Web - Revista SOCIODIALETO
Núcleo de Pesquisa e Estudos Sociolinguísticos, Dialetológicos e Discursivos - NUPESDD
Laboratório Sociolinguístico de Línguas Não-Indo-europeias e Multilinguismo - LALIMU

ISSN: 2178-1486 • Volume 7 • Número 19 • Julho 2016

MANUAL: COMO A ESCOLHA DE UM TERMO PODE
JUSTIFICAR SEU USO
Caroline Maria Braciak Reisdorfer (PPGL-UNIOESTE) 1
carolinereisdorfer@gmail.com

RES UMO: Quando o filósofo francês Michel Pêcheux se depara com o discurso, ele o pensa a partir das
condições de produção. Há mais que um contexto, mas um amb iente ideológico que, fazendo parte de
uma h istória em constante construção emerge seus elementos e põe em cena, sujeitos representativos de
efeitos de sentidos. É assim que se torna possível olhar para sentenças lingüísticas como uma superfície
que não transparece, mas que justamente por ser opaca suscita o discurso a que pertence. Portanto, olhar
para o título da publicação de um livro de psiquiatria é olhar também o que se revela com essa escolha. O
Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, poderia ter qualquer outro nome, mas só
poderia ser intitulado desta maneira porque é exatamente isso qu e ele pretende representar. Uma
coletânea simp lista e objetiva, tal qual qualquer manual de instrução. Instruções de comportamento que
põe em suas linhas como “transtornos mentais” ações típicas do cotidiano e da relação entre pessoas.
Contudo parece que o comportamento perdeu o status de normalidade e que hoje os sentimentos e ações
precisam ser nominados por médicos e tratados como doenças. A crença na medicina co mo verdade tem
a ver co m os lugares que os sujeitos ocupam nas condições em que os discursos são produzidos. Então,
num mo mento em construção de famílias co m modelos diversos, escolas que ainda primam pela
homogeneidade, o discurso médico está numa posição que representa solução e verdade, e que apazigua
ao dar nomes/diagnóstico e tratamentos. Um título é, portanto, apenas a representação de sentidos que se
concretizam com ele.
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ABSTRACT: When the French philosopher Michel Pêcheux faces the discourse, he thinks from the
production conditions. There is more than one context, but an ideological environment that, being part of
a story in constant construction emerges its elements and puts on the scene, representative subjects of
senses effects. Thus it becomes possible to look at linguistic sentences as a surface that is not reflected,
but precisely because it is opaque it raises the discourse to which it belongs. So, looking at the title of the
publication of a book of psychiatry it is also looking at what is revealed with this choice. The Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, could have any name, but it could only be called this way
because this is exactly what it purports to represent. A simp listic and objective collection, like any
instruction manual. Behavior instructions which put in their lines as "mental disorders" typical activities
of daily life and the relationship among people. However it seems that the behavior lost the normal status
and today the feelings and actions need to be nominated by docto rs and treated as diseases. Belief in
med icine as truth has to deal with the places that subjects have in conditions in which discourses are
produced. So at a time when construction of families with several models, schools still conspicuous by
their homogeneity, the med ical d iscourse is in a position that is solution and truth, and that appeases the
naming / diagnosis and treatments. A title is therefore only the representation of meanings that are
realized with it.
KEYWORDS: Manual; mental disorders; discourse; production of meanings .
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1. Introdução
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), tem
configurado uma base importante, e por vezes única, em diagnósticos e na direção de
tratamentos de vários aspectos subjetivos da vida contemporânea.
É importante compreender como subjetivas, questões que passam principalmente
pelo comportamento e pelas relações entre as pessoas.
Trata-se de uma publicação da Associação Americana de Psiquiatria (APA), que
se encontra atualmente na 5ª edição. Antes da elaboração do primeiro DSM, a
classificação mais completa dos transtornos mentais havia sido criada pelo exército
norte-americano para observar quadros apresentados por veteranos de guerra. Em 1952
é publicada a primeira edição do manual, criada pelo Comitê de Nomenclatura e
Estatística da APA. O DSM I tinha utilidade clínica, pensando nos transtornos mentais
como “reações da personalidade a fatores psicológicos, sociais e biológicos” (DSM –
IV, p. 23). Já a recente edição pretende auxiliar clínicos e pesquisadores de diversas
áreas, na compreensão, avaliação diagnóstica e plano para tratamento dos indivíduos.
Esta última publicação diz, que “os transtornos mentais são definidos em relação a
normas, valores culturais, sociais e familiares” (DSM – V, p. 14). E é aí que se coloca
uma questão discursiva a ser observada.
Afinal é preciso compreender quais as condições de produção que mapeiam os
valores de uma época, produzindo um discurso. Em especial como esses valores se
materializam em um material de psiquiatria.
Muitas abordagens tratam da produção e da consequência de seguir unicamente
este manual. A jornalista e escritora Eliane Brum (2013), escreve um interessante texto
sobre consequências de olhar para DSM como “Bíblia da Psiquiatria” e que só pelo
título já explica o sentido do artigo: Acordei doente mental. O escritor Eduardo Lucas
Andrade, juntamente com a psicóloga Eliane de Souza Pimenta (2013), escrevem à
revista Psique falando sobre Os desdobramentos do DSM – 5 e afirmam “torna-se
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válido aos profissionais do campo psi articular discursos e não se aniquilar a um
manual”. Já no artigo intitulado Elogio ao DSM – IV, Guilhermo Izaguirre, questiona:

