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Resumo
Contexto: As análises históricas sobre classificações psiquiátricas foram até agora escritas sob uma perspectiva pre-
concebida. Essas análises assumem duas pressuposições: 1) a ação de classificar é inerente à mente humana; e 2) os 
‘fenômenos’ psiquiátricos são objetos naturais estáveis. Objetivos: O objetivo deste artigo é fornecer um esboço da 
evolução das classificações psiquiátricas sob o ponto de vista da história conceitual*, que pode ser definida como uma 
investigação teórica e empírica dos princípios, das técnicas e dos contextos nos quais os alienistas conduziram sua tarefa 
classificatória. Assume-se que todas as classificações psiquiátricas sejam produtos culturais e procura-se responder à 
questão da possibilidade de os modelos classificatórios importados das ciências naturais serem aplicados a construtos 
humanos (tais como doença mental), por definição baseados em ‘semânticas personalizadas’. Métodos: Exemplares 
da atividade classificatória são primeiramente mapeados e contextualizados. Sugere-se, então, que em cada período 
histórico a elaboração de classificações tenha-se dado como num jogo de xadrez, em que todo movimento é governado 
por regras. Isso é ilustrado por uma análise do debate francês sobre classificações, ocorrido em 1860-1861. Resultados 
e conclusões: 1) A medicina não é uma atividade contemplativa, mas, sim, uma atividade modificadora; portanto, as 
classificações têm valor apenas na medida em que possam produzir novas informações sobre os objetos classificados. 
2) O fato de as classificações não funcionarem bem (ou seja, de se comportarem como meros instrumentos descri-
tivos) não significa que devam ser abandonadas. O trabalho conceitual precisa continuar identificando ‘invariantes’ 
(ou seja, elementos estáveis que ancorem as classificações à ‘natureza’). 3) Na medida em que os transtornos mentais 
representam mais do que epifenômenos comportamentais envolvendo alterações moleculares estáveis, as invariantes 
‘neurobiológicas’ podem não funcionar adequadamente. A estabilidade depende de contingências temporais (conjun-
turas). Além disso, é improvável que classificações baseadas em genes venham a ser consideradas como classificação 
de transtornos mentais. Elas teriam baixo poder preditivo pela falta de informação sobre os códigos definidores de 
doença mental. Por outro lado, as invariantes ‘sociais’ e ‘psicológicas’ têm seus próprios problemas. 
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Abstract
Background: Historical accounts of psychiatric classifications have hitherto been written in terms of a ‘received 
view’. This contains two assumptions, that: (i) the activity of classifying is inherent to the human mind; and (ii) 
psychiatric ‘phenomena’ a restable natural objects. Objectives: The aim of this article is to provide an outline of the 
evolution of psychiatric classifications from the perspective of conceptual history. This is defined as a theoretical 
and empirical inquiry into the principles, sortal techniques and contexts in which alienists carried out their task. It 
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Introdução

Guiadas por regras nem sempre identificáveis na pers-
pectiva do presente2, a maioria das culturas humanas3 
atravessou períodos de zelo classificatório e produziu 
mais do que se poderia prever em termos de ‘classes’ 
de objetos, reais e ideais, povoando seu universo.

A cultura ocidental e sua medicina não foram exceção 
e, desde os tempos clássicos, todas as formas de moléstia 
humana, incluindo-se as pertencentes ao comportamen-
to e/ou à mente, foram assiduamente classificadas4. 

Uma dessas tendências classificatórias, principal-
mente com relação a plantas, animais e linguagem, 
ocorreu no Ocidente durante o século XVII5. No final 
do século XVIII6, ela tinha sido generalizada para toda a 
criação e crucialmente investida da crença de que ‘clas-
sificar’ fosse algo inerente ao homem7, que, por sua vez, 
conduziu essa tarefa de acordo com regras cognitivas 
escritas seja em seu cérebro8, mente9 ou linguagem 10.  
A partir daí, a discussão não foi mais sobre dever-se ou 
não classificar, mas sim sobre como classificar11, questão 
que permanece até os dias de hoje. De acordo com a 
maioria, os agrupamentos deveriam ser formados em 
termos de características ‘privilegiadas’12 (por exemplo, 
o órgão reprodutor das plantas). Linné e outros botâni-
cos do século XVIII aplicaram esse método às doenças13. 
No fim do século XVIII, Adanson14 ousou sugerir que 
todas as características deveriam ser levadas em conta; 
esse seu insight agora é considerado precursor da taxo-
nomia numérica15. 

Atualmente se aceita que todas as ações classificató-
rias devam assumir uma ‘teoria de conceitos’16. Os clas-
sificadores do século XVIII de certa forma compartilha-
vam a crença de que os conceitos fossem instrumentos 
‘organizadores’ (ou seja, dispositivos para criar classes 
comparando itens candidatos com um comparador [ou 

parâmetro = paragon]). Este último, por sua vez, foi con-
cebido seja como uma lista de características (aborda-
gem de tipo menu) ou uma imagem (ou protótipo) com 
poder discriminatório suficiente para organizar todos 
os freqüentadores de um universo finito em membros 
e não-membros de uma determinada classe17. Nature-
za, origens e regras de construção do comparador não 
foram mais discutidas, pois a explicação de Locke para 
o significado dos termos (central para sua teoria da 
classificação) tinha sido amplamente aceita18. 

Uma segunda importante premissa do século XVIII 
era a de que a tendência classificatória ‘natural’ demons-
trada pelo homem fosse inata (ou seja, um dom divino). 
Entretanto, na medida em que os princípios evolucio-
nistas se estabeleceram durante o século XIX, emergiu 
a concepção concorrente de que classificar represen-
tasse uma função ‘adaptativa’ (ou seja, que tivesse sido 
‘selecionada’ pela natureza por conferir uma vantagem 
cognitiva). Todas essas premissas iniciais estão ainda 
imiscuídas nas idéias classificatórias atuais, incluindo-se 
aquelas prevalentes na psiquiatria. 

Diante das circunstâncias (Zeitgeist), a classificação 
dos transtornos mentais (ou de seus fenômenos) é 
obrigatória e, tal como em 1798, em 1998 essa tarefa 
permanece um desfio. De modo simples e resumido, as 
concepções a partir do século XIX (cujo período histó-
rico é considerado neste artigo) podem ser agrupadas 
de acordo com o critério de elas assumirem ou não que 
os princípios da classificação ‘científica’ são universais 
e: 1) se aplicam à psiquiatria tout court [diretamente]19;   
2) se aplicam à psiquiatria mutatis mutandi [modifican-
do-se o que precisa ser modificado]20; ou 3) eles não 
são em absoluto aplicáveis, o que constituiria uma situ-
ação de ignoratio elenchi [ignorar a refutação, concluir 
erroneamente]21,22. 

