]  

(C8) Hoje o viver em sociedade é cada vez mais complicado, porque a aceitação das 

pessoas é cada vez mais uma aceitação de fachada, cada vez mais artificial. 

 

(C9) Aquele espírito que existia há umas décadas atrás, em que as pessoas eram muito 

acessíveis em termos humanos, hoje oblitera-se a parte humana e mostram outra pessoa 

que elas não são. 

 

(C10) Estamos a caminhar para uma sociedade em que a dupla personalidade está cada 

vez mais em voga…   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 
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(C11) Para mim há dois tipos de doença: há fisiológica e psicológica.  

 

(C12) A primeira só se controla através de medicamentos.  

 

(C13) A segunda é mais complicada porque mexe com a vivência dessa pessoa em 

relação a um grupo de pessoas, a ela mesmo ou a um individuo.  

 

(C14) A definição de saúde em termos fisiológicos tem a ver com o facto de que quando 

não há um envolvimento hereditário na doença, esta é contornável…  

 

(C15) Muitas vezes a gente estamos sujeitos a factores virais, de que ordem for, e, isso 

varia de comunidade para comunidade, ou de território para território, e isso, com os 

medicamentos consegue-se ultrapassar isso…  

 

(C16) Agora quando se trata de doença hereditária, como é o caso da esquizofrenia, é 

tudo mais complicado…  

 

(C17) (A esquizofrenia) muitas vezes isso passa de geração em geração e provoca 

perturbação no próprio equilíbrio da sociedade e da maneira como as pessoas se 

sociabilizam ao natural. 

 

(C18) Hoje em dia, a esquizofrenia tornou-se cada vez mais social. 

 

(C19) A própria esquizofrenia é uma área vasta. 

 

(C20) Tanto nós como o meio estamos alterados.  

 

(C21) Os comportamentos humanos estão alterados, com o ser humano cada vez mais 

artificializado, cada vez mais entregue a si próprio e ao materialismo. 
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(C22) É uma sociedade de fachada. Parece que a pessoa para ser aceite tende a 

identificar-se com uma determinada marca de carro, de determinada marca de vestuário 

e até de bairro onde deve viver para ser aceite. 

 

(C23) Isso provoca alterações… perturbações na sociedade e que se reflectem no 

próprio desenvolvimento económico e social dessa sociedade.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê? 

[Até face à sua experiência como familiar de uma pessoa com esse tipo de 

perturbação, como encara e que leitura faz dessa vivência?] 

 

(C24) Houve uma pessoa [ex-mulher] que agora é meu ex-familiar que, motivado pelo 

meio em que ela vivia, fruto da educação que a mãe lhe deu, que a aprisionou dentro de 

casa. 

 

(C25) Ela [ex-sogra] acabou por se vingar no próprio marido e nos filhos, provocando o 

próprio divórcio  

 

(C26) Também me afectou a mim (porque também se virou contra mim). 

 

(C27) Quase que era dona da filha dela… ela acabou por se intrometer, ao ponto de 

achar ridículo ou errado surgir um filho entre ambos…  

 

[Então, afectou-o um pouco…]  

 

(C28) Claramente que afectou, pois, quando estamos habituados a um meio, a uma 

determinada vivência, ao adaptarmo-nos a outro meio, a outra vivência, porque existe 

comprometimento sentimental, e, quando esse comprometimento sentimental é 

destruído por uma causa completamente esquizóide, devido a um comportamento 

esquizofrénico, é claro que isso afecta a pessoa, directa ou indirectamente, e quando há 

filhos ainda muito mais...  
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(C29) A psiquiatria, na sociedade portuguesa, ainda continua a ser vista como a ciência 

dos loucos, o que está errado…  

 

(C30) A psiquiatria é uma ciência a que todos nós deveriamos recorrer e até para ajudar 

a desenvolver a própria sociedade…  

 

(C31) Não é só recorrer ao psicólogo, mas também ao psiquiatra, há que ver as duas 

vertentes e a vertente psiquiátrica é fundamental devido à vertente neurológica, coisa 

que o psicólogo ali já não consegue entrar muito bem. 

 

(C32) Seria bom que as pessoas recorrerem a um psiquiatra, mesmo considerando-se 

normais. 

 

(C33) Muitas vezes achamos que temos comportamentos normais e pode haver algo em 

nós que seja fora do normal e deveríamos encarar isso de uma forma natural (porque 

nos não somos perfeitos) 

 

(C34) Devendo ver a psiquiatria como uma ajuda e não como uma coisa a evitar 

(porque é vergonhoso, ou porque a pessoa é doidinha ou maluquinha, ou não bate bem 

ou teve algum problema psicológico). 

 

(C35) A psiquiatria não está lá só para resolver casos crónicos ou episódios de ultima 

hora, mas para tentar prevenir algo que possa ocorrer futuramente em relação a essa 

pessoa.    
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[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(C36) Ser pessoa (num dado meio, numa dada sociedade) é usar de equilíbrio.  

 

(C37) Porque a sociedade obedece a regras predeterminadas…  

 

(C38) Uma pessoa quando vem ao mundo obriga-se a entrar num sistema de trabalho, a 

um sistema social, tendo que aceitar obrigatoriamente essas regras, pois, as leis são 

taxativas e são para todos.  

 

(C39) Isso não significa que a pessoa seja robot da sociedade ou seja marioneta da 

sociedade. 

 

(C40) A pessoa tem o seu livre arbítrio, a sua forma de estar tem o seu direito de 

opinião, tendo o direito de opinar sobre o quer que seja…  

 

(C41) Ser pessoa, é ser coerente com as leis dessa sociedade, mas também saber 

manifestar a sua própria forma de estar e de ser nessa sociedade, desde que não 

prejudique terceiros.  

 

[É assim, sinónimo de cidadão participante…]  

 

(C42) Sim, aliás, o problema na nossa sociedade é que se fala de participação mas 

continuamos a viver numa sociedade em que a mesma é feita de forma reservada e com 

alguns percalços. 

 

(C43) Muitas das vezes o problema da nossa sociedade é, como refere Pio Abreu, 

andarem a tentar pôr toda a gente a pensar da mesma maneira, e não deveria ser assim…  

 

(C44) Há que zelar pelo equilíbrio, pela autoestima. 
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(C45) Mas também não se deixar arrastar porque os outros mandam e querem que assim 

seja. 

 

(C46) (Existe o risco) de a pessoa, com o tempo deixar de ser ela mesmo para ser outra 

pessoa entregue aos propósitos dos outros para atingirem os fins deles. 

 

(C47) A nossa sociedade arrasta as pessoas…  

 

(C48) É uma sociedade económica e parece que somos todos condicionados pela 

economia. Também somos todos prejudicados por isso.  

 

(C49) Outro problema é o de uma pessoa emitir uma opinião e esta não ser aceite pelo 

outro, porque senão pode ir para a rua, e, esse é o problema do mercado de trabalho…  

 

(C50) As pessoas cada vez mais estão a perder a opinião e, numa sociedade que se diz 

democrática, isso é grave.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(C51) Um doente é um cidadão!  

 

(C52) O facto de uma pessoa estar doente (!) não significa que entrou num estado (!) de 

inconsciente ou num estado irreflectido… em termos sociais. 

 

(C53) Mesmo uma pessoa que tenha um determinado problema psíquico, isso não 

significa que tenha consciência dos seus problemas, dos seus actos perante as pessoas 

que a abordam.  
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(C54) Pode estar mais debilitado, pode não estar no seu melhor em termos de 

autoafirmação, ou do sentido de avaliar melhor aquilo que está à sua volta, mas tem 

sempre direito à sua opinião… e é por aí que se vê o grau de doença da pessoa, até 

ponto é que a pessoa consegue resistir (!), ou contrariar aquilo que o tenta negar aquilo 

que ele é no fundo ou aquilo que ele quer ser…  

 

(C55) O problema muitas vezes da esquizofrenia … (que é um conflito interior, 

parecendo que há outra pessoa a coabitar connosco e entrar em conflito connosco e que 

perante o que eu quero me diz, é pá, tu não és capaz de o fazer) … é que acaba por ser 

um problema colectivo…  

 

(C56) A própria sociedade também ajuda a que o indivíduo tenha cada vez mais 

doenças neuróticas, o querer-nos obrigar a sermos outras pessoas.  

 

(C57) É também o problema de as pessoas não serem avaliadas no seu local de trabalho 

porque têm uma função menor ou uma função mais humilde… e por isso não são 

aceites noutro grupo…  

 

(C58) Porque a função é mais importante …  

 

(C59) Há muitas barreiras entre as categorias profissionais (e isso vê-se mais no Estado 

que no Privado  

 

(C60) No aparelho estatal as pessoas falam-se, comunicam-se, e relacionam-se por 

categoria profissional e quem estiver por baixo sente-se mal… e isso muitas vezes leva 

as pessoas a ter problemas psicológicos.    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 
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(C61) Pelo que vi em filmes e documentários, do que li em livros, o psicopata é sempre 

um individuo perigoso, quer a gente queira, quer não, porque é sempre imprevisível o 

que ele vai fazer a seguir.  

 

(C62) Geralmente um psicopata é um indivíduo que já vem de uma esquizofrenia de 

longo percurso.  

 

(C63) É um indivíduo que aquilo que faz é geralmente bem pensado, é tudo bem 

maquinado e tende a ser perfeccionista naquilo que faz… 

 

(C64) Eles devem ser arredados da sociedade, mas não de modo a serem derrubados.  

 

(C65) Há que se criar um espaço de vivência para eles… e tentar acompanhá-los dentro 

desse espaço de vivência a ponto de… se puderem voltar à sociedade, voltam; se não 

puderem, continuam lá, mas não de maneira a se sentirem prisioneiros de si mesmos…  

 

(C66) O problema que se passa nas doenças mentais, e não foi de há muito tempo, os 

hospitais psiquiátricos eram verdadeiros hospícios e, mesmo o cenário, o edifício em si, 

não ajudava nada a pessoa a sair dali, em termos mentais.  

 

(C67) Hoje em dia já é diferente, hoje há edifícios de psiquiatria que parecem mais um 

hotel que um local psiquiátrico, que são decorados de maneira que o doente não se sinta 

doente.  

 

(C68) Antes, era um espaço desolado, que não ajudava nada a pessoa a libertar-se 

daquilo que ela já é, um prisioneiro de si mesmo, amarrado muitas vezes ao passado, ou 

a um episódio que a marcou negativamente e a fez cair naquela depressão profunda… 

 

(C69) Muitas vezes surge a necessidade de se vingar… e daí vem a parte maquiavélica 

da pessoa, a parte demente da pessoa, a vingança, e a vingança muitas vezes está 

associada à morte, matar o outro, destruir o outro, aniquilar o outro, dê lá por onde der.  
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(C70) Obviamente, há formas de ultrapassar isso [vingança, destruição e morte], 

mostrando cenários diferentes, e de certeza que isso vai chocar com aquilo que já são ou 

gostariam de fazer. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(C71) A psiquiatria também devia ser social, mais ligada às ciências sociais e deixar 

mais a sua componente médica, devia ser de nós todos, como o é a psicologia e a 

sociologia… 

 

(C72) Não deverá ser encarada como o ultimo recurso, a ultima meta, que rotula a 

pessoa.  

 

(C73) A psiquiatria é uma ciência cada vez mais necessária hoje em dia, de ser uma 

ciência social e humana.  