não podemos dizer então que o manual se afasta de seus objetivos e de
seus critérios ‘empíricos’, ‘objetivos’, ‘comportamentais’ para aderir
ao que pretende deixar de lado, ou seja, certas concepções, ideologias
e mesmo teorias?” (IZAGUIRRE, 2011, p.19).

E, no que ele chama de crise do terceiro paradigma da psiquiatria, o DSM estaria
a serviço da estatística.
O que de inicio suscita uma análise é o título em si do DSM e a sua relação com
o que tem representado na prática e com a demanda que o produziu enquanto discurso.
Deste modo, conduzir o pensamento pela Análise de Discurso (AD) significa olhar para
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais para além de sua superfície
linguística; pensar nas condições de produção de um discurso que o situa como norte de
condução do comportamento; ouvir as formações discursivas que o atravessam sem
nunca fechar a questão. Pois, segundo Pêcheux:

todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro,
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido
para derivar para um outro [...] de pontos de deriva possíveis,
oferecendo lugar a interpretação. É nesse espaço que pretende
trabalhar a análise de discurso. (PÊCHEUX, 2006, p. 53)

Assim, escolher a AD para percorrer algumas questões que tem o DSM como
centro aponta para texto que é representado pelo título, realizando a discursividade que
o constitui (ORLANDI, 2013, p. 70), mas sem a pretensão de esgotar o tema.
As posições ideológicas que os sujeitos do discurso ocupam realizam e
autorizam um modo de dizer. E é nesse jogo imaginário que outros sujeitos, em outras
posições, jogam aceitando verdades, também imaginárias. Trata-se de um manual
médico e de uma demanda de respostas (não de perguntas).
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2. Manual e Transtornos Mentais: termos, questão de escolha

O termo “manual” é empregado mais frequentemente para explicar ou guiar
produtos e serviços. Todo equipamento adquirido ou variados objetos vem com um
manual do fabricante. Contudo, o termo foi sendo admitido para publicações de
questões referentes a outros campos. “Manual do Candidato”, “Manual do Direito
Civil”, “Manual da Mulher bem Resolvida”, “Manual Prático do Diagnóstico
Psicopedagógico Clínico”. A busca em catálogos de livrarias ou editoras apontam
diversos títulos.
Parece que, ao procurar o modelo “manual”, o que se pretende são objetividade,
rapidez e simplificação de informações. Mas como é possível pensar em simplicidade e
objetividade quando a questão é comportamento? O DSM tem sido mais do que um
demonstrativo de transtornos mentais possíveis. O livro tem determinado pessoas e
conduzido uso de fármacos complexos, por exemplo, em crianças cujas bases
neurológicas e psíquicas ainda estão em formação. Mas é assim mesmo que ele se
apresenta: um manual objetivo e simplificado, com pretensões que aparecem no
Breviário do DSM – III – R visando oferecer:

critérios diagnósticos para melhorar a confiabilidade dos julgamentos
diagnósticos. Com esta abordagem, a tarefa do médico é dupla:
determinar a presença ou ausência de características clínicas
específicas, e então usar os critérios fornecidos para a confecção do
diagnóstico.” (SPITZER, 1990, Introdução)

