
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Martins, Francisco

O Normal, o Saudável, o Ideal, o Sublimado e o Pathos

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. XXV, núm. 2, maio- agosto, 2005, pp. 63- 72

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625211

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625211
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94625211
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=10693
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625211
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


63

• O Normal, o Saudável, o Ideal, o Sublimado e o Pathos1

Francisco Martins2

Universidade de Brasília
“De longe todo mundo é normal”

Resumo: O escopo do presente trabalho é fazer crítica do conceito de normalidade como
sendo de pouco valor quando não se qualifica a dimensão da experiência vivida do sujeito.
O uso exclusivo do critério externo de normalidade propicia o encobrimento do sofrimento
do paciente. O conceito é analisado inicialmente nas suas variações semânticas e de uso
na clínica: como sadio, como normal ideal, normal estatístico, homem médio. É apontada
a utilidade do conceito de normalidade, de um ponto de vista moral e que normalidade tem
como corolário o conceito de adaptação. A adoção dos conceitos de normalidade, adaptação
e realidade exprimem somente a faceta mais exterior da questão pathica, sendo por isso
critérios ilusórios sendo por necessário fazer a distinção entre sofrimento e normalidade.Mais
além dos critérios lógicos e empíricos propomos critérios antropológicos que são expressos
por atividades especificamente humanas através dos verbos: gozar, amar, trabalhar e
comunicar por símbolos. Esses critérios são próprios daquele que procura o clínico e não
a adoção abrupta de critérios exteriores à realidade psíquica dos pacientes. Restituir a
posição pulsional e histórica a partir daquele diretamente implicado é sublinhada como
importante na maneira de se relacionar com o outro na clínica e não só o “observado”.

Palavras-chaves: Normalidade, adoecimento psíquico, o ideal

Abstract: The aim of this article is to criticize the concept of normality, which has its value
reduced when the lived experience of the person is not qualified. The exclusive use of the
external judgment of normality allows the covering of the patient’s suffering. Initially, this
concept is analyzed together with its semantical changes and uses at the clinic: as the
healthy, as the ideal normal, statistical normal, average man. The usefulness of the concept
of normality is shown in its moral aspects. In addition, it is understood that normality has
the concept of adaptation as a corollary. The use of the concepts of normality, adaptation
and reality expresses only the most external side of the pathic issue. Those are unreal
standards. It is necessary to distinguish between suffering and normality. Beyond the
logical and the empirical criterions, we propose an anthropological discernment which is
expressed by specifically human activities through the verbs: to enjoy, to love, to work and
to communicate by symbols. These criterions are implicit in those who look for a clinician.
They are against the abrupt adoption of external criterions which come from the outside of
the psychic reality of the patients. It is important to restore the driving and the historical
position, focusing on the ones who are directly involved with the issue and on the relationship
developed at the clinic, not only on the “observed”.

Keywords: Normality, psychic illness, the ideal

1 Artigo derivado do capítulo III do trabalho agraciado com o prêmio da Academia Paulista de
Psicologia 2003-2006, em vias de publicação: Psicopathologia I – Prolegômenos. Belo
Horizonte, Ed. PUC-Minas, 2005.
2 Psicólogo, Médico, Psicanalista, Doutor em Psicologia e Professor do Instituto de Psicologia
da citada universidade; para contato: Caixa Postal 04462–UnB CEP 70904-970 Brasília DF -
e-mail: fmartins@unb.br
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A diferenciação entre o normal e o patológico nasceu em virtude de uma
visão parcializada do universo de fenômenos estudados e qualificados em
psicopatologia. A psicopatologia clássica relativizou muito pouco tudo aquilo que
foi descrito, aumentando o fosso segregatório entre o dito normal e o patológico.
A preocupação maior se centrou em descrições que beiravam o exotismo e
fazia proliferar um vasto vocabulário psicopatológico, acrescentando também
que toda a psicopatologia clássica surgiu em um espaço social bem determinado:
o espaço da exceção, na maioria das vezes, o asilo. O espaço de exceção tem
tendência cientificista de tratar o outro como dimensão objetiva, onde as síndromes
e a conseqüente nosologia só serão estudadas enquanto exceção. Ocorre com
isso o esquecimento do espaço da vida cotidiana e do homem comum, como se
estivessem ao abrigo dos problemas depositados nos asilos.