 

(C74) Cada vez mais a sociedade hoje em dia está a manifestar alterações de 

comportamento e alguns a revelarem cada vez mais o comportamento perigoso. 

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Entrevista E4-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Profissão: Enfermeiro 

Idade: 50 anos 

Estado Civil: Casado 

Recodificação: D 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(D1) Valores, democracia e crise social.  

 

[A crise como antítese dos valores?]  

 

(D2) A crise (para mim) é um momento de mudança … o que eu sinto é que estamos 

um pouco perdidos (na sociedade ocidental) na perspectiva dos valores… a democracia 

implica o respeito, é um sistema em que o homem é livre e responsável, com direitos e 

deveres e com todas as implicações que traz às várias áreas na sociedade, 

particularmente na saúde… 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(D3) A perturbação mental para mim, é um estado de equilíbrio, podendo ser mais ou 

menos permanente (nas patologias crónicas) ou com períodos de crise (nas 

manifestações agudas), é sobretudo um estado de flutuação, com momentos em que se 

afasta da normalidade.  

 

(D4) Portanto eu acredito que há sempre esperança na recuperação do indivíduo, porque 

a doença em si é passageira.  
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[Concretizando]  

 

(D5) Eu sou dos indivíduos que acredita que vale a pena o esforço dos profissionais, das 

instituições, dos governos, porque é possível recuperar a maior parte dos doentes 

mentais, mesmo nos casos de maior cronicidade.  

 

(D6) O estigma que paira sobre a doença mental, sobre a loucura, não é de todo 

verdade, pois, é possível reverter (até certo ponto) a doença mental; isto implica que o 

doente também participe no seu tratamento, que seja responsabilizado, bem como seu 

sistema de apoio (rede de suporte social?).  

 

[Portanto, implica uma co-responsabilização entre o profissional, o doente e o 

sistema de apoio]  

 

(D7) Sim.  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(D8) A minha definição, baseia-se sobretudo no conceito de sofrimento, de 

incapacidade de atingir os objectivos do ser humano.  

 

(D9) O hospital existe porque existe sofrimento humano, seja real ou imaginário. De 

qualquer forma é sofrimento, é estar incapacitado de atingir objectivos e é também fazer 

sofrer os outros…  

 

[Aqui enquadra-se a perturbação mental]  

 

(D10) Porque em parte, nas doenças mentais o doente não tem consciência… podem ter 

uma excelente crítica relativamente à realidade que os cerca, mas não têm critica sobre 
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os seus comportamentos, nomeadamente nos comportamentos em que prejudicam o 

outro.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

(D11) Compaixão e solidariedade… porque são pessoas como nós, que tiveram azar… 

que seguiram um caminho, uma evolução, uma estrada, que eu não queria... não 

escolheria…  

 

(D12) Muitos escolheram serem doentes, outros nasceram com limitações… estou-me a 

recordar dos problemas genéticos (quando a patologia que tem um suporte genético) em 

que por vias disso, não podem atingir alguns objectivos que eu e outras pessoas têm 

possibilidades de atingir…  

 

[concretizando relativamente à escolha que se faz ao ser doente… será devido aos 

estilos de vida que vão sendo escolhidos?]  

 

(D13) Sim….eu penso que há muitas doenças mentais que surgem porque se escolheu o 

estilo de vida errado.  

 

(D14) Grande parte dos doentes que nos entram no hospital (agudos) são pessoas que há 

anos que têm problemas de insónia grave… quer dizer, apesar de terem insónia, 

continuam a insistir em perder noites, a fazerem refeições fora de horas, a fazerem 

refeições não respeitando a pirâmide dos alimentos, continuam (em termos do seu 

relacionamento) em insistirem em conflitos. 

 

(D15) Eu penso que, por outro lado, se há componentes genéticos, há também os 

componentes pessoais, há os jogos psicológicos… e há pessoas que se engajam em 

jogos psicossociologicos com as pessoas que os rodeiam, com os grupos, advindo 

inúmeros problemas.  
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(D16) Há pessoas que prejudicam outros sistematicamente com ganhos questionáveis… 

vivem a vida como se fosse uma partida… como se fosse um jogo e não como a vida 

que as outras pessoas vivem plenamente e transformam os outros em objectos… 

 

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(D17) Ser pessoa para mim… é ser gente… (pois, toda a gente é pessoa) … 

independentemente da sua situação… de cada um.  

 

(D18) Há uns que agem mais como pessoas, quando para além dos seus direitos… 

respeitam os direitos dos outros… quando se vão actualizando… (porque quem não se 

actualiza vai morrendo como pessoa) … vão acompanhando a evolução do mundo, 

…vão vencendo… ultrapassando as barreiras que a vida nos vai colocando…  

 

(D19) Há os que vão perdendo a condição de pessoa, porque ser pessoa é sentir-se… (é 

uma coisa pessoal).  

 

(D20) Desse reconhecimento, eu tento tratar os outros, como gostaria que me tratassem 

a mim… portanto, respeitando-me como eu sou, aos diversos níveis e nos vários 

contextos onde eu vou vivendo…  

 

(D21) Por outro lado, há uma questão de valores… em que sou tratado como gente, 

pois, eu sou um produto de uma família, de uma cultura… mas, sendo um produto eu 

também que tenho a capacidade de me ir modificando e para eu ser pessoa tenho que 

ver ser respeitada não só a minha integridade física, mas também esse ser que eu sou… 

com as minhas diferenças culturais, com as minhas sensibilidades, com as minhas 

crenças … e também com os meus objectivos, com as minhas ambições… ser pessoa é 

um pouco de tudo isto …  
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(D22) Na área em que trabalhamos, respeitar o outro como pessoa é receber o outro… 

ajudar o outro atendendo a toda a sua complexidade, mas sobretudo valorizando a 

diferença cultural, a diferença de valores… em tudo o que diferencia de si dos outros, 

valorizando as particularidades de cada individuo…     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(D23) É bem conhecido o papel do louco da aldeia nas sociedades tradicionais, penso 

que todas têm um papel para o louco, desde a senhora do bosque (…as loucas…), vê-se 

ainda nalgumas sociedades africanas e asiáticas primitivas onde vemos alguns loucos a 

exercerem o papel de sacerdotes… de bruxos… 

   

(D24) Eu penso que ainda em Portugal (nos dias de hoje) alguns dos loucos são - com o 

devido respeito e a devida ignorância – “bruxos”…  

 

(D25) Mas outros nas aldeias… terão um papel que é o de andar a informar -como no 

nosso hospital, em que há doentes que andam permanentemente a informar os 

enfermeiros, os outros técnicos e os outros doentes do que vai acontecendo…  

 

(D26) Outros, pois, terão um papel de divertir… outros serão artistas, provavelmente, 

outros serão os filhos eternos do povoado…  

 

(D27) Eu acho que há papéis para os loucos; há outros que terão alguns handicaps mas 

que poderão exercer funções como pessoas normais… para executar pequenos 

trabalhos… podem ser bons pastores… podem ser bons sapateiros… quando não estão 

em crise, podem executar inúmeras profissões com vigilância...    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(D28) Eu penso que sim para a maior parte dos doentes…  

 

(D29) Desde que não se prove que têm deficiência mental... (muitas vezes confunde-se 

com a doença mental)  

 

(D30) Eu penso que sim… fora das crises estes doentes podem ser cidadãos de pleno 

direito…    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(D31) Há doenças crónicas em que o indivíduo representa perigosidade para os outros, 

para a sociedade… outras em que o indivíduo representa perigosidade para si …  

 

(D32) De facto há indivíduos que sofrem de doença mental incurável (que se repete no 

tempo) e que representam alguma perigosidade para a sociedade e devem estar… 

(sobretudo nos períodos em que estão próximos das crises) …em locais protegidos… 

para si e para os outros…  

 

[Este tipo de indivíduos poderiam casar, ter filhos, chefiar empresas, conduzir?...] 

  

(D33) Depende da patologia, depende muito da situação e competências de cada um… 

mais do que da doença é mais das competências de cada um…  
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(D34) Eu trabalho com indivíduos (no meu serviço) que são alcoólicos e 

toxicodependentes, com duplo diagnostico… alguns são PMDs e são donos de grandes 

empresas…  

 

(D35) Há outros PMDs que são completamente destroçados, com uma participação 

social muito reduzida e que quando participam é de uma forma destrutiva…  

 

(D36) Mas, há muitos indivíduos que podem exercer funções profissões… cargos de 

responsabilidade… 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(D37) Os serviços de saúde deveriam ser adequados… à área dos cuidados… às 

necessidades, e, isto passa por um levantamento e por uma adaptação ou actualização da 

instituição psiquiátrica e dos serviços de saúde…  

 

[De que forma?]  

 

(D38) Primeiro, deveriam existir mais oficinas protegidas, mais serviços de reabilitação 

e menos psiquiatria, onde se pudessem reabilitar mais pessoas com problemas de saúde 

mental… e eu dou de exemplo o caso da depressão (que se espera que seja a principal 

causa de incapacidade até ao ano 2020), em que parte destas pessoas vão perder as suas 

faculdades… (dado que a depressão está ligada à perda de capacidades mentais…).  

 

(D39) Se depois dos programas de tratamento (que se fazem nos hospitais psiquiátricos) 

se se pudesse fazer um plano de reabilitação das faculdades mentais, penso que se 

poderia reduzir (este problema). 

 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

(D40) O peso não só para o indivíduo que sofre – o individuo deprimido sofre bastante - 

mas também para os outros… dentro de uma família tem as suas responsabilidades 

parentais, no caso de ser adulto, tem as suas responsabilidades sociais, tem a ver com a 

família pagar a renda de casa, ver de criar um cargo numa empresa… é um individuo 

activo…e, a perda de um homem para a sociedade representa um custo que muitas 

vezes não é qualificável….  

 

(D41) O que falha aqui é o apoio domiciliário a estes doentes, o implicar a família e 

responsabilizar a família pelo acompanhamento destes doentes.  

 

(D42) O segundo é comprometer o tecido social… (estimular) e comprometer a 

sociedade para ajudar na recuperação destes indivíduos… 

 

(D43) Porque continua a haver uma grande distorção entre a realidade da doença mental 

e o que a sociedade pensa sobre ela…  

(D44) Apesar de grande parte das famílias terem doentes mentais… ou pessoas que 

passam por situações de doença mental… continuam a negar, continuam a não perceber 

e a não querer envolver, porque o doente mental é uma coisa que não vale a pena mexer, 

que não interessa, como se fosse uma coisa contagiosa…  

 

[Relativamente ao conceito de perturbação mental…]  

 

(D45) O meu conceito está mais ligado à noção de crise… as crises podem ter um 

desfecho involutivo ou evolutivo…  

 

(D46) Eu penso que sempre que alguém está doente… pode querer dizer que esteja com 

dificuldades em crescer, em se adaptar ao novo mundo, em se adaptar a sua realidade 

interna às mudanças, às transformações que se vão operando no mundo exterior…  

 

(D47) Há falha muitas vezes nos seus objectivos, por um mau planeamento e pela não 

adequação àquilo que são as respostas, a forma como o indivíduo tem de resolver o 
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problema em que está equivocado… o período em que o indivíduo está doente, é um 

período em que se pode potenciar a isto.  