E que passam a propor “[...] servir como um guia prático, funcional e flexível
para organizar informações que podem auxiliar o diagnóstico preciso e o tratamento de
transtornos mentais.” (DSM V, 2014, p. xli).
O DSM passa de instrumento a guia. E a maneira como o manual definir
diagnósticos é um preencher de atributos do tipo “marcar X”. Usando o Transtorno de
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Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) como exemplo, pode-se explicitar a maneira
como os critérios aparecem a partir de um dos itens:

Freqüentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas
que exijam esforço mental prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou
lições de casa; para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de
relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos).
(DSM – V, 2014, p. 59)

Isso, pensando em um mínimo de seis meses de freqüência. O material não dá
conta em nenhum momento de pensar que idade tem a criança, quais suas questões
familiares, emocionais, ou sua história escolar até que apareça tal resistência. Afinal é
um manual de psiquiatria e não um “compêndio”, ou um “estudo patológico”, “a
história de...” e quem sabe “um roteiro da doença X”.
É assim que se chega ao que ao que a AD chamará de esquecimento número 2, e
que Eni Orlandi explica como sendo “[...] a impressão de que aquilo que é dito só
poderia ser dito daquela maneira.” (ORLANDI, 2013, p. 65)
Trata-se de uma impressão, pois o manual poderia ser outra coisa. Mas não é. É
um manual e essa escolha não é aleatória.
Michel Pêcheux afirma:

[...] é impossível analisar um discurso como texto, isto é, como uma
seqüência lingüística fechada sobre si mesma, mas que é necessário
referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado
definido das condições de produção [...] (PÊCHEUX, 1997, p. 79)

Ou seja, para ser outra coisa, as condições que produziram esse discurso
deveriam ser outras também, afinal “[...] o discurso é sempre pronunciado a partir das
condições de produção dadas [...].” (PÊCHEUX, 1997, p. 77).
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Não há que se questionar sobre o que há com uma criança que não está
interessada nos deveres escolares, ou que não consegue situar-se em determinada
atividade ou explanação, pensando no TDAH.
Quando se lê “não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço
mental prolongado” (DSM – V), e entende-se que isto com freqüência maior ou igual há
seis meses, em crianças não sondadas em relação a idade e outros aspectos, o que não
está dito é: crianças precisam envolver-se em esforços mentais prolongados. Caso
contrário, somadas a outras cinco maneiras de “não comportar-se”, podem possuir
algum transtorno mental.
E quanto a essa escolha de nomenclatura há outra curiosidade. Na quarta edição
do DSM há uma explicação sobre o termo “transtorno mental”, assim definido:

Embora esta obra se intitule Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, a expressão ‘transtorno mental’ infelizmente
sugere uma distinção entre transtornos ‘mentais’ e transtornos
‘físicos’, um anacronismo reducionista do dualismo mente/corpo.
Uma bibliografia rigorosa comprova a existência de muito de ‘físico’
nos transtornos ‘mentais’ e muito de ‘mental’ nos transtornos ‘físicos’.
O problema criado pela expressão transtornos ‘mentais’ tem sido
muito mais nítido do que sua solução e, infelizmente, a expressão
persiste no título do DSM – IV, porque ainda não encontramos um
substituto apropriado. (DSM – IV – TR, 2002, p. 27).

Não há um substituto apropriado para “transtornos mentais”? Não. Porq ue aqui
“transtornos mentais” precisam significar “transtornos mentais” e não “doenças
mentais”, ou “diferenças de condutas emocionais”, e quem sabe, “especificidades do
comportamento humano”.
É um “manual”, e não outra coisa. Manual que elenca características de
comportamento que, ou a pessoa não tem, ou se tem é porque possui um “transtorno
mental”, e não outra coisa. A formação discursiva pode, sempre, aparecer na superfície
lingüística de outra forma. Mas revela um discurso justamente da maneira como é
representado, e também nas renúncias lingüísticas feitas.
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3. A de manda de um manual de pessoas

Para que se possa compreender, neste recorte, quais são as condições de
produção do discurso, é preciso ler em Pêcheux os elementos que estruturam uma
condição de produção.
Em Análise Automática do Discurso, a AAD-69, o filósofo francês idealizou
uma nova forma de olhar para a linguagem, em um campo que a lingüística deixara em
aberto. A saber, pensar nos processos de produção do discurso que, a partir da língua,
apontam uma condição de produção que está vinculada a uma ideologia. Ou seja, ainda
que a língua e os processos lingüísticos estejam em questão, é a partir das condições
ideológicas de produção que eles funcionam. Segundo Pêcheux,