assumes that all psychiatric classifications are cultural products, and endeavours to answer the question of whether 
classificatory models imported from the natural sciences can be applied to man-made constructs (such as mental ill-
ness) definitionally based on ‘personalised semantics’. Methods: Exemplars of classificatory activity are first mapped 
and contextualised. Then, it is suggested that in each historical period crafting classifications has been like playing 
a game of chess with each move being governed by rules. This is illustrated by offering an analysis of the 1860-1861 
French debate on classification. Results and conclusions: (1) Medicine is not a contemplative but a modificatory 
activity and hence classifications are only valuable if they can release new information about the object classified.  
(2) It should not be inferred from the fact that psychiatric classifications are not working well (i.e. that they only behave 
as actuarial devices) that they must be given up. Conceptual work needs to continue to identify ‘invariants’ (i.e. stable 
elements that anchor classifications to ‘nature’. (3) Because mental disorders are more than unstable behavioural 
epiphenomena wrapped around stable molecular changes, ‘neurobiological’ invariants may not do. Stability depends 
upon time frames. Furthermore, it is unlikely that gene-based classifications will ever be considered as classifications 
of mental disorders. For once, they would have low predictive power because of their lack of information about the 
defining codes of mental illness. ‘Social’ and ‘psychological’ invariants have problems of their own.
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A resposta convencional à questão de como se pode 
decidir qual dessas três concepções é a correta tem 
sido a de ‘interrogar a natureza’ (ou seja, por meio da 
‘pesquisa empírica’). Entretanto, essa resposta parte de 
duas premissas questionáveis: a de que a natureza seja 
um tesouro de ‘conhecimento’ estabelecido23, e a de que 
a pesquisa empírica seja ‘livre de teorias’. Entretanto é 
mais provável que, até o momento, a questão não tenha 
tido resposta; nenhuma ciência (incluindo-se a física) 
foi capaz de desenvolver um ‘teste empírico crucial’ 
que possa decidir entre sistemas conceituais rivais. Há 
a complicação adicional de que a ‘pesquisa empírica’ 
está associada a uma concepção na qual a natureza e 
seus objetos são plenamente independentes da mente, 
têm uma ‘estrutura matemática’ etc. e, portanto, de que 
ela não possa ser usada para comparar duas ‘epistemes’ 
diferentes, particularmente quando uma delas pode de 
fato rejeitar essa concepção particular da natureza. Em 
vista de tudo isso, esperar que a psiquiatria desenvolva 
um teste crucial é utopia (ou seja, apenas pela pesquisa 
empírica ela nunca será capaz de identificar uma clas-
sificação ‘real’ dos transtornos mentais)24. 

Uma solução mais realista seria, portanto, começar 
o trabalho empírico apenas quando um acordo ou 
convenção tenha sido estabelecido entre as diferentes 
concepções em questão, tais como: 1) a natureza do 
fenômeno a ser classificado; 2) os tipos de ‘conceito’ 
e ‘classe’ a serem utilizados; e 3) uma metodologia 
‘organizacional’. Na medida em que tal acordo também 
requer que a análise conceitual25 esteja focada em um 
enquadramento espacial (ou seja, região do mundo) e 
temporal específico, torna-se óbvia a necessidade de 
uma ‘história conceitual’ das classificações psiquiátricas 
na qual esse acordo possa se basear26. Tanto quanto sei, 
esta última ainda não foi escrita. Não que não haja abun-
dância de escritos sobre ‘classificações psiquiátricas’ 
ou suas histórias, pois, desde o século XIX, a literatura 
nessa área tem crescido muito. Ocorre que esse material 
é repetitivo e paroquial, freqüentemente dirigido para 
servir muitos Senhores (por exemplo, clínicos, admi-
nistrativos, didáticos e propagandísticos). Além disso, 
baseiam-se em técnicas historiográficas inadequadas, 
que não podem nos contar a história dos conceitos. 

Não obstante, esses escritos oferecem ricas seleções. 
Além de conter ‘fatos’ sobre classificações anteriores  
(à maneira de bons catálogos), eles nos dizem algo so-
bre o mundo científico e social em que as classificações 
nasceram. Por exemplo, durante o século XIX fazia parte 
do crescimento profissional e sucesso que os alienistas 
desenvolvessem uma classificação pessoal27. Esses 
escritos também nos falam das forças mais profundas 
(sociais e outras) que sempre controlaram a metodologia 
e implementação das classificações. Dependendo da 
façon de parler, os historiadores podem dizer que tais 
forças se originam de um ‘paradigma’, ‘estilo cognitivo’, 
‘episteme’ ou ‘moda’. A vantagem do último termo é que 
ele, ao contrário dos outros, refere-se a um processo 

social resistível e, portanto, remove o álibi de que todos 
os alienistas fossem controlados por ‘regras cognitivas’ 
inelutáveis28. 

Provendo um esboço para uma futura história das 
classificações psiquiátricas, este artigo busca ajudar os 
leitores a fugir do mito conceitual de que os psiquiatras 
estão obrigados a classificar transtornos mentais, por-
que essa é a maneira pela qual o cérebro ou a linguagem 
operam. Em razão de a sua inespecificidade (ou seja, 
eles podem ser ordenados em favor de qualquer causa), 
esse tipo de argumento é inútil. Entretanto, é justo dizer 
que as classificações podem servir a um certo número 
de funções descritivas e de organização (por exemplo, 
provendo uma nomenclatura, fornecendo uma base 
para busca de informações e descrição)29. Em vista 
do que será discutido neste artigo, é menos claro que 
elas possam também ajudar com relação à predição e 
formulação de teorias. Pouco será dito aqui sobre a ação 
organizativa em si (isso desperta o árduo problema do 
reconhecimento de sintoma e doença)30 ou sobre os 
produtos atuais da classificação. 

Definições agora e na história 

‘Classificação’ é um termo ambíguo que pode se referir: 
1) à criação de princípios e regras em torno dos quais 
itens, referências, características e futuros agrupamen-
tos serão constituídos (a isso chamamos taxonomia 
quando em referência a animais, plantas e outros objetos 
do mundo concreto)31; 2) ao ato de agrupar em si (ato 
de organizar/distribuir, o que no caso da psiquiatria 
corresponde em parte ao diagnóstico); e 3) aos produtos 
das atividades 1) e/ou 2) (a CID-10 e outros sistemas 
classificatórios podem ser considerados como exemplo 
disso). Não há espaço neste artigo sequer para começar 
a discutir as implicações e funcionalidades associadas a 
cada um desses significados. 

Comecemos com uma definição do século XX: 
‘Classificação é a identificação da categoria ou grupo 
ao qual um indivíduo ou objeto pertence com base nas 
suas características observadas. Quando as caracterís-
ticas constituem um conjunto de medidas numéricas, a 
colocação nos grupos é chamada por alguns estatísticos 
de discriminação, e a combinação dessas medidas é 
chamada função discriminante’32. 

Há pouca diferença entre a definição anterior e uma 
definição do século XIX: ‘Em todo ato de classificação 
devem-se dar dois passos; devem-se selecionar certas 
marcas, a presença delas é a condição para admissão 
nas classes, e então devem ser designados todos os 
objetos que as possuem. Quando as marcas seleciona-
das são realmente importantes e intimamente ligadas 
com a natureza e função das coisas, a classificação é 
dita natural; quando elas são dispostas de tal maneira 
que não afete materialmente a natureza dos objetos e 
se colocam entre coisas com propriedades principais 
de mais variada natureza, são ditas artificiais [...] as 
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vantagens da classificação são as de prover uma forma 
conveniente para nossas conquistas e aumentar nosso 
conhecimento sobre as relações em que os objetos estão 
um para o outro [...]’33. 

Segue-se agora uma concepção do século XVIII: 
‘Todos [os seres] são nuançados e variam em diferentes 
graus na natureza. Não há nenhum ser que não tenha 
acima ou abaixo dele outro ser com o qual compartilhe 
algumas características e com o qual não difira com 
relação a outras características’34; e outra do século 
XVII: ‘A natureza, na produção da doença, é uniforme e 
consistente; tanto é assim que, para uma mesma doença 
em diferentes pessoas, os sintomas são, na maioria das 
vezes, os mesmos; e os mesmos fenômenos que você 
observaria na doença de um Sócrates seriam observados 
na doença de uma pessoa qualquer. Apenas assim as 
características universais de uma planta são estendidas 
para todos os indivíduos da espécie; e quem quer que 
(falo a título de ilustração) descrevesse acuradamente a 
cor, o gosto, o cheiro, a figura, etc., de uma única violeta 
iria achar que sua descrição é válida, lá ou em qualquer 
lugar, para todas as violetas daquela espécie particular 
sobre a face da terra’35. Os pontos em comum demons-
trados nessas definições refletem sua origem comum 
e, portanto, o compartilhamento de premissas sobre 
ambas as entidades a serem classificadas e as regras 
para sua classificação. 