 

(D48) O que nós fazemos aqui é ajudar as pessoas a dar o salto… para cima e não um 

salto para baixo… 

 

(D49) A crise é uma coisa que é sempre redutível… o individuo pode dar um grande 

salto… ou pode não dar um salto tão grande, depende entretanto da situação… mas, é 

uma coisa que é sempre reversível…  

 

[É mais de adaptação ao meio, do que propriamente fisiológico ou 

comportamental… no sentido de derivar da fisiologia? …]  

 

(D50) Vamos lá ver… as grandes doenças mentais… como as psicoses (dentro das 

psicoses, a esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva) têm um grande conteúdo 

genético (etiológico), contudo há um trabalho psicológico muito grande que se pode 

fazer …  

 

(D51) Não há nenhuma pessoa igual, pois, todos somos diferentes à nascença e o 

mundo vale e tem valor e, por isso, é bonito para mim, porque todos nós somos 

diferentes. 

 

(D52) Não há ninguém igual… e dentro desta desigualdade também há lugar para o 

doente mental ou para a pessoa quando está em crise.  

 

(D53) Agora, a doença mental… sobretudo num período agudo, é uma oportunidade de 

crescimento e não tanto uma oportunidade para a morte … 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Entrevista E5-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Profissão: Enfermeiro 

Idade: 42 anos 

Estado Civil: Casado 

Recodificação: E 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(E1) Consumista, egocêntrica e sensual.  

 

[Concretizando…]  

 

(E2) Cultiva-se, explora-se e mercantiliza-se demasiado a imagem do corpo.     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(E3) A partir do momento em que o indivíduo não consegue funcionar de uma forma 

equilibrada e coerente, consigo próprio, com o meio que o rodeia e com a sociedade.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(E4) Estar doente é uma forma de desequilíbrio, em que cada pessoa humana perde os 

seus próprios mecanismos de defesa.  
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(E5) A saúde representa um conceito em que a pessoa humana consegue interagir de 

uma forma equilibrada e harmoniosa com o meio que a rodeia. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

(E6) Qualquer quadro não me desperta propriamente sentimentos… é a pessoa humana 

que me desperta a minha atenção e o meu cuidado e que vale por ser pessoa.  

 

(E7) O próprio quadro vem na sequencia de uma ruptura com o próprio equilíbrio que 

essa pessoa deixou de atingir ou de ter… daí que o quadro por si, diz-me o que me 

diz… conta no fundo, a própria pessoa que está diante de mim. 

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(E8) Ser pessoa, é ser individualidade! …  

 

[Concretizando, quanto aos critérios do ser individualidade…]  

 

(E9) Ser pessoa implica ser livre.  

 

[… é um conceito ligado à autonomia, né?]  

 

(E10) A autonomia é um vector que cada pessoa deve possuir.  

 

(E11) Ser livre é… a própria pessoa ter as condições para se poder exprimir e 

representar na globalidade.     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(E12) Cada pessoa tem o seu papel, o seu próprio papel a desempenhar na sociedade.  

 

(E13) E não é porque uma pessoa tem uma determinada doença que deixa de ter 

qualquer papel.  

 

(E14) Cada pessoa é válida por ser pessoa…  

 

(E15) (Cada pessoa) tem um lugar na sociedade, num grupo humano e ter o seu próprio 

papel, a sua própria função a desempenhar e até a descobrir como pessoa…  

 

(E16) É no meio da sociedade que a pessoa se representa, se descobre e se autentica e é 

autêntica como pessoa…  

 

(E17) A pessoa que tem doença mental tem todo o direito a permanecer no grupo 

social…  

 

(E18) Ninguém é doente porque quer, é porque pode!... e daí que não podemos 

continuar nos quadrantes da estigmatização e do sectarismo… toda a pessoa merece 

toda a dignidade, própria como pessoa…  

 

[…mas existe estigma?]  

 

(E19) Socialmente, no campo da doença mental ainda permanece o estigma da doença 

mental…  

 

 

[o papel do doente mental, poderia ser diferente?]  
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(E20) Sim, o papel do doente mental poderia ser diferente… pode ser sempre diferente 

em cada época… depende de circunstâncias várias…  

 

[… e actualmente?]  

 

(E21) O doente mental é visto como um empecilho, um estorvo, alguém perigoso, 

alguém que não tem valor ou alguém que…  

 

(E22) Há aqui conceitos…e nós que trabalhamos nesta área, deparamos que o doente 

mental é um cidadão que tem muitas potencialidade e temos muito a descobrir com 

ele…  

 

(E23) Muitas vezes as pessoas defendem-se … esta atitude fundamentalmente parte das 

pessoas porque não convivem e não têm atitude de empatia com o doente mental e 

adoptam sempre uma postura defensiva… de afastamento… e tem a ver com aquilo que 

o representa socialmente o doença mental: considerada como a escória social…  

 

(E24) Nós tentamo-nos colocar na periferia, marginalizamos… acima de tudo tomamos 

uma atitude muito defensiva, porque isso nos incomoda… mas quem empatiza com o 

doente mental descobre sempre potencialidades…  

 

(E25) O papel do doente mental vai ser muito diferente no futuro.   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(E26) Ele não pode ser considerado… ele tem de ser considerado… porque, se nós, 

porventura, não tivéssemos atribuído plenos direitos a Mozart, a Beethoven, a 

Einstein… como é que estávamos hoje?... e eles também eram pessoas que 
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ultrapassaram os quadrantes da normalidade da época… pessoas excêntricas na altura… 

pessoas anormais…  

 

(E27) Do ponto de vista ético (o doente mental) é pessoa, e, como pessoa está num 

patamar de fragilidade, e, não é por esse facto que perde esses  direitos… senão amanhã, 

o grupo social dominante vai dizer a si ou a mim que o senhor não tem direitos… 

portanto, isto é muito perigoso e cada pessoa tem direito a ter direitos…   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(E28) O doente mental com uma doença crónica, do ponto de vista psicopatológico, 

com psicopatologia, não é um doente perigoso para a sociedade… mal vai se pensarmos 

dessa forma…  

 

(E29) O doente com doença mental, é um doente, é uma pessoa com utilidade… e nós 

temos muitos exemplos ao longo da história que retratam isso…  

 

(E30) Agora, o tipo de respostas que as sociedades estão a dar perante a doença mental 

e a forma como estão a lidar com o próprio doente mental é que pode normalmente pôr 

tudo a perder…  

 

(E31) Hoje em dia temos muitas boas leis mas muito pouco se faz em prol do 

cumprimento das mesmas…  

 

(E32) Normalmente estamos sempre a ver que há direitos a ser retirados em cada dia 

que passa àqueles que são os doentes mentais… 

 

[Por outro lado, há alguma coisa que lhes devia ser vedado?] 
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(E33) Eu penso que cada caso deveria ser analisado por pessoas que à partida deveriam 

ter o dever da supervisão, de acompanhar, aqueles que num determinado momento das 

suas vidas estão numa situação frágil… é nosso dever e nossa obrigação ajudar, 

acompanhar, supervisionar e orientar… são funções que cabem a quem tem 

responsabilidades…  

 

(E34) Não podemos generalizar e cada caso é um caso…  

 

(E35) Situações há de doença de cidadãos com doença mental que não têm condições 

para exercer, desempenhar ou efectuar determinadas tarefas ou determinadas funções… 

mas cada caso é um caso… agora não vamos ver o todo, pelas partes…  

 

(E36) Há pessoas com doença, mais ou menos acentuada… e até há pessoas com 

determinada doença que lhe provoca determinadas limitações e não é por isso que não 

são pessoa com capacidade de criar um clima de uma grande empatia à sua volta…  

 

(E37) Agora, de um ponto de vista prático, sim… isso é como em todas as outras 

áreas… do ponto de vista motor, da visão, da audição… enfim, as coisas são como 

são… a pessoa, o doente mental pode ter limitações como a pessoa que não seja dita 

como doente mental…   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(E38) Creio que hoje a visão é que o cidadão com doença mental… o cidadão, por 

natureza, se adoecer – socialmente – acho que está desprotegido e isso é algo que…  

 

[o cidadão no seu contexto mais amplo?]  
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(E39) O cidadão comum, o cidadão anónimo, creio que está desprotegido… 

socialmente está mais desprotegido e isto é inquietante, porque, hoje há um conjunto de 

limitações que as famílias têm e nós, na prática vamos vendo… 

 

(E40) Muitos jovens já adultos vivem com o pai ou com a mãe, porque um deles é 

viúvo e, jovens esses que por diferentes razões estão doentes e uma grande maioria do 

nosso povo, ainda é pobre, não tem recursos, não tem condições e nós vamos ver que as 

familias estão desesperantes porque têm filhos doentes,  

 

(E41) Há que repensarmos de uma forma mais coerente, mais séria e não estas 

realidades… até porque do ponto de vista do apoio, da minha prática, vou vendo que a 

própria família não tem o apoio… no meu entender, não tem o apoio que acho que 

deveria ser necessário…  

 

(E42) Ninguém dá uma semana… duas semanas de férias a uma família para ela aliviar 

da carga de ter um doente mental no seu seio um ano inteiro… isto é pesado!   

  

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Entrevista E6-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Profissão: Técnica do Serviço Social 

Idade: 28 anos 

Estado Civil: Casada 

Recodificação: F 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(F1) Não se usa muito, mesmo a nível profissional… não há respeito pelo outro em 

termos de trabalho, de colaboração… e se no profissional é assim, na vida pessoal é a 

mesma coisa… a inexistência ou decadência do respeito  

 

[a palavra que mais define…]  

 

(F2) Talvez a decadência (do respeito), porque está a começar a diminuir nas pessoas…  

 

(F3) Dantes havia o respeito e consideração pura...  

 

(F4) Nota-se mais no local de trabalho que não há esse respeito… essa consideração… 

as pessoas sobem e pronto…  

 

(F5) Isso também funciona um bocado assim na sociedade … se calhar não é tão visível 

mas dá-me ideia que funciona mais ou menos da mesma maneira… isso está talvez em 

decadência…   

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
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2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(F6) Se calhar até é normal… lá dizia o ditado… de médicos e de loucos todos temos 

um pouco… acaba por se enquadrar um bocadinho na normalidade, apesar da doença 

mental no sentido clínico… 

 

(F7) Não sei se poderei dizer nesse sentido…não sei se se pode considerar um desvio, 

por isso… se calhar é normal até um determinado patamar e daí para a frente já fugir 

um bocadinho da normalidade…  

 

[até que patamar?]  

 

(F8) Isso é que é complicado de assumir porque esse patamar, mais do que definido pela 

sociedade clínica, é imposta pela sociedade…  

 

(F9) Basta ver uma pessoa que faça uma coisa fora do normal é comum chamar de 

maluco ou louco, e por isso, se calhar a própria sociedade é que impõe esse patamar…  

 

[Como que anormal, não normal, né?]  

 

(F10) Aliás, quem define o que é normal ou a anormal, antes de mais, é a sociedade… 

eles (sociedade) é que definem o que é normal ou que é anormal… o que é funcional e o 

que não é funcional…     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(F11) São coisas que a gente pensa e fala mas que não faz um raciocínio sobre 

determinadas coisas…  
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(F12) Depende, porque há doença física… um mal-estar… e pode não ser uma doença e 

a pessoa tem saúde, só que há um mal estar… é complicado… é tudo muito relativo!  

 

(F13) Uma pessoa pode ter saúde e não se sentir… com saúde!  

 

[Mas sabe ou não sabe quando está doente?]  

 

(F14) Sabe…  

 

[Sempre?]  