Um duplo campo se formou então em psicopatologia clássica. Um ficou
com o nome de psicopatologia. O outro derivou para o chamado campo das
teorias de personalidade. Existe um erro, não só na base da psicopatologia
clássica, mais que se transporta para as teorias que visariam elucidar a pessoa
dita normal. A psicopatologia da vida cotidiana é um texto freudiano paradigmático
a esse respeito, que evidencia o abandono do estudo das produções do sujeito
no dia a dia como sendo pleno de patologia. Poder-se-ia até se falar doravante
de uma psicopatologia dos normais.

Estudar a grande parcialização desse campo, do ponto de vista da
Sociologia, foi uma contribuição importante vindo, por exemplo, de Foucault
(1972). Cabe sublinhar que também ocorreram parcializações nos setores
Psicologia e Biologia. Em todos esses setores, a noção de normalidade se tornou
chave para a elucidação de todo e qualquer estudo. A dimensão do imaginário,
típica dos estudos clássicos de Psicologia, passou a ser evitada. Assim, o estudo
do sonho não era considerado como um objeto digno de estudo. A palavra também
tem pouco ou nenhum valor de sentido e do dizer do sujeito, sendo o contexto
que a produz reduzido a um nível infra-humano. O desejo é uma outra dimensão
que foi excluída, talvez por isso a fenomenologia tenha tanta importância para a
Psicologia como afirmava Merleau-Ponty (1989). Esta importância à Psicologia
advém do abandono evidente de certos objetos de estudo que só com a ajuda
do sujeito podem ser realizados, como o sonho, o sentido e o dizer.

A escolha do termo normal como fazendo parte do título, se prende à
extrema popularidade que esta palavra adquiriu no grande público e também
nos círculos científicos e filosóficos. A clínica como ciência não admite que ocorra
um tratamento das suas questões simplesmente da exterioridade e da
observação imparcial como nas ciências físicas. O critério do homem são adota
a normalidade como sendo uma norma ideal que serve de critério avaliativo.
Outro critério consiste em base estatística. Tais conceitos acompanhados do
seu séquito de signos indiciais normatizados devem ser situados dentro da clínica
em vez de serem pura e simplesmente repudiados. A crítica ao conceito de
normalidade, no domínio da psicopatologia, não foi realizada somente na análise
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conceitual refinada de Canguilhem (1966). Ela se fez presente mesmo nas
abordagens de clínicos dependentes de uma concepção largamente positiva
seja em psiquiatria ou em psicologia. Pensamos, por exemplo, em Kolle (1964)
no primeiro caso. Lembramos as críticas dos psicólogos à adoção intempestiva
dos testes psicológicos (como por exemplo, o número completo do American
Psychologist, nov. 1965) em segundo lugar. Não temos por isso, dúvida em
apontar como sendo uma ingenuidade a adoção simplória destes conceitos.

Caso adotemos em clínica o critério de norma ideal, constataremos que
dificilmente os pacientes alcançarão esta idealidade. Este conceito tem uma
certa utilidade, em certos setores científicos, como por exemplo, a embriologia.
Na clínica em geral, ele perde a sua força máxima, pois julgar o outro a partir de
si mesmo pode ser um etnocentrismo inaceitável. No entanto, em clínica médica
(Martins, 2003) o objeto de estudo está centrado no corpo biológico e na busca
de signos que são invariantes. Neste tipo de clínica, o conceito de normalidade
obteve uma grande penetração, principalmente na clínica psiquiátrica clássica.
(Schneider, 1981, cap. I) que adota o conceito de normal como um critério
puramente estatístico. A adoção deste conceito permitiria a um Kolle, de
orientação similar, dizer que caso seja adotado o critério de freqüência ele ver-
se-ía na contingência de aceitar que as cáries dentárias como fenômeno normal.

Mas, surgiram critérios de outras áreas como por exemplo a criminologia.
Diz Durkheim (1958) que “não há sociedade que não enfrente o problema da
criminalidade.” (pp. 65-66). Daí a crítica elaborada e aparentemente paradoxal
feita pelo sociólogo francês: “o que é normal, simplesmente, é a existência da
criminalidade” (p. 66). Diferentemente de outros criminologistas que apontavam
a inutilidade do crime, Durkheim indica a sua importância para estimular a
mudança social.