Nomenclatura

Toda metalinguagem (ou seja, uma linguagem de segun-
da ordem) deve incluir um conjunto mínimo de ferra-
mentas conceituais que permitam o exame da linguagem 
de primeira ordem em si, nesse caso a taxonomia (como 
contraponto aos objetos do mundo ao qual a teoria se 
aplica). Uma metalinguagem para a teoria classificató-
ria está gradualmente sendo constituída. A primeira 
distinção a ser feita concerne ao sistema classificatório 
e seu domínio: o primeiro refere-se a um esquema, um 
conjunto de regras e à definição das unidades básicas 
de análise; o ‘domínio’ refere-se à população ou universo 
de entidades a ser classificado. Esses elementos intera-
gem um com o outro, mas de particular relevância é a 
interação entre a definição de unidades de análise e seu 
domínio. Isso porque muitos podem dizer que a primeira 
ajuda a constituir o último. 

A metalinguagem da classificação também tem sido 
expressa em termos de um número de dicotomias: 
‘categórico versus dimensional’; ‘monotético versus 
politético’, ‘natural versus artificial’, ‘de cima para baixo 
versus de baixo para cima’, ‘estruturado versus lista’, 
‘hierárquico versus não-hierárquico’, ‘exaustivo versus 
parcial’, ‘idiográfico versus nomotético’ etc. Esses pares 
de conceitos se entrecruzam e não é fácil lidar com eles 
independentemente. Alguns se referem a características 
ou dimensões, outros ao compasso de classificações, 
ainda outros relacionam-se com a metodologia da taxo-

nomia. Portanto, apenas alguns podem ser aplicáveis à 
psiquiatria. 

As ambigüidades são freqüentes entre as dicotomias. 
Por exemplo, na dicotomia ‘categórico versus dimensio-
nal’, o primeiro termo pode ser interpretado como se 
referente ao status de características ou propriedades 
(uma característica está presente ou ausente, ou 0 ou 
1), ou ao estilo de organização/distribuição [sorting] 
(ou seja, uma entidade pertence ou não a uma classe); 
da mesma maneira, o segundo termo tem duas formas 
de interpretação: de que uma determinada caracterís-
tica esteja presente como um continuum ou de que a 
entidade (definida como um cluster de dimensões) é 
apenas parcialmente membro de uma classe. Classifica-
ções categóricas (por exemplo, espécies e classes) são 
populares em biologia36 e parecem requerer que seus 
exemplares estejam em equilíbrio estável (pelo menos 
dentro de um determinado período). 

Fenômenos psiquiátricos, sejam características 
(ou seja, sintomas) ou entidades (ou seja, doenças), 
não preenchem esses requisitos e portanto podem ser 
considerados ‘dimensionais’. Uma importante questão 
aqui se refere ao problema das variações na quantidade 
e/ou qualidade das dimensões. Se a alteração ocorreu 
dentro de uma variação ou espaço de tempo humano, 
então ela pode ser tratada estatisticamente. Entretanto, 
se ela tiver ocorrido em um período mais extenso (diga-
mos, de 100.000 anos, em decorrência de uma mutação 
genética), então a alteração pode ser perdida de todo. 
Isso só seria percebido após uma recalibração cujo 
achado não fosse mais compatível com a classificação 
original. Mas então seríamos confrontados com a curiosa 
situação de que haveria duas classificações ‘naturais’ do 
mesmo domínio. 

A dicotomia ‘monotético versus politético’ refere-se 
ao número e predominância dos traços usados para efe-
tuar a organização/distribuição: definições monotéticas 
baseiam-se no princípio de que classes consistem em 
todos os objetos que apresentam o mesmo conjunto de 
atributos. Definições politéticas fundamentam-se na idéia 
de ‘semelhança familiar’ e, portanto, listam muitos atri-
butos ou características todas as quais são possuídas por 
alguns membros da classe, mas nenhuma é possuída por 
todos os membros da classe (ou seja, cada membro tendo 
apenas algumas das características em questão)37. 

Desde o século XVIII, as classificações têm sido ditas 
‘naturais’ ou ‘artificiais’, mas mesmo essa classificação 
aparentemente objetiva é ambígua. De acordo com uma 
versão débil, os termos caracterizam a velha observação 
de que objetos podem ser classificados em termos de 
características essenciais ou relativas ao homem (por 
exemplo, flores podem ser agrupadas de acordo com 
seus órgãos sexuais ou, simplesmente, segundo seu uso, 
tal como em funerais, casamentos etc.). De acordo com 
uma versão mais robusta, entretanto, o primeiro termo 
da dicotomia de fato assume a existência de ‘tipos natu-
rais’38. ‘Classificações naturais’ seriam assim ditadas pela 
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‘realidade’ em si, enquanto as artificiais seriam produzidas 
pelo homem39. Isso prescindindo de que aqueles que de-
safiam a existência de coisas naturais argumentem que 
todas as classificações são, de fato, artificiais. 

A dicotomia ‘de cima para baixo’ [dedução] e ‘de 
baixo para cima’ [indução] remete à maneira como as 
classificações são construídas. Na prática, esses termos 
se sobrepõem à dicotomia natural versus artificial por-
que questionam se as classificações (como conjunto de 
categorias) deveriam ser deduzidas de alguma teoria de 
alto nível ou se a mobília do mundo deveria ser laborio-
samente organizada em grupos que afortunadamente 
pudessem constituir classes estáveis. 

A dicotomia ‘estruturado versus lista’ refere-se à or-
ganização interna dos componentes das classificações. 
Bons exemplos de puras ‘listas’ são os glossários da 
CID-10 e do DSM-IV, que seriam mais bem definidos 
como inventários parciais. Além do mais, as regras 
de inclusão desses inventários são heterogêneas e se 
originam de fontes científicas e sociais. Por exemplo, 
diz-se que algumas das categorias clínicas do DSM-IV 
devem sua inclusão mais à pressão da indústria farma-
cêutica ou de seguros médicos americanos do que à 
‘ciência’. Na medida em que fatores sociais estão sempre 
presentes nas classificações psiquiátricas, isso pode ou 
não constituir um problema para o DSM-IV e para os 
psiquiatras americanos – e isso não é da conta de mais 
ninguém. Entretanto, a situação torna-se problemática 
quando o glossário é exportado como um pacote para 
outros países com uma estrutura industrial de seguros 
totalmente diferente da americana. Classificações ‘es-
truturadas’, por sua vez, são aquelas cujas categorias 
juntas têm o propósito de oferecer um mapeamento 
completo do universo a ser classificado (por exemplo, 
como uma tabela de elementos químicos). Embora tenha 
havido algumas durante o século XIX, as classificações 
psiquiátricas estruturadas não foram levadas a sério 
durante o século XX. 

A dicotomia hierárquica versus mesmo nível também 
se refere à estrutura das classificações. Classificações 
hierárquicas são árvores de decisão nas quais as classes 
mais altas envolvem as de níveis mais baixos. Por exem-
plo, a divisão de Kraepelin entre neuroses e psicoses, e a 
última entre esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva, 
é um exemplo de classificação dicotômica hierárquica 
(diz-se que tenha sido sugerida por Karl Kraepelin, o 
irmão mais velho de Emil, um eminente classificador 
de moluscos)40. 