 

(F15) Se calhar até não… porque há pessoas que aparentemente estão impecáveis e lá 

porque sentem qualquer coisa vão ao médico e acabam por saber que estavam já doentes 

e, apesar de não terem consciência disso, e sentiam-se bem, por isso é que é tudo 

muito…  

 

[E a saúde?]  

 

(F16) Saúde, à partida é estar bem consigo próprio para ter uma saúde mental estável e 

a nível físico sentir-se bem consigo…  

 

(F17) À partida é mesmo isso, desde que não nos sentimos mal com nada...  

 

(F18) Às vezes é mesmo só o humor… se estamos bem de humor, estamos bem… 

 

(F19) Às vezes estamos bem de saúde, mas no dia acordamos e metemos o pé esquerdo 

no chão, pronto… já não está muito bom… também pode ter a ver com isso, mas é mais 

ou menos assim que vejo… 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  
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(F20) Eu agora vejo assim uma coisa como uma situação mais normal!...  

 

(F21) Quando comecei aqui, tinha receio… porque nunca tinha estado tão próximo de 

pessoas com determinadas perturbações mentais. 

  

(F22) A partir do momento que começamos a ter contacto profissional com os doentes, 

acabamos por ter alguma afeição…  

 

(F23) Com o estabelecer dos laços afectivos pelos doentes, esse receio vai-se 

esbatendo…  

 

(F24) Não quer dizer que se algum deles tiver um comportamento completamente 

alterado, não quer dizer que eu não sinta receio… até os outros profissionais que estão à 

mais tempo devem sentir uma coisa diferente, mas não é a mesma coisa… porque a 

gente conhece aquele doente.  

 

(F25) A gente já falamos todos os dias com ele… cumprimentamo-nos e acabamos por 

ter uma relação completamente diferente do que eu tinha quando comecei…  

 

[O que é para si a perturbação mental? …]  

 

(F26) Nós usamos às vezes as palavras e não pensamos (no significado) …  

 

(F27) Perturbação mental é… a maior parte das pessoas se calhar até fala no sentido de 

determinada doença que está caracterizada e tem que ter x sintomas, …dos cinquenta 

tem que ter não sei quantos….  

 

(F28) Porque se calhar, perturbação mental, se calhar não é tão estigmatizante como 

dizer uma esquizofrenia ou designar o doente.  
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(F29) Perturbação mental pode ser muita coisa, né?... Desde uma coisa mais acentuada 

a uma coisa menos acentuada… e o termo “perturbação mental” acaba por perder-se 

nessa noção… acaba por se esbater um bocado o estigma da doença que o doente tem…  

 

(F30) Às vezes é melhor utilizar o termo perturbação mental do que dizer “ei, é 

esquizofrénico” ou outra qualquer….  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(F31) Podiam ter um papel diferente… e acho que hoje em dia, se calhar, já começam a 

ter um papel diferente…  

 

(F32) Se verificarmos quantos doentes agudos transitam para unidades de residentes, no 

nosso hospital podem-se contar pelos dedos da mão… se calhar em cinco anos, quantos 

é que transitaram dos pavilhões dos agudos para os pavilhões dos residentes?...  

 

(F33) Quer dizer que, hoje em dia, esses doentes já estão a ter um papel na sociedade, 

porque vão para instituições, ocupam-se e têm o seu papel... é preciso, se calhar, que 

esse papel continue a crescer…  

 

(F34) Apesar de nós sabermos que há determinados dos limites impostos pela sociedade 

e pela saúde, que não permitem que todos tenham o seu papel… é importante mostrar 

que a maior parte dos doentes mentais já começam a ter o seu papel a partir do 

momento que saem de uma clínica de agudos e vão para uma instituição onde começam 

ou retomam os seus hábitos do dia-a-dia…  
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(F35) Se calhar, começam a trabalhar ou a aprender uma função qualquer acabam por 

ter a sua função na sociedade… agora, é preciso que depois haja a oportunidade deles 

terem outro papel mais importante… mas acho que já começam a ter o seu papel… 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(F36) Ele tem plenos direitos… mas depois há as questões legais… mas mesmo assim 

continua a ter os seus direitos…  

 

(F37) Apesar de haver doentes interditos, eles continuam a ter os seus direitos na 

mesma salvaguardados...  

 

(F38) Mas isto é como em qualquer outra situação em que tem o seu atropelozinho...  

 

(F39) Mas acho que no geral todos têm os seus direitos e salvaguardados.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(F40) Isto também depende da perturbação mental.  

 

(F41) A perturbação mental pode ser crónica e incurável mas, se calhar, se tomarem a 

medicação, conseguem-se manter saudáveis porque nem todas as pessoas que têm 

perturbações mentais crónicas e incuráveis são perigosas para a sociedade…  
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(F42) Há pessoas que à partida não têm perturbações mentais nenhuma e são bem piores 

para a sociedade do que esses!  

 

(F43) Agora, a sociedade vai sempre ter a tendência para os considerar perigosos e 

acaba sempre por os afastar…  

 

(F44) A sociedade tem que, ao mesmo tempo preservar aquela pessoa e preservar o 

resto da sociedade… o resto da comunidade…  

 

(F45) Fica mais fácil afastar aquela pessoa que tem aquela perturbação da sociedade ou 

daquela comunidade, do que correr o risco que a permanência daquele elemento 

perturbador naquela comunidade ou sociedade, se torne perigoso para eles…  

 

(F46) Não quer dizer que é que todas as pessoas com uma perturbação crónica e 

incurável sejam perigosas para a sociedade... isso também não… 

 

[Poderiam, por exemplo, conduzir, casar, ter filhos, dirigir empresas? …]  

 

(F47) Isso depende também da perturbação mental e do aspecto jurídico …  

 

(F48) Há aqueles doentes que estão interditos, que não podem casar ou votar, não têm 

os direitos… têm os seus direitos mas até determinado ponto...  

 

(F49) Têm os seus bens protegidos, têm tudo isso, mas há certas coisas que não podem 

fazer… porque são equiparados a menores…  

 

(F50) Mas, no global dos direitos, a ideia que eu tenho, é que os seus direitos são 

assegurados…  

 

(F51) Agora, há alguns que lhes é vedado, não pela sua perigosidade, mas pela sua falta 

de capacidade para gerir as coisas e tomar decisões…  
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(F52) Que eu me recordo, não. 

  

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Entrevista E7-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde 

Profissão: Médico 

Idade: 45 anos 

Estado Civil: Casado 

Recodificação: G 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(G1) Acho que há três coisas negativas... uma é alguma mesquinhez, e tem tudo a ver 

com o individualismo… as pessoas viverem muito para o seu umbigo… é algum 

desrespeito (não respeito pelo outro) e algum medo.  

 

(G2) O medo envolve todo o processo social: medo de perder o emprego, medo disto e 

daqueloutro…  

 

(G3) Bom, a parte positiva, seria o respeito pela admiração, mas eu acho que está-se a 

perder e isso é uma pena… deveria haver esse factor admirador, mas não existe…     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(G4) A perturbação mental tem de estar dentro de balizas do comportamento…  

 

(G5) Eu encaro que tudo aquilo que é perturbador da ordem pública é o limite da 

perturbação mental, ou seja, aquilo que é perturbador da sociedade, tudo aquilo que 
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altera a relação da família, que altera a família com o outro, e é aí que entra a 

perturbação mental.  

 

(G6) Até lá pode haver a extravagancia, pode haver muitas coisas que não tem nada a 

haver com a perturbação, no sentido da doença.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(G7) A doença é definida, pela Organização Mundial da Saúde, como a exclusão da 

saúde, ou seja, o estar bem, o ter saúde; é um estado psicológico, físico, mental, social, 

até de trabalho, portanto, a relação das pessoas na sua vida total, no seu nicho… 

 

(G8) Os alemães usavam a expressão muito interessante chamada “o meu nicho, como 

pessoa na sociedade”.  

(G9) Estar doente é falhar nestas matérias…  

 

(G10) De algum modo, hoje, os limites vão mudando. Por exemplo, o deficiente físico é 

cada vez menos um doente e, no entanto, foi um doente durante muitos anos mas hoje é 

o deficiente físico, que possui as suas limitações, mas a lei vai-o protegendo; já o doente 

mental é muito mais complexo, porque envolve medos muito maiores… 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

    

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

(G11) Tenho, como cidadão e como a maior parte das pessoas, alguma dificuldade com 

a perturbação mental, sobretudo a depressiva, que me empurra negativamente.  

 

(G12) Tenho porque, provavelmente, me assusta e me cansa…  
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(G13) Entendo que a autocomiseração permanente, no sentido de perda constante, é um 

lado muito obscuro da vida, muito pouco simpático…  

 

(G14) Eu prefiro uma vida mais alegre, pelo que tenho alguma simpatia pela 

extravagância, pela pessoa que é de algum modo extrovertida, que se exibe, e, ela tiver 

alguma qualidade de bom exibicionista até pode ter muita piada!  

 

(G15) E existe um limite … eu não sei se a baliza que nos limita é permanente… mas, 

as coisas vão sendo dinamicamente mudadas… vamos mudando a sociedade… vamos 

mudando as balizas… vamos tornando normal aquilo que ontem era perfeitamente 

inconcebível...  

 

(G16) O casamento homossexual, a adopção de crianças por homossexuais, a 

liberalização do aborto… tudo isso são balizas que vão mudando, e, portanto, a minha 

noção também muda… 

 

(G17) Eu próprio começo a ter mais tolerância a outras coisas… e já houve tempos em 

que tinha menos!  

 

(G18) A minha grande intolerância para com a depressão tem a haver com a dificuldade 

que tenho com as pessoas deprimidas, no estar negativo em sociedade…    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(G19) Pois é, tudo depende das perturbações…  

(G20) As pessoas violentas não têm grande papel na sociedade… a sociedade não as 

quer, rejeita-as!  
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(G21) As pessoas que são inteligentíssimas e que, controladas medicamentosamente, 

podem ser utilizáveis… até se vê… estou-me a lembrar da série televisiva “24” (na 2) 

… onde há a personagem de uma rapariga que é claramente uma doente psiquiátrica, 

uma tipa que claramente é controlada por medicamentos, mas que é genial no seu acto 

de relações com o computador e é utilizada satisfatoriamente. 

 

(G22) A sociedade pode e deve utilizar as características positivas das pessoas e deve 

saber muni-las dessa arma.  

 

(G23) Todos devem ter a possibilidade de ser pessoa, mas ser pessoa no sentido global 

e, portanto, aqui implica definir o que é fácil de utilizar pela sociedade e o que é que não 

é.  

 

(G24) A sociedade, obviamente, há-de ir mudando… vai alargando o horizonte do que é 

utilizável, mas as pessoas pagam um preço; enquanto não forem fáceis de controlar não 

são sociáveis, logo não são incluídas, né?   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(G25) Pois, toda a gente é pessoa, como dizem na Antena 1, às sete da manhã, ao 

domingo… é um programa católico muito engraçado…  

 

(G26) A questão que se põe é que ser pessoa é um processo integral, que implica 

actividade, implica ser crítico e participar activamente em todo o processo de mudança 

social… e as pessoas normalmente não o são…  

 

(G27) O doente mental tem esse problema… que é a descredibilidade de ser doente 

mental…  
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(G28) Enquanto nós incluímos actualmente na lei o deficiente físico no processo da 

sociedade, criando rampas, depois criando corrimões… ao nível do mental isso não 

existe… 

 

(G29) Não temos umas “rampinhas” para o doente mental chegar à sociedade… e, 

portanto, temos muita dificuldade em integrar como pessoa essas pessoas… 

  

(G30) Quando eles protestam, quando eles refilam, às vezes eles podem ter razão… e 

nós não temos tendência em lhes dar porque achamos que eles não são bons de greta, 

não são mãe… e, sobretudo porque temos medo deles… temos algum medo constante 

destas patologias…       

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? [De certa forma já respondeu… o facto de ser pessoa não lhe 

confere propriamente isso, né? …] 

 

(G31) Não, de facto, não são considerados cidadãos de pleno direito.  