A adoção ingênua do critério de normalidade estatística leva ao encontro
de um outro mito de nossa época: o homem médio. Antecipamos que, no que
diz respeito ao ser humano, a alteridade é a regra, sendo fácil constatar a
variabilidade enorme existente entre os seres humanos. As diferenças se
prolongam mais além dos indivíduos, aparecendo a importância da alteridade
interindividual, pois a formação de cada um é diferente. Via de regra, em clínica,
o conceito de média e outros signos correspondentes ao conceito de normalidade
servem como um indicador que terá sua importância aumentada, caso as
variações grupais sejam pequenas e individuais.

O fato é que em clínica, a adoção ingênua do conceito de normalidade
serve muitas vezes para tão somente manter o status quo, e normalidade passa
a ser sinônimo de conservadorismo. A tradição que qualifica somente os dados
observáveis, sem levar em conta fenômenos que só são passíveis de estudo
através da cooperação do sujeito, tem qualificado de modo errôneo as dimensões
que Merleau-Ponty (1984 [1964]) de “o invisível”. Boa parte da vida mental do
sujeito se passa em um domínio fora da observação direta e fora do alcance de
quaisquer instrumentos conhecidos. O conceito de adaptação reflete como está
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realizada a integração e a autonomia do sujeito, de um ponto de vista exterior a
ele. A adoção do critério de adaptação é extremamente ambígua, na medida que
promove a conformidade do sujeito às normas sociais como critério de saúde,
contribuindo para a manutenção ilusória de um modelo ideal de normalidade que
nenhum autor se arriscou a demonstrar. Os testes projetivos mostram também
a dificuldade em se encontrar este ser humano que se enquadra na norma ideal
prevista. Fica perceptível que aquilo que é problema, pode ser qualidade específica
do sujeito. Assim, quando Rorschach tentou apontar o que seria um homem
normal no seu teste descobriu a impossibilidade. O sujeito necessitava ter a
rigidez de um obsessivo, a plasticidade fantasiosa da histeria, a determinação
de um paranóico.

O conceito de normalidade guarda algum valor se tratando de uma
adaptação criativa. Assim, somos contrários à eleição de critérios de saúde
psíquica a partir da idéia de uma adaptação que é construída às custas do sujeito.
Existe a possibilidade de que a adaptação se realize com criatividade e não às
expensas da vida pulsional do sujeito. Entendemos assim que a adoção dos
conceitos de normalidade e de adaptação implica também em um conceito pré-
formado acerca da realidade. A realidade é compreendida nestas concepções
de normalidade como sendo um dado objetivo concreto. Os desvios desta seriam
a expressão da doença mental. Nem toda alteração da realidade tem um cunho
pejorativo. Inúmeros sujeitos, especialmente aqueles que contribuem para as
transformações mais profundas da sociedade, da ciência e da cultura são, via
de regra, radicais. A irrupção de uma realidade nova, inusitada, não é apanágio
somente dos loucos. As noções de alucinação e de delírio têm sido utilizadas
como signos indicadores de doença mental. Pensamos que a presença desses
signos indicativos nos serve somente como uma das direções que pode tomar
o entendimento páthico.

Vemos assim como o conceito de normalidade pode esconder a questão
fundamental da clínica, ou seja, o sofrimento. A adaptação custa sofrimento ao
homem, pois exige renúncias pulsionais e seguimentos de normas estabelecidas
em uma ordem que não é dada espontaneamente pela hereditariedade genética.

Cânone é a regra geral a partir da qual se inferem regras especiais,
constituindo-se em modelo lógico essencial. A clínica, e em especial a
psicopatologia moderna, adota a norma esquecendo-se do cânone. Existe a
necessidade também de ser esclarecido o organon - do grego órganon,
‘instrumento’ ou conjunto de requisitos lógicos para uma demonstração científica.
O sujeito é “normal” quando, a despeito de seus problemas, consegue um mínimo
de boa relação com os outros e consigo mesmo, não se paralisando por conta
de uma discordância narcísica mesmo que radical, nem se quebrando de maneira
a provocar intervenções que visem preservar a ele e a outras pessoas.

Um dos conceitos mais interrelacionados com a questão da realidade, e
por conseqüência com os conceitos de normalidade e adaptação, é aquele que
Freud designou com o nome singelo de ‘Versagung’. O termo, ensina-nos
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Laplanche e Pontalis (1988), designa na maioria das vezes uma renúncia e não
uma frustração, como tem sido traduzido na literatura psicanalítica inglesa. A
equação neurose = frustração se popularizou, possivelmente por eximir de
análise a dimensão da causalidade psíquica. As neuroses são em geral
relacionadas à renúncia e não à frustração. Ocorre que Versagung implica
fundamentalmente que existe uma renúncia, uma abdicação onde o sujeito está
implicado desde o início, tornando-se esse o verdadeiro obstáculo para a sua
satisfação libidinal.