é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma
seqüência lingüística fechada sobre si mesma, mas que é necessário
referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado
definido das condições de produção (PÊCHEUX, 1997, p. 79)

Portanto, pensando em um campo que não estava restrito a língua, mas que
passava por ela, Pêcheux foi olhando para as possibilidades de explicações a cerca da
comunicação verbal existente até então e encaminhando uma abertura não pensada,
antes dele.
Se Saussure (SAUSSURE apud PÊCHEUX, 1997, p. 75) olhava a língua como
uma instituição social, que na época era algo vista com finalidades explícitas, ele
também a diferenciava das demais instituições, colocando-a como a única que não é
limitada às escolhas dos meios. A língua é instituição social, mas está a parte,
ensimesmada; Skinner (SKINNER apud PÊCHEUX, 1997, p. 79) trazia a idéia
reacionista de causa e conseqüência, aonde a comunicação seria fundada pelo e no
comunicador; e Jakobson (JAKOBSON apud PÊCHEUX, 1997, p. 81) pensava a
comunicação verbal como informação.
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Pêcheux olha para todas essas questões e pensa em um a hipótese que não leva
em conta o fato comunicado de maneira isolada do todo em que é inserido. A
comunicação não seria inaugurada pelo comunicador e nem limitada á superfície
lingüística.
É assim que a AD passa a trabalhar os discursos em seus “efeitos de sentido”.
Esses seriam anteriores ao ato de comunicação, expressam-se nela e continuam
produzindo efeitos a receptores que recebem essa comunicação também com efeitos já
existentes.
Explicando melhor, o que ocorre é que, quando A comunica a B, ambos ocupa m
“lugares determinados na estrutura de uma formação social” (PÊCHEUX, 1997, p. 82).
Mas não só isso. Além dos lugares, o que Pêcheux pensa como elementos das condições
produção são também as imagens que cada sujeito faz do lugar que ele mesmo ocupa e
também o do outro da comunicação.
Portanto, que sentidos estariam representados quando um manual médico diz (e
oculta) o que seria a normalidade da vida cotidiana? E ainda, que sentidos estão
estabelecidos quando pais, professores e demais profissionais acolhe m o que o DSM
diz, pensando, por exemplo, no TDAH? Trata-se, neste caso, de três instituições em
jogo. Família, escola e medicina.
A instituição familiar está em transformação. Não cabe mais a idéia tradicional
de pai provedor e mãe educadora e cuidadora da prole, com papéis definidos e não
transferíveis. Tendo a família um novo formato, a escola precisa também adequar-se a
novas possibilidades de comportamento e de ensino-aprendizagem. Contudo, a
medicina continua tendo o status de ciência e com novas descobertas e tecnologias que
aumentam a estimativa de vida, ergue-se no valor da “verdade”.
Eis os lugares. A família em construção e adaptação, buscando seu norte; a
escola não vista como lugar de ciência, de profissionalismo acadêmico; e a medicina no
lugar da verdade científica.
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Existe uma máxima que diz: “filhos não vem com manual de instrução”. Pois
bem. Agora existe um manual. Contudo um manual de transtornos mentais em que se há
reconhecimento de sintomas/comportamentos contido nele é porque há o trans torno.
Seja nas crianças ou em adultos, os comportamentos estão previsto no DSM. Há a
necessidade de que a inadequação tenha nome médico. Se há tristeza, falta de vontade,
ou euforia, ou preguiça, raiva, alegria excessiva... etc. Nada disso precisa ter causa,
investigação. Basta olhar no manual que qualquer pessoa encontrará um transtorno
compatível e os sentimentos passam a ter nomes psiquiátricos.
A psicanalista Julieta Jerusalinsky (JERUSANLINSKY, 2015, p. 79) lembra:
“[...] o sintoma é uma resposta singular, porém não isolada, produzido em um contexto
cultural que leva a marca de sua época”.
O sintoma é a própria necessidade de encontrar sintomas. O Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais parece cumprir a demanda de sua época. Pois
retira dos sujeitos a responsabilidade de pensar, lidar, modificar seus comportamentos.
Chama-os agora de sintomas e dá a medicina solução que não representa tipos, mas
instrui pessoas e encaminhamentos acerca delas. Isso de maneira objetiva, sem
explicações científicas, mas dentro de um material que é produzido por especialistas. Se
estiver lá, é uma verdade e o paciente que chega com a demanda de não se implicar com
suas quentões, encontra respostas. A demanda é de respostas e não de questionamentos.
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