 

(G32) Não são, tanto que a sociedade tem para alguns doentes mentais a exclusão total, 

ou seja, a capacidade de prisão perpétua; pode perpetuar uma pena para sempre a esses e 

não perpetua a todos, excluindo-os da sociedade… porque são violentos, porque são 

impossíveis de gerir medicamentosamente… nem todos são.  

 

(G33) A sociedade tem que definir quais são aqueles que perturbam o ambiente familiar 

e permitir que apoios à família, apoios à integração ao núcleo mínimo da sociedade que 

é a família e dar apoio de terapêutica familiar, de terapêutica de grupo para integrar 

essas pessoas e ensinar-lhes a corrigir aquilo que é difícil.  
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(G34) Ser cidadão é uma coisa tão lata e tão complexa que eu acho que de facto, neste 

momento, eles não são cidadãos. São pessoas doentes e, não estão na fase de 

integração… 

 

(G35) Não é sobre eles que se luta na sociedade e se faz referendos… portanto, neste 

momento é um processo muito complicado…  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(G36) Claro, nós devemos ter a noção que há pessoas de uma enorme violência, que são 

doentes psiquiátricos… também há pessoas violentas que não são doentes psiquiátricos.  

 

(G37) Mas estes que são muito violentos têm um gatilho…  

 

(G38) Há pessoas que disparam um processo violento sobre aquilo que os reprime … 

tem um bocado a ver com importância do reprimir na nossa mente… quando sai é de 

uma violência brutal; para essas pessoas, nós não temos nenhum medicamento que as 

controle… 

 

(G39) É complicado termos um vizinho que sabemos que comeu a namorada!... Não é 

literalmente, é factualmente!... Que a cortou às fatias e a trincou!... E, se ele namorar a 

nossa filha, é complicado!... Quer dizer, ficamos com algum receio que volte a comer 

aquela…  

 

(G40) Temos muita dificuldade que o homem que mata sete pessoas no Osso da Baleia 

seja normal… tenha uma vida normal à porta de casa…  
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(G41) Eu compreendo que tenhamos medo, pois, não é de ânimo leve que o nosso corpo 

é programado para se defender da violência, logo, tem que ter medo que, ao pôr ao pé 

de casa uma situação dessas, tenha de novo mais receio…  

 

(G42) Temos de definir o que é possível, o que é e o que não é… quais são não 

alteradores da ordem publica, do processo normal social… e aqueles que o fazem; os 

que o fazem não podem viver em sociedade e têm que ter algum isolamento, algum 

modo de isolá-lo…  

 

(G43) Agora, penso que há maneiras de ir controlando estas situações… penso que 

brevemente teremos um modo, um holter, uma pulseira electrónica, uma coisa 

qualquer… que nos permita ir medindo esses valores da adrenalina que sobem neles e 

controlá-los… ou ter bombas infusoras que impeçam esse gatilho… isso é importante, 

de facto, integrar as pessoas o mais possível, mas neste momento é difícil isso 

acontecer…     

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(G44) A minha grande inquietação é em relação à degradação intelectual das pessoas e 

à minha própria, portanto, eu acho que quando nós envelhecemos vamo-nos degradando 

e a degradação do nosso intelecto torna-se, por vezes, alvo da anedota, alvo da chacota, 

ou seja, perde-se a dignidade.  

 

(G45) Perder a dignidade, é uma coisa dramática… é aquilo que muitas vezes acontece 

ao doente psiquiátrico.  

 

(G46) Há uma grande similitude entre o envelhecer e a perturbação e a doença 

psiquiátrica. Eu penso que é um campo enorme de estudo a senilidade como doença e os 

vectores biológicos para comportamentos que são anómalos e o seu inverso, quer dizer, 
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o apagamento no Alzheimer… o que é que vai apagando, o que é que vai deixando de 

ser… de fazer com que aquela pessoa seja pessoa? …  

 

(G47) Há muitas pessoas que negam este sentido biológico dos comportamentos e que 

acham que a pessoa não é só biologia e ADNs … mas, há aqui uma química, um 

processo físico-químico que, se bem estudado, nos vai dar melhor compreensão do que 

é a doença psiquiátrica… acho que é um grande caminho pouco explorado, pouco 

trabalhado, e que havia de haver um grande investimento nele…  

 

(G48) Preocupa-me muito, porque eu envelheço, porque toda a gente envelhece, tenho 

muito pânico dessa indignidade que nos pode acompanhar ao fim…  

 

(G49) Também no trauma… os acidentes de viação são muito frequentes, os acidentes 

de trabalho são muito frequentes e provocam situações de grande drama do ponto de 

vista intelectual; assustam-me imenso, são uma coisa que me deixa muito próximo de 

algum pavor… 

 

(G50) Tenho muito medo de algum dia estar deitado, inválido mentalmente… eu que 

gostei de tantas coisas na vida!... (Tenho medo) que perca todas essas memórias, que 

perca todos esses prazeres, todas essas coisas que me foram agradáveis!... E, portanto, 

tenho algum receio disso… acho que isso é apavorante…     

  

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Entrevista E8-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde 

Profissão: Enfermeira 

Idade: 44 anos 

Estado Civil: Casada 

Recodificação: H 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(H1) Arrogância, poder e dinheiro.  

 

[Concretizando…]  

 

(H2) Arrogância, é ultrapassar os outros a todo o custo para atingir os objectivos a que 

se propõe. E, explicitamente ou incluindo nisso está em relação do poder… do querer 

ter poder… ultrapassar todas as situações para adquirir poder e como influência o 

dinheiro… o poder que o dinheiro tem em relação a isto tudo…       

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(H3) Uma alteração física… que por alterações sociais… levou a ter essa situação e que 

muitas vezes é entendida como uma degradação à margem da sociedade e ela faz parte 

do dia-a-dia da sociedade…  

 

(H4) A alteração mental está em todos nós…  
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[Então encara como normal a perturbação mental…]  

 

(H5) Não encaro como normal! …encaro como um distúrbio que pode ter tratamento e 

encaminhamento e acompanhamento…  

 

(H6) Não a encaro como doença definida para ser viável no seio da sociedade…  

 

(H7) Não vejo o doente mental como um indivíduo marginalizado da sociedade… 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(H8) Em relação à saúde seria fácil definirmos as várias descrições e vários conceitos de 

saúde em relação aos vários autores.  

 

(H9) Em relação à doença, penso que todos temos que saber determinar onde começa a 

saúde e onde começa a doença, concerteza que no nosso dia-a-dia todos nós estamos um 

pouco doentes…  

 

[Uma exclui a outra?...]  

 

(H10) Excluem! 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

(H11) A perturbação mental apesar de ser uma área que esteja neste momento numa 

fase de expansão… ainda é sentida com a mesma rejeição de há uns anos atrás.  
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(H12) A fuga, o não querer reconhecer a situação como uma doença, mas sim como 

uma alteração que à partida não é contextualizada, não é aceite, é marginalizada…  

 

(H13) O doente mental tem que ter uma abordagem muito mais diferenciada… 

considerarmos a doença mental como um estado que tem tratamento e que à partida tem 

que ter acompanhamento… quando não existe, provavelmente acontece como nós 

quando temos uma doença física…  

 

[E o que é que sente perante um quadro de perturbação mental?...]  

 

(H14) Primeiro, sinto alguma sensibilidade para perceber.  

 

(H15) Outra coisa, sinto-me incapaz de responder… porque, é preciso um 

conhecimento profundo e uma enorme capacidade para o poder acompanhar me todas as 

suas vertentes …  

 

(H16) O sentimento que tenho relativamente ao doente mental é a incapacidade que eu 

tenho de abordar o doente na patologia propriamente dita, o ser um bocadinho mais 

abrangente e perceber a alteração que encontro... 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(H17) Eu acho que sim! Eu acho que, dependendo do acompanhamento que cada 

individuo e de acordo com a patologia encontrada na doença mental, até porque 

algumas são bastante limitadora, eu acho que o papel do doente mental poderia estar 

mais contextualizado na sociedade actual, tendo em conta a diversidade que há de 

acompanhamento e da capacidade que há em intervir em formas de tratamento. 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 

 

(H18) Isso depende também do doente que temos em causa com a doença… e depende 

também da patologia mental…  

 

(H19) Há patologias mentais que são dados como inimputáveis pela sua especificidade.  

 

(H20) Na maioria… um doente mental é um doente que tem uma perturbação que é 

desviante do padrão normal da sociedade…  

 

(H21) Dá-me ideia que o direito é sempre igual, desde que ele tenha capacidade de 

discernimento … que consiga decidir.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(H22) Eu acho que são doentes perigosos em relação à sociedade… tendo em conta a 

especificidade da patologia.  

 

(H23) (No caso da esquizofrenia), eu acho que podem ser indivíduos perigosos, desde 

que o seu acompanhamento não seja mais apertado e que haja uma avaliação… mais 

apertada em relação a eles…  

 

(H24) O que é que a sociedade poderia encontrar? Poderia encontrar… não uma 

sociedade paralela… mas poderia encontrar meios capazes de responder à 

descompensação desse doente mais facilitadora… o que não acontece actualmente…  
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(H25) A nível da sociedade, um doente que esteja definido com uma determinada 

patologia - especificamente em relação à esquizofrenia, que é a que conheço melhor – 

não tem capacidade de lhes dar resposta… está limitado, está limitado!  

 

(H26) Não encontra soluções…, nem de integração no mundo do trabalho, nem de 

ocupação e acaba por institucionalizá-los como produto acabado... 

 

(H27) Exige uma resposta familiar (como sendo da sua competência), quando a família 

é aquela que menos conhecimentos têm em relação à patologia…  

 

(H28) Eu acho é que a saúde (e falando especificamente desta) deveria estar mais 

vocacionada para responder às necessidades destes doentes, tendo em conta que tem o 

conhecimento da patologia e das normas desviantes dela e daí que deveria fazer chegar 

à sociedade determinados princípios e determinados conhecimentos no sentido que 

aqueles doentes estariam bem situados em determinadas áreas, em determinadas 

actividades, em determinado seio social, em determinada ocupação… não deveria ser o 

contrario: estão no seio familiar, onde tudo é já complicado e à partida não há muito 

mais a dar do que o internamento compulsivo, muitas vezes motivado pela justiça ou 

por situações que à partida põem em causa o bem-estar da sociedade comum…  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(H29) Pessoa, para mim, é um ser individual, que à partida tem características muito 

próprias e todo um suporte familiar, cultural… mas que não deixa de ter as suas 

características próprias…  

 

(H30) Pessoa é aquela e não outra.  
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(H31) Embora ela possua influências do meio e do ambiente onde foi criado, onde foi 

aculturado, aonde se desenvolveu, onde está neste momento, no entanto, tem sempre 

algo que é dele…  

 

[E o cidadão ou individuo com perturbação mental é pessoa?...]  