Pensamos que o conceito de Versagung corresponde ao conceito de
adaptação na oposição existente entre o ponto de vista do exterior e o ponto de
vista do sujeito. Permite, inclusive, a cara distinção feita por alguns psicanalistas
americanos entre adaptação e ajustamento (Hartmann, 1958). Por ajustamento
é introduzida a dimensão do sujeito atuar no processo que constitui suas
dificuldades com relação à realidade. A noção de adaptação acentua, porém, a
sintonia do sujeito consigo mesmo e com a realidade, voltando assim a indicar a
participação importante do sujeito em qualquer análise.

Para os biólogos e para os médicos é uma ilusão falar só de saúde excluindo
as doenças. O sucesso da noção de normalidade nessa área advém da pouca
ou nenhuma variação que comportam os quadros clínicos clássicos, os
fenômenos e signos que permitem identificá-los (Martins, 2003). Ocorre que,
mesmo sem lesão orgânica, as pessoas sofrem. Por sofrerem, justificam o
aparecimento de uma clínica psicológica e de uma clínica do social. O sofrimento
justifica também o aparecimento de uma clínica que qualifique o paciente enquanto
portador de saber para resolução do seu sofrimento, uma clínica do psíquico.

Tabela 1 - Caracterização dos principais termos e conceitos em patologia
moderna

Termos latinos Infirmitas Morbus Dolentia
Termos gregos Asthnéia Nosos Pathos

Deformação Desequilíbrio Mal-estar
Caracterização Deficiência dor

Mutilação Desarmonia         sofrimento

Entendemos que a tabela 1 visa apresentar tão somente significados
possíveis ligados aos fenômenos patológicos, no sentido de doença. Entendemos
como pathos não só a idéia do adoecer, do sofrimento, mal-estar, dor. O pathos
que aqui queremos privilegiar envolveria todas as acepções do quadro acima,
caracterizando-se por ser centrado na noção de Ser humano, isto é, do que o
caracteriza e lhe é próprio.

Entendemos ser importante apresentar os vetores essenciais promotores
do adoecimento e da saúde. Goldstein (1951), a partir da idéia de Gestalt, nos
forneceu dois conceitos desta ordem: integração e autonomia. São dois vetores
organísmicos que, quando ausentes, modificados ou alterados, constituem a
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base dos processos que levam ao adoecimento. A trilogia de termos que emergem
de todo estudo das formas possíveis de adoecimento humano mostra com
insistência que elas são expressão quase sempre de dano na integração ou na
autonomia. Por integração, reconhecemos a necessária existência de
subconjuntos que se interrelacionam de maneira organizada, entende-se o
adoecer como sendo produto de desintegração. Autonomia, seria a singularidade
da pessoa no sentido de realizar escolhas que dirijam seu comportamento. Falta
(Infirmitas), modificação (Morbus) e alteração (Dolentia) se integram na
determinação de um vir-a-ser sofrido. Por alteração não entendemos uma mera
modificação, mas um tornar-se alter (outro) que já não é similar ao dispositivo
originário e à dis-posição colocada em evidência anteriormente. Ocorre uma
modificação com permanência, enquanto processo que introduz a possibilidade
das experiências da dor, do mal-estar e do sofrimento. Existe deste modo, uma
aliança entre esses diversos modos que se replicam com relação à dimensão
de autonomia.

Autonomia e integração são princípios formais que podem caracterizar
globalmente o estado do organismo com relação às diversas dimensões
científicas (Duyckaerts, 1954). Além de três tipos de causalidade, a causalidade
psíquica é essencialmente avaliada a partir de atividades antropológicas que
fazem do homem o que ele é. Uma análise lógica de normalidade diz respeito à
asserção clássica de que a saúde é a ausência de sintomas, sinais e doenças.