A dicotomia exaustivo versus parcial refere-se à cober-
tura ou ao alcance de uma classificação. Classificações 
exaustivas pretendem cobrir todas as entidades de um 
dado universo, tendendo, portanto, a ser dedutivas. Por 
exemplo, algumas classificações de transtornos mentais 
do século XIX propunham que a inteira essência do fe-
nômeno mental pudesse ser classificada sem resíduos 
nas dimensões intelectual, emocional e volitiva. Depois 
se propôs que qualquer uma dessas funções mentais 

fosse afetada independentemente pela doença, o que 
levou à pressuposição de que deveria haver doenças 
mentais com comprometimento intelectual, emocional 
e volitivo. De fato, essa é a base da nossa classificação 
atual levando à esquizofrenia e à paranóia (primeiro gru-
po); mania, depressão, ansiedade, fobias etc. (segundo 
grupo); e transtornos do caráter e da personalidade 
(terceiro grupo). Tais classificações propunham cobrir 
todas as possibilidades, e quem quer que tivesse um 
transtorno mental tinha de enquadrar-se em um des-
ses grupos. Para lidar com casos em que mais de uma 
função estivesse envolvida, seria necessário criar regras 
de preferência ou hierarquias para decidir ‘qual doença 
seria primária’41.

Por fim, há a ocasionalmente mencionada dicotomia 
idiográfica versus nomotética, cujas raízes históricas 
têm muito pouco a ver com psicologia ou psiquiatria, 
mas muito a ver com a classificação das ciências. Essa 
dicotomia é rica em significados e esconde uma com-
plexa gama de premissas relacionadas à natureza das 
doenças sociais e naturais, tais como se apresentavam na 
virada do século. Em 1894, em sua aula inaugural como 
vice-reitor da Universidade de Strassburg, Wilhelm 
Windelband ofereceu um sumário de suas opiniões e 
enfocou a diferença entre dois tipos de ciências: ‘Nós 
podemos, portanto, afirmar que, ao abordar a realida-
de, as ciências empíricas buscam uma de duas coisas: 
o geral na forma de leis naturais ou o especial, como 
um evento específico da história. Elas, dessa forma, 
contemplam o permanente e imutável ou o transitório 
enquanto conteúdo dos acontecimentos da vida real. As 
primeiras dessas ciências remetem às leis e as últimas, 
aos eventos; as primeiras ensinam o que são as coisas 
e as últimas ensinam o que aconteceu uma vez. No pri-
meiro caso, o pensamento científico é dito (se nos for 
permitido cunhar novos termos técnicos) nomotético; no 
segundo caso, idiográfico’42. Essa distinção traz consigo 
uma bagagem teórica demasiadamente complexa para 
ser aplicada de forma direta à questão dos estudos de 
caso ou de grupos de casos que no momento vêm inte-
ressando, sobretudo as classificações e análises dos es-
tudos envolvendo neuropsicologia e neuroimagem. Uma 
análise do raciocínio original de Windelband, contudo, 
pode iluminar alguns pontos da confusão atual. 

Conceitos 

Mencionou-se que, no âmago de qualquer taxonomia, há 
sempre uma teoria de conceitos. Essa proposição exige 
esclarecimento. Classificar pode ser uma atividade sim-
ples ou complexa. De acordo com a primeira situação, 
classificar é o ato de acomodar as entidades de um dado 
universo em determinados parâmetros oferecidos pela 
natureza ou inventados pelo homem. Quando analisados 
de uma perspectiva lógica, tais parâmetros são chama-
dos de ‘classes’; quando estudados como categorias 
cognitivas, são designados como ‘conceitos’. Na medida 
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em que é possível para qualquer um criar uma classifi-
cação sem a necessidade de mencionar explicitamente 
o patrocínio de uma teoria dos ‘conceitos’ (a CID-10 e o 
DSM-IV são bons exemplos disso), é também verdade 
que uma teoria dos conceitos seja sempre implicitamen-
te assumida. No último caso, o classificador irá descobrir 
que, por não ter trabalhado a teoria dos conceitos à qual 
ele se subscreve, pode não ser fácil compreender alguns 
aspectos de sua própria classificação (por exemplo, seu 
‘critério de verdade’, estrutura interna, alcance, capaci-
dade preditiva etc.)43.

Entretanto, boas classificações devem ser mais do 
que conceitos capazes de operar sem incorrer em erro. 
De todos os potenciais benefícios de uma classificação, 
o mais importante é o seu poder preditivo (ou seja, sua 
capacidade de produzir conhecimento adicional sobre 
a entidade no momento de sua classificação). O fato 
de que essa frutificação epistemológica na psiquiatria 
raramente seja aparente exige consideração. Nesse 
sentido, uma explicação pode ser a de que, para ser 
informativo, os sistemas classificatórios precisam ser 
estruturados, abrangentes e baseados em uma teoria 
geral (como a tabela periódica dos elementos químicos). 
Por razões que são discutidas em outras sessões desse 
artigo, há pouca esperança de que isso seja alcançado 
em psiquiatria. 

A percepção de que classificações estruturadas e 
discriminações categóricas plenas possam ser metas 
inatingíveis em psiquiatria levou alguns a lançar mão 
de outras definições de ‘classe’ e ‘conceito’ (por exem-
plo, ‘protótipos’)44. Nesse sentido, Hampton escreveu: 
“argumenta-se que a incerteza sobre classificações 
resulte do conhecimento inadequado das pessoas so-
bre as categorias que existem no mundo real. A visão 
prototípica é dirigida, entretanto, exatamente para a 
caracterização desse conhecimento inadequado – é um 
modelo das crenças que a pessoa tem. Se o mundo real 
é ou não mais bem descrito por um sistema conceitual 
clássico é uma questão interessante e importante, mas 
irrelevante para esse objetivo psicológico do modelo 
prototípico”45. 

Isso é relevante para a psiquiatria? As noções do ‘caso 
mais claro’, ‘melhor exemplo’ e ‘critério de procedimen-
to’ são aplicáveis a esse campo? Podem ser produzidos 
protótipos para todas as doenças mentais? Quais seriam 
suas fontes? Uma resposta plausível para essa última 
questão é a de que haveria duas fontes: por um lado há 
a história (ou seja, a visão concebida da doença); por 
outro, há a prática clínica em andamento (ou seja, a 
‘experiência viva’ de quem elabora o protótipo). O modo 
como essas duas fontes interagem é um dos problemas 
da psiquiatria. Por não haver nenhum bom simplificador, 
a última provê os critérios para moldar a primeira. O 
que não deve ser esquecido é que o que a história hoje 
concebe como ‘passado’ foi, na época, a ‘experiência 

vivida’ dos criadores do primeiro ‘protótipo’. Na medida 
em que gerações sucessivas moldam e recalibram o 
protótipo ‘recebido’, novos são acrescentados. Diante 
de séries históricas ainda não temos regras para decidir 
qual desses protótipos deveria predominar. 

Esse problema tem sido considerado com base no 
pressuposto de que há um progresso científico linear 
e que per force o protótipo atual seja o melhor. Infeliz-
mente, essa premissa é insustentável no caso específico 
das doenças mentais, não sendo correto dizer que todas 
as modelações e ajustes atuais produziram melhora do 
protótipo ‘recebido’. A visão alternativa seria dizer que, 
em virtude de refletirem exatamente a ‘experiência clí-
nica vivida’, todos os protótipos são tão válidos quanto 
os atuais. O problema aqui é causado pelo fato de ser 
altamente provável que, por meio de mutações genéti-
cas, medicações, pressões sociais sobre a linguagem 
descritiva, modismos na expressão e formulação de sen-
timentos subjetivos etc., os objetivos colocados estejam 
mudando o tempo todo. Noutras palavras, as invariantes 
biológicas (e sua expressão comportamental) não são 
mais estáveis ou confiáveis do que as invariantes sociais. 
Portanto, não pode ser dito que o último protótipo seja 
necessariamente o melhor em uma série temporal. 