 

(H32) Para mim é pessoa…  

 

(H33) É pessoa porque que tem as suas características próprias, como à partida terá 

como consequência também do seio de onde veio, e que isso tem muitas vezes o reflexo 

dessas próprias características, ou seja, não pode ser visto o indivíduo sozinho, sem 

perceber um bocado do seio de onde ele veio, das características que lhe estão 

subjacentes…  

 

(H34) Provavelmente um individuo… um doente mental vem de determinada zona, tem 

subjacentes determinados pontos de referência ou determinadas situações que pode estar 

na causa do desencadear da patologia… daí a família poderá ser uma delas…  

 

(H35) Não deixa é de ser uma pessoa… no meu conceito de pessoa, é aquela pessoa, 

que à partida tem toda aquela carga envolvente, quer familiar, quer do meio onde se 

encontra, quer da sociedade, quer das condições… quer das experiências que teve ao 

longo de determinada fase vida e provavelmente são essas que foram desencadear uma 

outra situação… que neste caso está determinada como doença mental mas, que 

provavelmente, não nasceu doente mental…      

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(H36) Eu acho que é uma área que já está quimicamente muito bem desenvolvida… em 

relação ao acompanhamento é que acho que há mais críticas a fazer….  
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(H37) Eu vejo-me na situação de ter um doente mental, familiar ou não, mas que tipo de 

respostas é que a sociedade e, neste caso, em questão ao serviço de saúde, tem para dar 

para além daquelas que dá? Porque para aquelas que dá parecem que se limitam ao 

internamento…  

 

(H38) Depois não há muito mais saídas… é quase como um fardo ter que suportar 

alguém que tem este tipo de patologia…  

 

(H39) Não é a mesma coisa que ter uma doença definida física, em que é culturalmente 

aceite como um mal, mas um mal compensado pelos outros, que é fácil a gente delegar 

competências, delegar responsabilidades, para poder ajudar…  

 

(H40) No doente mental não… isso é da responsabilidade da família, daqueles que 

estão direccionados, directamente a lidar com eles e há como que um fechar…  

 

(H41) Eu acho que este tipo de abordagem deveria ser feito por quem manda, atendendo 

que também é uma área que está a desenvolver cada vez mais as doenças de foro mental 

e perceber um bocado, aquilo que as pessoas podem contar no futuro para este tipo de 

situações… e acho que isso não está a ser feito… 

 

(H42) Neste momento não me parece que seja uma prioridade de quem manda… 

preocupa-se sim por estabilizar aquilo que há e aparentemente demonstrar que é o 

suficiente…  

 

(H43) Na minha perspectiva acho que não é o suficiente… porque a maior parte das 

famílias não consegue responder ao final destes anos todos… apesar de bem 

identificadas ninguém lhes dá resposta… nem os que trabalham, nem os que estão 

fora… ninguém sabe encaminhar … é quase como um vazio… e daí é que ao 

questionarmo-nos o que é ter um doente destes ao encargo… ficamos sem respostas… 
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(H44) Muitas vezes tem a ver com o factor de idade quando a gente considera que o 

desenvolvimento da doença mental é muito precoce e pensar no futuro dessa pessoa …  

 

(H45) Se socialmente aqueles que, hipoteticamente, são considerados indivíduos 

normais já têm uma dificuldade de se impor a nível da sociedade e de ter um 

determinado papel na sociedade… o doente metal cada vez mais tem as coisas 

dificultadas… 

 

(H46) Eu acho que este tipo de situações têm interesse no sentido de reflectir que aquilo 

que existe é insuficiente, tendo em conta as necessidades da maior parte dos doentes e 

da maior parte das famílias.   

  

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 
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Anexo 11 - Entrevista ao Participante Profissional de Saúde Mental I
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Entrevista E9-2007 

 

GRUPO: Profissionais de Saúde 

Profissão: Professora Enfermagem 

Idade: 41 anos 

Estado Civil: Divorciada 

Recodificação: I 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

1 - No seu entender, como é que a sociedade actual encara a pessoa, em termos de 

respeito? Defina isto em três ideias-chave. 

 

(I1) Quando falo em respeito da pessoa tem a haver principalmente na integridade da 

própria pessoa. 

 

(I2) Na minha percepção muitas vezes não aquilo que acontece… 

 

(I3) Respeitar a outra pessoa deve ser no sentido da sua globalidade, da sua integridade 

como pessoa desde a sua vida intra-uterina… tendo em conta o seu desenvolvimento… 

o seu percurso… no sentido de coerência…  

 

(I4) Ter sentido de coerência ao longo do percurso da sua vida de pessoa e, aí sim, é que 

devia ser o respeito (!) que a sociedade devia ter por cada pessoa!  

 

(I5) Não estou a dizer com isso que é isso que sucede… se fosse isso que sucedesse não 

existiam tantos problemas como aqueles que acontecem.  
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(I6) Fundamentalmente, quando falamos no respeito pela outra pessoa (no âmbito da 

sociedade) tem a ver com isso – com o sentido de coerência – com o respeitar a 

integridade da pessoa no seu todo… tendo em conta o seu percurso e desenvolvimento 

enquanto pessoa… enquanto, por exemplo, um bebe, uma criança, uma pessoa adulta, 

uma pessoa idosa…  

 

(I7) (Por outro lado) ter em conta o aspecto sócio-cultural, obviamente, mas que isso 

não seja estigmatizante ao ponto de aquela pessoa exigir mais respeito do que a outra… 

 

(I8) O respeito pela pessoa é igual, independentemente do contexto sócio-cultural… e 

não é isso que muitas vezes se vê… 

 

(I9) Nós enfermeiros é isto temos que ter como principio: respeitar a pessoa, 

independentemente da sua cultura, da sua habilitação académica, cultural, da sua 

posição na sociedade, profissionais, … respeitamos sim, mas tendo em conta o seu 

todo… respeitar a pessoa tem a haver precisamente com isso… 

 

(I10) Tratar diferente, pessoas que também são diferentes, … não é tratar igual (tipo, 

por exemplo, uma fábrica, em série, em que tu, aí, tens que fazer o mesmo que os 

outros).  

 

(I11) Não!... Há que respeitar as diferenças! … E é só pelas suas diferenças, mas por 

aquilo que a pessoa é na sua globalidade!  

  

(I12) [Portanto, basicamente seria respeitar a integridade como pessoa, pela sua 

diferença… e o sentido de coerência].  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

2 – Onde enquadra a perturbação mental na sua definição de normalidade? 

 

(I13) Ai, meu Deus!... Mas o que é isto de ser normal?...  
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(I14) Nós dizemos às vezes: “o que é normal?”  

 

(I15) Fundamentalmente, tu tens que ter a noção como pessoa e independentemente da 

tua profissão, do que tens de área a defender, o que acho que é básico.  

 

(I16) Nós temos pontos de referência… referentes ao percurso da pessoa na sua 

evolução da pessoa… desde o seu meio intrauterino e ao longo da sua vida…  

 

(I17) Esses tais pontos de referência, dizem sempre que… a pessoa está a ter um 

desenvolvimento adequado - normal! - de acordo com aqueles parâmetros que estão 

definidos…  

 

(I18) Nós em biologia, temos a necessidade das classificações, da taxionomia…  

 

(I19) Nós, seres humanos temos a necessidade de rotular as coisas, de as arrumar em 

gavetas … aquela é das plantas… aquela é das pedras… da fauna, da flora… ou então 

em casa, tu tens os arquivos disto, daquilo e daqueloutro, supostamente… tens a gaveta 

disto, daquilo e daqueloutro… e por aí adiante…  

 

(I20) Isto também acontece connosco na área da saúde, e mais concretamente na área da 

especialidade do saber, nomeadamente em psiquiatria, também tem a nomenclatura 

própria das doenças, e por aí adiante…  

 

(I21) Mas, devemos ter a noção que nada é definitivo.  

 

(I22) No âmbito da neurolinguística, das neurociências, é compreensão do que é que é 

isto de normal, onde estão as barreiras daquilo que é dito como normal e aquilo que não 

é... é tão ténue! …em termos bioquímicos, uma percentagem de dopamina a menos ou a 

mais pode fazer toda a diferença, por exemplo, e, no entanto, é uma pessoa que temos 

de a ver sempre no seu todo… 
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(I23) A normalidade e perturbação mental quantas vezes estabelecem uma linha muito 

ténue...  

 

(I24) Fundamental, há pontos de referência, muito bem! Temos esses pontos de 

referência que nos servem de exemplo, depois, temos que ver a pessoa no seu contexto, 

no seu todo, nas circunstâncias… essa pessoa é ela, no seu centro que é ela própria, …à 

volta, tem as outras pessoas e o meio também envolvente e nós enfermeiros temos que 

ver isso assim…  

 

(I25) O que é que é normal? Era bom, que nós tivéssemos a certeza, mas não temos! 

…temos é referências que permitem dizer que este individuo é ou não normal… este 

individuo está a ter um comportamento ou atitudes que podem ser consideradas 

desviantes ou não daquilo que é considerado… normal!  

 

(I26) Na nossa sociedade, temos essas referências… e é bom que nós saibamos quais 

são elas!  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

3 – Na sua óptica, o que é estar doente? Como vê a saúde e a doença? 

 

(I27) É a questão do defeito profissional… porque nós ficamos sempre com aquele 

conceito da OMS, do que é a saúde e a doença. 

 

(I28) Fundamentalmente, nós não podemos ver as coisas de modo um pólo ou do outro, 

entre o pólo negativo e o pólo positivo, entre a doença e a saúde… não podemos ver 

isso assim…  

 

(I29) Quantas as vezes a doença pode ser considerada no pólo positivo no sentido da 

pessoa ter dado conta - consciência! – daquilo que está a passar mal consigo, para poder 

melhorar! 
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(I30) Por exemplo, se uma pessoa que teve um enfarte de miocárdio e, nós sabemos que 

há grupos de risco… - estão identificados - mas mesmo assim e a pessoa sabendo… 

aconteceu o enfarte de miocárdio!... É uma doença aguda (o que é negativo), mas 

sobreviveu (ok!) e até mudou o seu estilo de vida – então até foi bom! ...Estás a ver, isto 

é um bocado relativo… 

 

(I31) Isto é sempre um bocado complicado, mas no entanto, aquilo que nós sabemos 

que esta questão da saúde exige um equilíbrio hemodinâmico e não podemos 

restringirmos ao corpo físico… e vê que lá está a totalidade da pessoa (em termos 

psicológicos, em termos culturais, em termos espirituais… a espiritualidade…) temos 

que integrar esses conhecimentos, sabendo que esse equilíbrio é sempre frágil e há 

momento que é mais frágil do que outros, nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento da pessoa… a começar da vida intrauterina porque é uma odisseia 

autentica… porque nós até nascermos, o que passámos para podermos desenvolver até 

aí… e depois cá fora, no meio extrauterino…  

 

(I32) O que é isso de estar doente? … A pessoa pode estar bem fisicamente e estar mal 

psicologicamente, está doente... o ser doente é mais fácil quando se está com uma 

fractura ou um ventre agudo… do que uma pessoa que está perturbada mentalmente… 

não se vê… não se palpa… não dói…   

 

(I33) A questão da saúde e da doença, eu acho que é uma linha muito ténue…  

 

(I34) Há pessoas que podem estar muito bem com limitações físicas e não se sentirem 

doentes, porque estão automizadas … é muito relativo.  