O problema com os protótipos, portanto, é que eles 
não necessariamente avançam nosso conhecimento 
sobre a doença. Eles representam recalibrações perió-
dicas que permanecem válidas dentro de um certo 
período e não há nenhum modelo platônico para o qual 
elas necessariamente nos levem. Eles simplesmente 
capturam, como sugeriu Hampton, a extensão de nossas 
‘crenças atuais’ sobre o objeto (doença) em questão. 
Nesse sentido, a esperança de que a genética ajudará a 
psiquiatria a estabelecer definitivamente os limites das 
doenças mentais parece equivocada. 

Premissas 

Faz-se necessário assumir uma série de premissas 
com relação à exeqüibilidade das classificações. Por 
exemplo, como mencionado, os escritores começam 
pela premissa de que classificar seja a expressão de 
uma função cognitiva adaptativa. Esse pressuposto é 
expresso de diversas maneiras: por exemplo, usando 
a epistemologia kantiana e afirmando que o homem 
não pode parar de classificar. Nesse sentido, J. S. Mill 
também acreditava que classificar fosse algo intrínse-
co à gramática e que predicados fossem mecanismos 
naturais de acomodação/distribuição [sortal1*]46. Um 
‘conceito de acomodação/distribuição’ traz um critério 
de identidade e, assim, determina um tipo de objeto 
para o qual faz sentido perguntar se objetos desse tipo 
são iguais ou diferentes47. Mas nem todos concordaram 
com isso no século XIX. Por exemplo, Durkheim acre-
ditava que a mente humana era de fato não muito boa 

1*Termo utilizado por Locke (Essay) para designar um nome ou ‘predicável’ que pudesse prover um princípio de identidade para coisas de uma determinada categoria. [NT]
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em gerar classificações e que ela tomava emprestados 
modelos do simbolismo disponíveis na sociedade e na 
cultura. Portanto, as ditas ‘categorias lógicas’ seriam, na 
verdade, categorias sociais48. Nesse sentido, classificar 
doenças mentais seria mais como classificar símbolos 
do que coisas naturais. 

Mas a mesma idéia pode ser também abordada de 
uma perspectiva psicológica, em relação ao papel de am-
bas as funções mentais em geral ou à função da subjeti-
vidade humana. Assim, freqüentemente se tem atribuído 
um papel classificatório à ‘memória’ e se considerado: 
‘essencial ao comportamento adaptativo por que ele é 
organizado de modo a permitir que a informação obti-
da de experiências passadas seja aplicada às situações 
presentes. E a essência da organização da memória é a 
classificação. Embora experimentemos apenas eventos 
individuais, lembramos deles e identificamos ocorrên-
cias como instâncias de classes ou categorias’49. Outros 
propuseram haver apenas dois tipos de categorias de 
aprendizado: as baseadas em classificação e as baseadas 
em inferência50. De acordo com essa visão, diz-se que, 
se a linguagem não realizasse automaticamente uma 
função classificatória, a percepção humana do mundo 
seria comprometida e viveríamos em um caos jamesiano, 
ao mesmo tempo confuso e confundidor. 

Para uma história das classificações psiquiátricas 

A sugestão de Foucault de que uma nova tendência 
em catalogar a natureza tenha começado no Ocidente 
durante o século XVII é fundamentalmente correta. Ele 
passou a acreditar que isso tivesse a ver com uma nova 
maneira de lidar com a representação: nomeadamente, 
com a questão de ligar palavras com coisas (tanto que 
num último estágio lidaríamos apenas com palavras). 
Por exemplo, a crucial diferença entre as histórias ani-
mais do século XVII e os bestiários medievais e chineses 
é que nos últimos ‘tudo era dito sobre cada animal’, ao 
passo que nas histórias todo o velho conteúdo semântico 
era excluído, criando-se sistemas de representação então 
aplicados a uma variedade de objetos. As mesmas mu-
danças afetaram a própria história em si, que da condição 
de uma narrativa tornou-se uma técnica para capturar a 
verdade das coisas. Isso forçou a história a catalogar e 
lidar com o observado de uma maneira diferente51. Eis 
por que durante o século XVIII a questão de classificação 
ligou-se ao conceito condillaceano de ciência como uma 
‘linguagem perfeita’52 e também com o debate sobre 
o modo como as ciências se relacionam umas com as 
outras (o problema da classificação das ciências)53. 

No final do século XVIII, o jovem Pinel54 colocou a si 
próprio na junção de duas tradições. Como um dos tra-
dutores franceses de Cullen (que tinha admiravelmente 
sumarizado o trabalho dos nosógrafos continentais)55, 
Pinel declarou-se um filho do século XVIII; mas, ao es-
crever a sua Nosographie Philosophique56 e desafiar John 
Locke, ele olhava resolutamente para o novo século. Foi 

somente na metade do século XIX que Bouillaud, ainda 
influenciado por Condillac, começou a enfatizar o valor 
de criar uma ‘linguagem perfeita’ para a ciência e a ne-
cessidade de uma nomenclatura estável; neste último 
aspecto ele criticou Pinel por não ter definido nenhum 
dos seus termos-chave57. 

Na sua própria definição de classificação, entretanto, 
Bouillaud permaneceu um homem do século XVIII: 
‘uma classificação de doenças que seja verdadeiramente 
filosófica e racional deve estar baseada no conhecimento 
sobre a natureza da doença. Todas as construções noso-
lógicas erigidas sobre quaisquer outras fundações irão 
permanecer frágeis e levarão à ruína’58 (Para uma crítica 
geral dessa visão, ver Riese59). Neste breve artigo há 
espaço apenas para estabelecer os princípios de uma his-
tória conceitual. Com esse propósito, escolheu-se para 
análise um evento histórico específico, nomeadamente 
o debate de 1860-1861 sobre classificação na Société 
Médico Psychologique. Esse estudo de caso irá mostrar 
que o aludido debate foi um microcosmo conceitual onde 
foram ventiladas todas as principais questões do século 
XIX sobre classificação psiquiátrica. 

Questões historiográficas 

Há pelo menos três modos de se escrever sobre história 
das classificações psiquiátricas: catálogo cronológico60, 
história social61 e história conceitual. A última aborda-
gem, a ser seguida nesse artigo, baseia-se na concepção 
de que a história das palavras, conceitos e comportamen-
tos associados devam ser considerados separadamente 
e que, para cada sintoma mental ou doença, um ponto 
de ‘convergência’ possa ser encontrado onde os três 
elementos estejam juntos. A história conceitual se baseia 
na idéia de que os sintomas mentais sejam atos de fala 
ou de comunicação que levam um sinal biológico forte-
mente moldado por códigos pessoais, sociais e culturais; 
quando estão sendo pronunciados, esses atos são adicio-
nalmente conceitualizados por intérpretes profissionais. 
Portanto, a natureza da ‘realidade’ psiquiátrica não é 
nem pura biologia, nem um construto social vazio, mas 
uma complexa combinação de ambos. Essa abordagem 
historiográfica geral requer algumas modificações para 
trabalhar com classificações psiquiátricas. Por exemplo, 
propósito, objetivo, premissas conceituais, contingências 
sociais e temporais, o que Lanteri-Laura denominou 
‘les références non-cliniques’62, precisam também ser 
identificados. 

O debate da Société Médico  
Psychologique de 1860-1861

Em 1934, Desruelles et al. apresentaram a visão oficial 
sobre a origem das classificações psiquiátricas france-
sas: ‘Em 1843, no ano em que os Annales Médico-Psycho-
logiques começaram a ser publicados, a classificação 
das doenças mentais geralmente aceita incluía mania, 
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lipemania, monomania, demência, insanidade paralítica 
e idiocia; às quais alguns acrescentavam estupidez. [Na 
verdade] essa classificação foi primeiramente apresenta-
da por Cullen em 1872 (mania, melancolia e demência), 
a qual Pinel acrescentou idiocia, Esquirol acrescentou 
monomania e Georget acrescentou estupidez (ou seja, 
estados de estupor confusional, demencial e melancó-
lico que Esquirol tinha recusado considerar como uma 
entidade separada). Por último, Parchappe acrescentou 
a insanidade paralítica’63. 

A visão proposta por Desruelles et al. está declaran-
do de modo factual64 e histórico. Primeiro, a saliência 
do trabalho de Cullen foi também advertida por outros 
(ou seja, por organizar e aperfeiçoar as classificações 
do século XVIII, o grande escocês tornou-se de facto 
um carreador da cultura)65. Segundo, na medida em 
que se pode considerar que a medicina do século XX 
compartilhe os mesmos princípios de classificação dos 
dois séculos anteriores, poder-se-ia dizer que as idéias 
taxonômicas de Cullen tiveram mais importância do 
que hoje se considera. Terceiro, o fato de que todas as 
proeminentes nosologias psiquiátricas européias (alemã, 
francesa e italiana) pareçam ter tido a mesma origem  
(a nosologia de Cullen) sugere que as divergências pos-
teriores tenham resultado mais do crescimento dos na-
cionalismos europeus do que de algum desenvolvimento 
lógico ou empírico dentro da psiquiatria em si66. 

Durante o século XIX, enquanto a maioria dos alie-
nistas aceitava alegremente a visão de que classificar 
fosse um aspecto essencial de seu trabalho, escritores 
com uma compreensão social mais profunda eram mais 
ambivalentes. Um bom exemplo é Philippe Buchez67, 
que satirizava: ‘Por acreditar que tenham completado 
seus estudos, os retóricos irão compor uma tragédia e 
os alienistas uma classificação’68. Entretanto, ele também 
escreveu: ‘além de facilitar o ensino e ajudar a lembrar 
– funções por si próprias importantes – [as classifica-
ções] têm como objetivo mais importante conduzir um 
diagnóstico, agora chamado diagnóstico diferencial. 
Na medida em que o diagnóstico está na base do trata-
mento, pode-se dizer que, em última análise, o objetivo 
das classificações é o tratamento’69. Essa sensação de 
confusão sobre as classificações psiquiátricas continuou 
até o fim do século. Assim, Féré escreveu: ‘aqueles que 
debatem sobre classificações psiquiátricas soam como 
os trabalhadores de uma torre de Babel: quanto mais 
falam, menos a gente os entende. Se os termos não sig-
nificam a mesma coisa para todos, então correm o risco 
de ser aplicados a diferentes estados clínicos’70. Esse 
problema com as definições levou Baillarger a sugerir 
que a Société Médico Psychologique deveria ‘estabelecer 
o significado das principais formas de doenças mentais, 
de modo que seu percurso científico, por assim dizer, 
possa ser controlado’71. 

Desruelles et al. também relataram que os alienis-
tas franceses do século XIX usavam pelo menos oito 
critérios para classificar as doenças mentais: a causa da 

doença (etiologia), o substrato da doença (por exemplo, 
anatomia), a evolução clínica (se curável ou incurável), 
as estatísticas (de acordo com o que era observado 
nas estatísticas dos principais asilos da França), a fe-
nomenologia (se a doença incluía ou não delírios), a 
condição ‘natural’ (ou seja, se a doença correspondia 
a ‘tipos reais’ presentes na natureza), a psicologia (ou 
seja, qual faculdade mental foi dada como deficitária) e 
o curso da doença. 

Com todas essas abordagens disputando poder, não 
é surpreendente que a Société Médico Psychologique 
tenha recorrido a um debate72 sobre as classificações 
psiquiátricas. 

O debate 

O debate começou em novembro de 1860 com Dela-
siauve73, que, com a justificativa de discorrer sobre a 
revisão positiva de Buchez acerca de um livro recém-
publicado por Morel74, apresentou uma análise das idéias 
classificatórias de Esquirol, Ferrus, Falret, Girard de 
Cailleux, Lasègue e Baillager. Da classificação etiológica 
de Morel, escreveu Delasiauve: ‘Morel está evidente-
mente intoxicado por suas idéias. O que parece tê-lo 
seduzido, e em certa medida também a Buchez, são 
as doenças causadas pelo álcool, pelo chumbo e pela 
epilepsia, em que as causas são tangíveis e seus efeitos, 
compreensíveis. Não é assim com outros estados em 
que há múltiplos fatores e influências’75. Buchez replicou 
brevemente: ‘Doenças mentais são caracterizadas por 
sinais e sintomas que têm sempre servido como prin-
cípios classificatórios. Eles são suficientes? A resposta 
é não [...] é necessário investigar a patogênese das 
doenças mentais [...] descrever a doença mental não é 
classificá-la’76. 

O debate na sessão de 26 de novembro de 1860 
começou com Jules Falret77, que tratou de identificar 
‘os princípios que governam, em todas as ciências, o 
desenvolvimento das classificações naturais’: ‘1) Uma 
classe deveria ser definida em termos de um conjunto 
de categorias presentes em todos os objetos a serem 
abarcados e não em termos de um caráter que possa 
artificialmente trazer juntos objetos que seriam dife-
rentes se outras características fossem consideradas; 
2) esse conjunto de categorias deveria ser ele próprio 
organizado em uma hierarquia de modo que seus com-
ponentes essenciais fossem claramente identificados; 
3) os objetos sob uma classe deveriam não apenas 
compartilhar do conjunto de características em um de-
terminado momento, mas mostrar que eles evoluíram de 
modo semelhante [adquiriram as características em uma 
ordem que pode ser prevista]’78. Pode ser claramente 
visto que o critério 3) reflete a influência da teoria da 
evolução e estabelece uma tarefa que permanece não 
cumprida até os dias de hoje: poucos psiquiatras irão 
considerar a ordem em que os sintomas aparecem como 
um critério classificatório79. 
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Falret, então, passou a criticar todas as classificações, 
por elas se basearem em apenas uma característica ou 
caráter, como o envolvimento de: ‘1) uma faculdade 
intelectual ou 2) uma idéia predominante ou emoção 
ou 3) ato ou 4) as características e extensão de um 
delírio’80. Com base nisso, concluiu que ‘mania, mono-
mania, melancolia e demência são clusters sintomáticos 
provisórios e não espécies verdadeiras e naturais de 
doenças mentais’81. 

Morel assistia à sessão de 26 de novembro e ‘em-
bora [ele] não houvesse planejado falar [...], sentiu que 
deveria intervir por ter suas idéias questionadas por 
Delasiauve e Falret’. Não tendo sido preparada, sua fala 
foi vagamente concentrada em justificar a opinião de 
que as doenças mentais hereditárias existiam, embora 
‘três elementos convirjam para criá-las: predisposição, 
uma causa e uma série de transformações de fenô-
menos patológicos que [...] determinam o lugar que 
uma determinada doença irá ocupar na classificação 
nosológica’82. 

A sessão de 10 de dezembro foi tomada pelo debate 
entre Adolphe Garnier83 e Alfred Maury84. Garnier come-
çou sugerindo que a dicotomia ‘natural-artificial’ devesse 
ser substituída por ‘essencial-superficial’. Na medida em 
que era impossível ter em conta todas as características 
dos objetos a serem classificados, grupos baseados em 
um número limitado de características sempre levam a li-
mites confusos e, portanto, ‘há sempre pacientes que flu-
tuam entre duas classes’. Geoffrey Saint-Hilaire e Cuvier 
tinham tido uma discussão sobre esse mesmo tópico há 
muito tempo e ‘não houve solução para isso’. Essa foi 
a razão pela qual os alienistas tentaram complementar 
suas classificações com especulações sobre a etiologia, 
mas esta última não deveria ser considerada como uma 
característica dos objetos em questão. Garnier terminou 
por sugerir uma ‘classificação essencial das doenças 
mentais baseada nas faculdades mentais’85. 