 

(I35) Agora, dizes que a pessoa está doente, mas a pessoa não se sente doente… isto é o 

“sentimento de si” (e lá vem a neurociência outra vez…) e a consciência daquilo que 

são as suas limitações… e ter a capacidade de enfrentá-las e com elas conviver no dia-a-

dia…  
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(I36) E, os enfermeiros têm o dever de potenciar a independência dentro da dependência 

daquela pessoa… 

 

(I37) A saúde não é a ausência de doença…  

 

(I38) Quantas das vezes a pessoa está doente e é um trampolim (digamos assim) para o 

seu bem-estar futuro…  

 

(I39) É evidente que nós como enfermeiros devemos promover a saúde… nas diferentes 

áreas da prevenção…  

 

(I40) Há intervenções, e há actividades que se forem feitas diariamente prevenirão 

situações de doença e promovem a saúde nas diferentes dimensões da pessoa.          

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

4 – Que sentimentos lhe inspira a perturbação mental? O que sente e como a vê?  

 

(I41) Como enfermeira, tive oportunidade de passar por alguns serviços da área da 

psiquiatria e apercebi-me de muitas situações, de muitas outras realidades; é algo ao 

qual sou muito sensível …  

 

(I42) A questão da perturbação mental passa um bocado porque eu não consigo 

comunicar com o outro e o outro não consegue comunicar comigo…  

 

(I43) Nós podemos estar a falar a mesma língua e não estou a perceber nada daquilo que 

está para ali a dizer e isso perturba-me …  

 

(I44) Muitas vezes é a aquela questão de rotular logo a pessoa de doente mental e 

muitas vezes pode ser um desequilíbrio passageiro (se assim se pode dizer, se uma 

pessoa está deprimida).  
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(I45) Em termos da perturbação mental o que sempre me perturbou (como pessoa, não 

como profissional) foi a comunicação.  

 

(I46) A noção de me afastar daquela pessoa porque não a percebo… não é repudiar, no 

fundo é um momento de protecção que a pessoa está a fazer e que a sociedade no geral 

também o faz.  

 

(I47) Não é o querer estigmatizar, mas estigmatizo, porque o não quereres permitir ao 

outro comunicar contigo, tu também não vais dar tempo para também compreender o 

outro, e, na perturbação mental passa também muito por aí…  

 

(I48) Hoje em dia existe muito apoio e a compreensão da pessoa com perturbação 

mental, o que eu acho que é muito significativo. Não se compara com aquilo que nós 

ouvíamos e dos relatos históricos que nós temos, dos livros…  

 

(I49) É preciso ter muita sensibilidade, para ter a humildade suficiente para tu ao 

considerares-te normal (!) não rotulares o outro que é uma pessoa também como tu, que 

precisa de mais apoio naquela circunstância, de ele (a pessoa) não estar devidamente 

situado e, portanto, é preciso de facto ter essa sensibilidade que nem todas as pessoas 

têm… e quando digo pessoas, estou-me também a referir a profissionais de saúde…  

 

(I50) Fundamentalmente, a minha questão e preocupação é não compreender na 

comunicação que estabeleço com o outro… o que é que o outro quer, o que é que o 

outro necessita… e não é fácil…  

 

(I51) E se eu tenho a minha profissão que é eu ajudar o outro e eu não estou a conseguir 

ajudar... ficamos assim um bocadinho… para não dizer totalmente com um sentimento 

de impotência…  

 

(I52) Portanto, há que saber mobilizar um conjunto de conhecimentos, tentar 

compreender, nomeadamente, o contexto (!) em que aquela pessoa está, o seu passado, 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

antecedentes familiares, pessoais… para que eles também possam contribuir… 

compreender a pessoa: o eu, os outros e o meio.  

 

[Falou no ser pessoa, o que é para si esse constructo?] 

 

(I53) Daquilo que é o meu entendimento… porque os diferentes conceitos também são 

utilizados em virtude daquilo que se pretende… uma coisa é dizer um ser vivo, um ser 

humano, e dizer a pessoa…  

 

(I54) Sou daquelas pessoas que consideram que a partir do momento que o pronúcleo 

masculino e o pronúcleo feminino se uniram e formaram as duas quatro, dezasseis e 

trinta e duas – que é a mórula – nós temos uma pessoa ali a desenvolver-se. Claro que 

posso ser criticada, e serei, não me importo… mas esse é o meu entendimento, porque 

é… um ser vivo!!!...  

 

(I55) Temos um património genético herdado que veio dos pais, que ainda não se pode 

exprimir, mas que já está a exprimir, porque está a crescer e a desenvolver-se e está 

dentro de um meio que, supostamente, que em principio não lhe será hostil… aliás, já 

fez de si, do que lhe diz respeito, na supressão de alguns aspectos imunológicos, para 

poder recebê-lo – estamos a falar em termos do organismo materno.  

 

(I56) Mediante, aquilo que se quer, em virtude dos objectivos, tanto pode dizer pessoa, 

se pode dizer ser humano, ou ser vivo em geral, mas… ser vivo – com o respeito a toda 

a vida e a toda a natureza – e isso é hoje em dia muito importante que passemos essa 

mensagem aos nossos jovens...  

 

(I57) O respeitar aquela planta, aquela árvore, … porque sem ela eu não tenho 

oxigénio… respeitar os níveis da agua… e isto faz parte do respeito pela natureza que 

nos cerca…  

 

(I58) Enquanto pessoas… respeitarmo-nos uns aos outros, portanto… a noção de 

pessoa, tem a ver com a noção da sua globalidade no ser psicológico, biofisiológico, 
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bioquímico, portanto, integrar todas essas dimensões… e lá estou eu com o 

sociocultural e espiritualidade, que é muito esquecida (não façamos confusão da 

espiritualidade com a religião… é muito mais … e isso deve ser dito sem receio).  

 

(I59) Portanto, a pessoa é entendida assim, e assim a compreendemos no seu 

desenvolvimento, num continuum… não naquela evolução que tínhamos de que nasce, 

cresce, desenvolve-se e morre… não, mas no seu continuum …  

 

(I60) Nós não somos perenes (há árvores que têm a folha perene… a folha!), mas todos 

nós temos um processo de senescência, inclusivamente já na vida intra-uterina, que é a 

apoptose das nossas células, que já começa na vida intra-uterina.  

 

(I61) A morte tem de estar ligada à vida, e a pessoa tem de se compreender nas suas 

diferentes dimensões, ao logo do seu percurso de vida. 

 

(I62) Portanto, respeitar toda e qualquer uma pessoa (!) e, Wanda Horta dizia que a 

enfermeira “era gente que cuidava de gente”; eu acho que temos de dizer que são 

pessoas que cuidam de pessoas! Cuidam, né?... há outros que tratam, têm obrigação 

disso, nós cuidamos… e é essa a diferença!      

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     

 

5 – Na sua opinião, as pessoas com perturbação mental têm algum papel na 

sociedade. Tendo papel, este deveria ser diferente? Acha que a sociedade actual 

concede um papel activo ao cidadão com perturbação mental? 

 

(I63) Eu acho que o papel deles é de alerta… que há qualquer coisa que não está bem, 

que não corre bem na sociedade… porque há muitas doenças mentais que têm a ver com 

o estado em que a sociedade se encontra…  

 

(I64) As pessoas estão isoladas, as pessoas têm medo, têm receio de conversar com a 

pessoa que está ali ao lado na paragem de autocarro, por exemplo… ou tu sentas-te no 
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lugar que tiveres e tens receio de falar, se não conheces de lado nenhum não vais falar, 

se te pões a falar a pessoa podes ser logo rotulada…  

 

(I65) O papel que o doente mental tem, para mim, devia ser compreendido como um 

alerta para a sociedade, porque há muitas das doenças mentais que são fomentadas, 

precisamente, pelo modo como nós vivemos... o grande espírito de competitividade… o 

modo que desde pequeno que a criança não percebeu o que era isto da frustração e 

apelar sempre para a competitividade, para o ter… para o ter… para o ter… e isso 

muitas vezes, e sabes perfeitamente que não tem nada a ver com o ser… 

 

(I66) Há um conjunto de deturpação de valores, que muitas vezes passam 

subliminarmente, inclusivamente na publicidade, e que muitas vezes pode levar e 

fomentar a algumas doenças mentais, por exemplo, a bulimia e a anorexia… tu vês as 

jovenzinhas que não têm autoestima nenhuma, que não se conseguem ver elas mesmo 

no seu corpo, nem percebem isto do seu corpo… portanto, o ideal que não é ideal 

nenhum, mas que para elas é... e isso foi e é fomentado pela sociedade em que vivemos 

e é uma perturbação mental… é uma doença que está descrita…  

 

(I67) A depressão cada vez existe mais no idoso… a pessoa que se isola 

completamente… que não fala com os outros… que muitas vezes só fala com o 

farmacêutico (e isso consegue para ir buscar os medicamentos e que vai ao centro de 

saúde e que muitas vezes a única pessoa que tem para conversar naquele minuto… com 

o enfermeiro ou com o medico é quando vai levar a receita), né? 

 

(I68) O papel do doente mental deveria ser a chamada de atenção… é para mim uma 

chamada de atenção…  

 

(I69) Se ele tem um papel activo na sociedade? Não sei! Gostaria que ele tivesse, 

porque isso queria dizer que teríamos integrado nas suas limitações, que são 

identificadas, dentro das suas limitações eles estava a ser útil, para ele próprio e para a 

sociedade… útil, não é no sentido economicista, é no sentido integrador da palavra, que 

é de ajuda interajuda e de cooperação...  
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[Depreendo das suas palavras que a sociedade é indutora de doença… acha que a 

sociedade está doente?] 

 

(I70) Eu acho que sim… olha que às vezes acho bem que sim… não digo daltónica 

(com respeito às pessoas que têm esse problema em termos das cores), mas às vezes está 

surda… às vezes é bom estarmos surdos, para não ouvirmos sempre tanto disparate… 

mas, esta surdez a que me estou a referir é, precisamente, o não dar tempo, do seu 

tempo, para escutar o outro…  

 

(I71) Muitas das situações eram evitadas, se houvesse tempo, comunicação e respeito 

pelo outro, pelas suas diferenças...  

 

(I72) A persistência é uma qualidade que nós devemos manter, no sentido que sabemos 

que estamos certos naquilo que estamos e são os nossos valores, naquilo que é o sentido 

de coerência e eu acho que isso é um deles...  

 

(I73) Nós desistirmos porque não é fácil, também não estamos a ser congruentes com 

aquilo que são os nossos princípios e isto de compreender o outro leva muito tempo, 

leva a vida inteira, até mais do que uma vida… até a começar por nós próprios, porque 

compreendermo-nos a nós próprios por vezes é um bocado complicado, o que é que está 

a passar aqui...  

 

(I74) Se a sociedade está doente, nós também somos responsáveis por isso… temos que 

saber que cada gotinha pode marcar a diferença num oceano… Se tu dás o teu tempo ao 

outro que necessita que o escutem, estás a ajudar essa pessoa e também te estás a ajudar 

a ti a ser melhor pessoa, ainda.    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

6 – Para si, este tipo de doente pode ser considerado um cidadão de plenos 

direitos? Porquê? 
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(I75) Depende… Há que respeitar a pessoa no seu todo. Só não respeitam quem vê 

como entidade separada nas diferentes dimensões e não pode… é integradora… 

conforme falámos há pouco, temos de conhecer a pessoa no seu todo, na globalidade… 

 

(I76) É evidente que a pessoa com perturbação mental e diagnosticado como doente 

mental é um cidadão de plenos direitos e ainda tem mais um: ele tem o direito de que os 

outros tenham a atenção para o escutar… para o tentar perceber.  