Maury surgiu para afirmar que, uma vez que a ciên-
cia não tinha avançado o bastante, apenas classificações 
artificiais eram possíveis, particularmente na área da 
medicina psicológica, em que se sabia pouco sobre as 
causas. Ele atacou Garnier por sustentar uma ‘visão 
psicológica’ da doença mental, por considerar que ‘ela é 
conseqüência de uma comoção emocional já presente no 
coração humano e circunstancialmente o subjuga e lhe 
rouba a liberdade’. Na medida em que emoções fortes 
podem ocasionalmente causar insanidade, há muitos 
casos em que os sintomas se sobrepõem ao paciente 
(por exemplo, aqueles resultando de doenças cerebrais 
que produzem alterações de comportamento). A questão 
‘era não classificar as doenças mentais a partir de um 
ponto de vista filosófico, em termos de qual faculdade 
mental parecesse envolvida, mas sim em termos de 
suas origens patológicas [...] de outra forma não seria 
possível diferenciar doença mental de comportamento 
normal (por exemplo, monomania de sonho)’. ‘Não 
podemos nos esquecer de que aqui não estamos no 

mundo da metafísica, mas no da medicina psicológica. 
Classificamos as doenças mentais para curá-las e por isso 
devemos procurar e encontrar sua etiologia’86. 

A sessão seguinte, em 24 de dezembro, foi tomada 
pelo retorno de Garnier. Após reiterar sua opinião de 
que ‘procurar por causas eficientes de acordo com os 
princípios de Bacon’87 fosse a melhor maneira de se obter 
uma classificação, ele explicou por que Delasiauve tinha 
se sentido incapaz de classificar a insanidade de acordo 
com a concepção da psicologia das funções intelectuais: 
‘não é possível criar uma classificação da insanidade 
baseada em uma divisão convencional da inteligência 
em julgamento, raciocínio etc., porque essas operações 
não são independentes, mas se mesclam umas com as 
outras, com atenção, memória [...] Portanto, pode ser 
melhor dividir a inteligência de acordo com os objetos 
com os quais ela lida’88. 

Garnier, então, se voltou para Maury: ‘Ele me diz, 
você não leva em consideração as causas físicas, mas 
está apenas preocupado com causas psicológicas [...] 
Eu respondo, embora espiritualista, eu não tenho medo 
da matéria, mas quando a procuro não a encontro [...] 
a insanidade é um distúrbio das faculdades intelectuais 
e requer um método específico de observação [...] há 
insanidades devidas a saturnismo, alcoolismo etc., como 
há outras devidas a doenças do fígado. Alterações nesse 
órgão não causam a insanidade. É no cérebro que a 
causa deve ser buscada. Se aquela parte do cérebro 
que produz alucinações é lesionada de algum modo, 
inclusive pelo toque de um dedo, ela irá levar ao mesmo 
sintoma’89.

A sessão seguinte ocorreu em 29 de janeiro de 1861 
e teve como protagonistas Buchez e Garnier. Buchez 
começou com um sumário do que tinha acontecido até 
então: ‘por um lado, aqui foram lidos artigos sugerindo 
que a insanidade seria apenas uma doença com diferen-
tes manifestações’90, donde se segue que as publicações 
descritivas e classificatórias apenas arranham a super-
fície e, ‘por outro lado, um artigo que foi lido tentando 
identificar etiologia orgânica, patogênese’ [...] ‘o método 
baconiano é usado em medicina sob o nome de método 
de exclusão, mas tem tido pouca influência na história 
natural’; ‘doenças não são entidades independentes, 
existindo por si próprias com uma existência autônoma, 
como plantas ou animais. Elas claramente dependem de 
um organismo vivo e existem apenas nele’91. Na medida 
em que ‘uma classificação deve ser, acima de tudo, uma 
sincera reflexão da ciência de seu tempo’, Buchez sentiu 
que precisava explicar à audiência qual era o estado 
das coisas em termos de filosofia da ciência e passou a 
fazê-lo. Optou, de novo, por dar suporte a Morel e à sua 
classificação orgânica92. 

Garnier foi surpreendentemente conciliador em 
sua intervenção: ‘A questão então é saber se há várias 
insanidades ou apenas uma. Buchez parece inclinado 
para a última possibilidade. Para determinar isso nós 
devemos utilizar o método baconiano [...] Mas ele está 
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certo em dizer que o último não é relevante para a his-
tória natural’93. A sessão foi concluída pela observação 
direta (e correta) do Dr. Archambault94: ‘Garnier e 
Buchez parecem estar empregando as palavras loucura 
(folie), alienação mental, doença mental etc., como se 
tivessem o mesmo significado’. Mobilizado pelo comen-
tário, Buchez levantou-se: ‘loucura e alienação mental 
não significam a mesma coisa; alienação mental tem de 
fato um significado bem mais amplo’95. 

O debate continuou por mais três sessões: 25 de 
fevereiro, 25 de março e 29 de abril. Foram sessões re-
petitivas e, embora tenham aparecido novos palestrantes 
(Perchappe e Lisle), nenhuma posição conceitual nova 
foi apresentada. 

Em resumo, o debate francês de 1860-1861 sobre 
classificações psiquiátricas é importante por representar 
um microcosmo onde todas as questões relevantes en-
volvendo as dificuldades conceituais e empíricas da área 
foram apresentadas. Desruelles et al. viram isso como 
reflexo do choque entre os tradicionalistas (defensores 
do conceito de monomania de Esquirol) e os inovadores 
(aqueles que seguiram Morel)96. 

Embora historicamente correto, posteriormente 
essa interpretação é considerada muito simplista e 
suas implicações mais amplas precisam ser analisadas.  
É notório que o debate, embora tenha tido lugar na Société 
Médico Psychologique, fundada por alienistas e partindo 
aparentemente de um problema prático, foi logo assu-
mido por filósofos da mente. Isso significa que houve a 
necessidade de estabelecer princípios e regras e de se 
chegar ao consenso de que a pesquisa empírica sozinha 
não pode resolver o problema. É também notável o fato 
de que todos os participantes à época logo concordaram 
que classificar doenças não fosse como classificar plantas 
ou animais, que o problema conceitual envolvido fosse 
completamente diferente. Assim, e em termos da clas-
sificação dos pontos de vista sugeridos no início desse 
artigo, os alienistas franceses acreditavam que os prin-
cípios gerais de taxonomia apenas se aplicavam mutatis 
mutandi. Eles também se deram conta de que a questão 
de haver apenas uma ou muitas formas de doença mental 
(ou seja, a questão da psicose unitária) era de importância 
central no debate sobre as classificações, embora não 
necessariamente fosse uma questão de natureza empírica. 
Por último, nenhuma decisão clara foi tomada quanto a 
quais critérios deveriam ser adotados, se psicológicos 
(descritivos) ou orgânicos (etiológicos). Em geral, em-
bora se tenha prestado serviço à classificação orgânica, 
foi acordado que tão pouco se sabia sobre etiologia que 
tal abordagem permanecia utópica.

Os alienistas franceses do século XIX estavam bem 
conscientes de que a confusão sobre classificação fosse 
um obstáculo à pesquisa e, em 1889, houve um segun-
do debate na Société Médico Psychologique97. Em nível 
europeu, houve também dois encontros. Em 1885, o 
Congresso de Medicina Mental, na Antuérpia, constituiu 
uma Comissão para considerar todas as classificações 

existentes. Isso foi discutido no Congresso de Paris de 
1889, tendo-se adotado uma classificação estabelecida 
pelo Dr. Morel de Ghent. De modo impiedoso, Daniel 
Hack Tuke escreveu em 1892: ‘vamos ver se os médicos 
de asilo irão adotá-la em suas mesas’98. 

Conclusões 

Para o historiador conceitual há basicamente duas 
maneiras de abordar as classificações psiquiátricas. 
Uma é escrever de dentro da episteme e aceitar a “visão 
preconcebida” de que classificar seja inerente à mente 
humana e a inferência (ainda para ser testada) de que 
isso signifique que os psiquiatras são compelidos a exer-
citar essa função em seu campo de interesse. De acordo 
com essa concepção, tudo o que o historiador pode fazer 
é catalogar (outra vez) os produtos de empreendimentos 
classificatórios prévios. Como demonstrado, esse tipo 
de trabalho tem sido repetido ad nauseam. 

A segunda abordagem consiste em estudar as classi-
ficações psiquiátricas a partir do campo fora da episteme 
– não para adotar alguma concepção como garantida 
privilegiada – e considerar as classificações psiquiátricas 
como produtos culturais. Isso deveria também incluir o 
exame de evidências científicas de que cérebros, mentes 
ou linguagens realmente possuam algoritmos intrínse-
cos de construção classificatória. Na prática, contudo, 
não faz diferença se possuem ou não; mesmo se sua 
existência for garantida, isso não necessariamente deve 
levar o homem a classificar todos os objetos que cruzem 
seu caminho. De fato, pode-se admitir que a capacidade 
classificatória tenha sido ‘selecionada’ pela evolução 
para permitir a rápida classificação de plantas, animais, 
pedras e outros objetos relevantes à sobrevivência huma-
na. Permanece para ser provado: 1) se essa capacidade 
estende-se para todos os objetos dos novos ambientes do 
homem; e 2) se isso ocorre, se é de seu maior interesse 
(e fazer ciência é considerado como um deles) classificar 
objetos ideais, construtos hipotéticos e outras entidades 
cuja compreensão e conduta reais possam requerer o 
uso de uma semântica personalizada. 

Este artigo foi escrito a partir da perspectiva da se-
gunda abordagem. Foi por essa razão que sua primeira 
longa sessão foi dedicada a mapear a estrutura concei-
tual de vários componentes da atividade classificatória 
e vinculá-los, tanto quanto possível, ao contexto em que 
foram pensados por primeira vez. 

A primeira conclusão aqui é de que há grandes lacu-
nas na literatura e de que é preciso muito trabalho antes 
que possa emergir um quadro coerente. A segunda con-
clusão é de que a história conceitual e a filosofia analítica 
direta juntas trabalham bem nesse campo. Uma terceira 
conclusão é de que, mesmo após a demonstração de que 
há razões conceituais de peso na origem dos motivos 
pelos quais as classificações psiquiátricas não estejam 
funcionando, não há razão para inferir que o esforço 
de classificação em psiquiatria seja um exercício inútil.  
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O que se pode dizer é que precisamos de muito mais 
trabalho conceitual se quisermos desenvolver classifica-
ções que tenham uma função além da epidemiológica. 

Na medida em que a medicina não é uma atividade 
contemplativa mas sim transformadora, uma quarta 
conclusão é de que o almejado são classificações que 
possam produzir informações novas sobre os objetos 
classificados. O modelo preconcebido do mental (uma 
variante da velha hipótese anatomoclínica) ainda nos faz 
ancorar todos os critérios classificatórios ‘essenciais’ na 
neurobiologia. Procurar por uma ‘invariante biológica’ 
responsável por eventos de superfície (sintomas) parece 
uma tarefa digna de ser perseguida. Mas também parece 
que, com o objetivo de realmente entender o papel da 
invariante biológica, algumas crenças ingênuas, tais 
como estabilidade, duração e confiabilidade do substrato 
biológico, terão de ser revistas. A história parece sugerir 
que o substrato biológico é ‘invariante’ apenas dentro 
de um determinado intervalo de tempo. Sabemos pouco 
sobre isso, particularmente com relação aos genes rela-
cionados com as principais doenças mentais. 

Não obstante, a concepção de que doenças mentais 
sejam epifenômenos comportamentais envolvidos em 
alterações moleculares está se expandindo rapidamente 
em alguns setores. De acordo com essa concepção, tería-
mos o desenvolvimento de uma classificação ‘natural’, 
na medida em que todos os genes responsáveis fossem 
identificados. Além disso, espera-se também que essa 
classificação possa ajudar na caracterização de fenótipos 
estáveis. Resta ainda questionar se essa classificação 
de base molecular seria de fato uma classificação de 
doenças mentais. Muitos podem achar que não, porque 
alterações moleculares ainda não constituem uma doen-
ça mental e porque esta última constitui essencialmente 
um construto complexo que deve incluir os códigos de 
formação pertinentes. 

Mas o fato de que a genética sozinha não dê conta 
do recado não deveria compelir os psiquiatras à pesqui-
sa de uma invariante social. A crença de que todas as 
doenças mentais sejam meramente construtos sociais 
não é ameaçadora à psiquiatria porque questiona a 
existência profissional de psiquiatras; ela é ameaçadora 
por não oferecer a estabilidade requerida para criar um 
sistema preditivo, que afinal representa o que se espera 
em medicina. 

A taxonomia e suas atividades classificatórias asso-
ciadas constituem um sistema conceitual autocontido e 
mais ou menos exaustivo. Isso significa que, dentro de 
um dado período histórico, pensar e forjar classificações 
é como um jogo de xadrez onde tudo irá ocorrer dentro 
de limites estritos e de acordo com regras explícitas 
ou implícitas. Por exemplo, nem todos os movimentos 
possíveis devem ser feitos: alguns por serem proibidos, 
outros porque são claramente suicidas e ainda outros 
porque não estão em moda. Isso também ocorre com 
as classificações. Por exemplo, o conceito de classe que 
herdamos da botânica do século XVIII ainda encoraja 

psiquiatras do século XX a sonhar em classificar per genus 
et differentia, mesmo que isso não se aplique de forma 
alguma às doenças mentais. Foi precisamente para ilus-
trar esse aspecto, nomeadamente, o ambiente conceitual 
restrito em que as classificações são discutidas, que neste 
artigo apresentou-se uma análise detalhada do debate 
francês de 1860-1861. Ficou claro que, sejam psicólogos, 
historiadores, filósofos ou alienistas, os participantes do 
debate concordaram em aspectos fundamentais, como 
com a necessidade de classificar, com o fato de as doen-
ças mentais serem suscetíveis às classificações, que as 
classes devem ter limites claros etc. 

Tal afirmação também pode ser feita a respeito 
da literatura atual sobre classificações psiquiátricas. 
Embora crescentemente volumosa e ocasionalmente 
imaginativa, ela ainda é postulada por ‘pressuposições’ 
e, com exceções muito raras, não permite ela própria 
pensar o impensável; ou seja, classificações psiquiátricas 
podem ser discutidas porque não se sabe o bastante 
sobre etiologia, ou porque a doença mental é tão com-
plexa e misteriosa que não pode ser classificada, ou 
por não se estar fazendo pesquisa empírica suficiente, 
ou por não estarmos sendo suficientemente científicos 
ao permitirmos que fatores sociais contaminem o que 
deveria ser um empreendimento puramente cirúrgico. 
Mas muito raramente, ou mesmo nunca, a literatura 
desafia a validade do ato classificatório em si, indepen-
dentemente de os transtornos mentais serem ou não 
suscetíveis à classificação. Uma das afirmações deste 
artigo é de que esse movimento (xadrez) conceitual 
precisa ser explorado.
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