 

(I77) E nós, ditos normais, temos que ter então outras estratégias para o poder 

compreender melhor, nomeadamente, aquilo que se vê muito com as artes plásticas, 

portanto, porque são seres muito criativos. 

 

(I78) Muitas vezes aquela pessoa que não se consegue expressar verbalmente – no seu 

discurso nós não o entendemos – às vezes com desenhos, … com objectos que possam 

fazer quantas vezes não são mais preciosos para nós entendermos melhor o outro... 

pleno dos seus direitos, os deveres naquilo que é a sua autonomia e a sua independência. 

 

(I79) (Por outro lado, estes doentes) não podem estar a ser vistos isoladamente, mas no 

seu meio familiar e da comunidade… porque todos nós temos uma família; a família 

toda ela tem os seus deveres e seus direitos, mas as famílias integram-se numa 

comunidade, tal como a comunidade também tem os seus deveres para com as suas 

famílias...  

 

(I80) (Passa também pelo promover o sentimento do) sentir-se útil… a si próprio e aos 

outros… e o doente mental pode fazer isso, e nós sabemos que sim, claro!... Então para 

mim, tem todo direito e mais o outro…    

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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7 – Acha que os doentes com uma perturbação crónica e incurável podem ser 

perigosos para a sociedade? O que é que a sociedade poderia fazer com eles? 

Existe algo que lhes deva ser vedado? 

 

(I81) Historicamente as pessoas com perturbação mental ficavam isoladas, nos 

hospícios...  

 

(I82) A palavra hospício tem um nome horrível, né?... a gente fica logo… brrr… 

arrepiada…  

 

(I83) É evidente que o espírito… capitalista que nós temos na nossa sociedade 

ocidental… e economicista… é natural que surja as instituições onde essas pessoas são 

internadas… eu compreendo porque é que a sociedade faz isso!  

 

(I84) Para mim o ideal é que as instituições devem-se manter, mas devia haver ligação 

com a comunidade, em que a pessoa quando está mais perturbada recorra aos 

profissionais que a ajudem a restabelecer-se mediante as suas possibilidades e depois 

possa ser integrada na comunidade naquilo que possa fazer… isto é muito fácil de dizer, 

porque na prática nós sabemos que não é bem assim…  

 

(I85) Quando eu estive a estagiar eu tive contacto com pessoas consideradas muito 

perigosas... que estavam medicadas - e hoje, em termos psiquiátricos a ferramenta 

farmacológica é fundamental - e as pessoas ficavam dóceis, aparentemente 

controladas… a medicação ajuda nisso…  

 

(I86) Um diabético também precisa de insulina, mas isso é facilmente aceite… agora 

um doente que precise de outra medicação – e nós sabemos que tem efeitos secundários 

– nomeadamente, na modalidade da esquizofrenia, precisam de medicação neuroléptica, 

… medicação que nós sabemos que retarda os movimentos (eu apercebi-me disso…) e 

isso fazia-me confusão… mas o mal menor, pois, a pessoa pode depois comunicar com 

o outro…  
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(I87) As instituições existem e devem existir, com profissionais competentes, para 

ajudar o outro, a passar as fases mais complicadas e há outras que nós sabemos que a 

família na sociedade que nós estamos inseridos… economicista, capitalista… não tem 

estrutura por si só para ter este familiar consigo…  

 

(I88) Existem aí sim na sociedade essas estruturas para dar esses apoio… é nesse 

sentido que faz sentido… não é de os isolar ou de os estigmatizar... é no sentido que são 

instituições que existem para dar apoio… nós temos os infantários que existem para 

apoiar as famílias jovens que estão os pais a trabalhar e não têm com quem ficar com as 

crianças todo dia… é nessa perspectiva…  

 

[Há alguma coisa que lhes deva ser vedado… casar… conduzir… ter filhos…]  

 

(I89) Isso depende de cada situação… eu, por acaso vivenciei um casal que era 

rotulado… oligofrénico …   

 

(I90) Tiveram um filho, foi feita a devida medicação contraceptiva … informados do 

apoio que iria haver na comunidade, que tinham a família a ajudá-los e a criança… o 

recém-nascido nasceu impecável… aquilo que eu vi naquele casal foi muito afecto 

partilhado… agora é evidente que isso é sempre relativo. 

 

(I91) Ou aquela criança (agora adulto) com trissomia 21 e que esteve numa 

universidade nos Estados Unidos e que já está a trabalhar…  

 

(I92) Quando a gente pensa, liga as coisas e rotula… cada situação é por si só uma 

situação e é importante o meio em que está e que permite desenvolver as capacidades 

que tem! E permitem desenvolver, isso é que é excelente, portanto, por si só não se 

devem limitar.  

 

(I93) Deve-se é criar condições para potenciar o que exista dentro deles de bom e possa-

lhes ser útil a eles e aos outros. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



BIOÉTICA E SAÚDE MENTAL 

No Limiar dos Limites: O que o Doente Mental Mantém de Homem Ético 

 

 

8 – Para encerrar esta entrevista, existe alguma inquietação, reflexão, comentário 

ou leitura que ressalte desta problemática que queira partilhar connosco? 

 

(I94) A questão da doença mental, leva-me sempre à questão da saúde mental, e aí, acho 

que nós, como profissionais de saúde (nomeadamente, enfermeiros) temos uma 

responsabilidade muito grande, porque se nós temos em nós a questão da promoção da 

saúde, não é só em termos biofisiológicos, mas também psicossociais, culturais e de 

espiritualidade… desde que a criança é formada até ao seu pleno desenvolvimento e, 

portanto, os pais, os professores e a sociedade em geral…  

 

(I95) Eu acho que muitas perturbações da doença mental tem a ver com a falta de tempo 

que nós temos para dedicar aos nossos filhos para lhes fazermos passar a mensagem da 

sua autonomia, da autoestima, do respeito ao outro (a minha liberdade termina onde 

começa a liberdade do outro), termos a noção de que a competição existe mas deve ser 

uma competição saudável, não sem olhar a meios para atingir os seus fins que muitas 

vezes nós vemos isso, inclusivamente na nossa própria profissão; por outro lado, a 

ausência da frustração na criança, porque o menino quer toma, porque coitadinho não 

pode chorar, porque é a questão do ter em relação ao ser…  

 

(I96) Há aqui uma série de valores que nós profissionais, porque estamos em diferentes 

níveis de intervenção e sem nos darmos conta disso temos essa responsabilidade como 

cidadãos...  

 

(I97) A questão do doente mental, do respeitá-lo como pessoa… se ele está com aquela 

perturbação é porque precisa de mais ajuda para poder perceber o que está a passar com 

ele no seu meio para poder ajudar …  

 

(I98) Se tu te respeitas a ti próprio e ao outro, mais facilmente tu tens a noção do 

desapego relativamente às coisas e àquilo que é realmente importante… e se a pessoa 

tem a noção de si própria e está segura consigo, não está só… porque sabe que tem 

sempre os outros à sua volta…  
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(I99) Uma pessoa que se isola e que está deprimido, não está com as outras pessoas... 

nem se encontra com ela própria… e, quantas pessoas passam por nós assim e que nós 

podemos ou não estar alerta...  

 

(I100) A noção de que a responsabilidade é de todos nós… é uma responsabilidade que 

deve ser compartilhada, que devemos cooperar uns com os outros…  

 

(I101) Há muitas daquelas que são ditas doenças da sociedade hoje, doenças mentais 

actuais, que se bem repercutem em cada família e que depois nós estamos numa fase de 

intervenção já terciária e que podíamos também ter evitado isso… só dá é muito 

trabalho...  

 

(I102) Leva muito tempo perceber o outro que está louco e começa com coisas tão 

pequeninas como no dia-a-dia que tu tens o teu filho e o teu filho sabe que tu podes 

contar contigo, podes estar com ele, no tempo que tu tens e escutá-lo… o que é mais 

fácil se calhar “eu não tenho tempo e vai ver televisão!...”.  

 

(I103) Estou a dar exemplos daquilo que me apercebo daquilo que é o espaço dos 

miúdos e depois na adolescência que é um tempo artificial que nós criámos – sabemos 

bem disso – mas que temos o privilégio de naquelas idades cronológicas de 

compreenderem como pessoa integrada agora no meio envolvente e não só num 

grupo… é um momento de excelência, em que têm todas as capacidades cognitivas, em 

termos de pensamento lógico-dedutivo, e está completamente no alvo... o que é 

integrador ao longo da vida, concerteza…  

 

(I104) Mas, o que é que nós assistimos? Assistimos ao rótulo de que tudo o que é bom, 

é juventude, e depois, os outros… a criança e o idoso… ficam ali, quase isolados…  

 

(I105) Era um tempo excelente para eles entenderem a pessoa no seu todo, porque se 

eles quiserem e se permitirem vão passar todas essas etapas…  
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(I106) Quantas das vezes, há pessoas, na adultícia que dizem que agora percebo aquilo 

que me diziam…  

 

(I107) Se nós percebermos isso, eu acho que é possível antecipar, nisso que é um 

principado que é o respeito ao outro...  

 

(I108) Nós enfermeiros, com a nossa competência básica, podemos desenvolver com a 

relação de ajuda, devemos ter isso sempre presente em nós… 

 

(I109) No dia-a-dia, acho fundamental motivarmos as pessoas a sentirem-se 

respeitando-se a elas próprias e respeitando ao outro…  

 

(I110) Às vezes são atitudes básicas, elementares, mas que se esquecem… e isso muitas 

vezes pode fazer toda a diferença, poder auxiliar uma pessoa que está com algum 

desequilíbrio, naquela questão da saúde e doença, e que possa passar por um 

desequilíbrio do foro psicológico, psiquiátrico ou não…  

 

(I111) A tal questão dos pontos de referência na questão do desenvolvimento em que 

nós sabíamos que naquela fase está descrito que há mais sensibilidade para… há mais 

susceptibilidade para… intervir. 

 

(I112) Porque há vacinas para algumas doenças infecto-contagiosas (não é para todas 

também! … e isso parece que está arrumado), mas para a questão da doença mental não 

há vacinas… ou se calhar até há!...  

 

(I113) (Podemos dizer que somos vacinados quando) no convívio do dia-a-dia, nós 

apercebermo-nos de que na comunicação que estabelecemos uns com os outros que algo 

estará ou não tão bem como isso, porque em nós há uma sensibilidade, um senso 

comum, certo?... e depois, encaminhar para quem de direito… isso é que acho que é 

fundamental… 
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(I114) O enfermeiro de cuidados de saúde primários tem um papel primordial aí, porque 

está com a família… os seus ficheiros são a família… os utentes, clientes e as suas 

famílias... integrado na comunidade…  

 

(I115) Quando digo o enfermeiro, estou a dizer na minha profissão, mas obviamente o 

medico de família, o enfermeiro de família, tudo… tudo aquilo que integra a equipa 

multidisciplinar …  

 

(I116) E é um bocadinho por aí, né?... e acho que vamos conseguir! 

  

 

Então, dou por encerrada a entrevista, agradecendo o contributo que deu para a 

sua realização, Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