As atividades essenciais onde o homem assume sua existência, sempre
condicionado por leis organizadoras do seu corpo, da sua atividade psicológica
e da cultura, podem ser explicitadas através de quatro verbos: gozar, amar,
trabalhar e se comunicar pela linguagem. O normal apreciado como saúde que
valoriza essencialmente a experiência do sujeito em ato, envia certamente à
subjetividade de cada um. Ninguém é normal de perto. A sua exterioridade não
considera sempre a história, as particularidades da cada uma, de sua natureza,
no entanto, tem o grande valor de dar indicativo. Mais que isso pode fornecer
meios que diminuam o equívoco. Lidar ou não com o equívoco e a mentira é
freqüente pela profissão clínica. Igualmente, em “Sexo e Temperamento”, Margaret
Mead nos mostrou não somente as diferenças enormes que ocorrem na
diferenciação dos seres humanos nas diversas culturas, mas também como as
variações as mais diversas dentro de um mesmo agrupamento são
reaproveitadas em proveito do próprio grupo. A cultura incorpora esses valores
cada vez mais firmemente à sua estrutura, a seus sistemas político e religioso,
à sua arte e sua literatura; cada geração nova é amoldada, firme e definitivamente,
às tendências dominantes.” (Mead, 1988, p. 20).

Os critérios normativos dão indicadores de tendências e direções principais
a serem apreciadas dentro da história de cada um, da cultura e da situação,
onde o sujeito não pode se exigir adaptar às custas do seu próprio desejo e com
grande sofrimento então. Daí ele poder ser até um anormal, guardando esta
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possibilidade, como sugere Bergeret (1985, capítulo I), quando a criatividade de
reinventar a realidade e adaptar-se se torna impossível. Acompanhamos a
refinada proposição de Vergote (1978, Introduction) que permite, a partir de Freud,
propor estes critérios que são ancorados na experiência vivida do sujeito. Cada
um desses verbos traz consigo o próprio vir-a-ser de cada homem, os verbos
indicados são caricaturas da integração que ocorre no homem. Podem ser
também, conceituados de forma variável, de forma que julgamos salutar indicar
o que entendemos por gozar, amar, trabalhar e comunicar por símbolos.

O verbo gozar implica sempre nessa experiência o corpo próprio do sujeito.
É uma atividade que implica diretamente as pulsões e os seus destinos. A
capacidade de gozar está na base do conceito de felicidade e do bem-estar,
indicando a presença das pulsões nas diversas atividades propiciadoras da
criação da felicidade que é sempre fugaz. A falta de gozo é indicativo maior de
adoecimento. As variações de intensidade não podem, no entanto, ser tomadas
como critério de saúde e doença. Existem variações cíclicas da atividade
pulsional que determinam a experiência do gozo. A desconsideração pelo outro,
pelas coisas e pelo acordo entre os homens será expressão de patologia ou
doença.

O verbo amar implica sempre a existência de uma outra pessoa nessa
experiência. Exige a doação de energia investida sobre outrem. Vergote (Ibid, p.
34) indica que na multiplicidade de sentidos e experiências propiciadas pelo termo
amor, se destaca sempre uma característica essencial e constante: o desejo de
união e comunicação.. É para Freud a assunção das pulsões sexuais por um
Eu constituído em totalidade (Gesamt-Ich) (Freud, 1915, E.S.B., XIV, p. 146;
G.W., X, p. 229). A incapacidade de amar será sempre reconhecida como doentia
em todos os grupamentos humanos. As modificações que o psiquismo sofre
adquirindo a capacidade de amar são demasiadas complexas e extensas,
implicando em modificações da pulsão e do modo que esta atividade se
correlaciona com a alteridade.

Com Heidegger, vemos o trabalho como estando ligado ao prolongamento
do corpo humano sobre a natureza, sobre si mesmo e os outros, ele é essência
da manualidade (Zuhandenheit) (Heidegger, 1988, p. 111). Benjamim Franklin
falava do homem como sendo a tool making animal. Que ele possa vir a utilizar
tudo o que lhe está à disposição. Tomado como obrigação instituída pela moral e
pelo saber vigente, o trabalho pode ser expressão e fonte de intenso sofrimento.
A transformação das atividades laborativas em geral, foram denunciadas por
Hegel e atingiu sua dimensão clínica plena, posto que se efetiva em uma prática
que visa a transformação e o bem-estar dos seres humanos, com Marx. O
exagero do trabalhar pode levar à desorganização do corpo. Nos anos mais
recentes temos visto surgir a íntima relação existente entre a organização do
trabalho e a desorganização do aparelho psíquico, as doenças psicossomáticas
(Dejours, 1987).
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O verbo comunicar implica sempre a existência de algo a ser tornado
comum. Por intermédio dos signos da linguagem, ocorre a emergência do mundo
enquanto objeto factível de conhecimento. A ausência da linguagem compromete
a ascensão do sujeito à plenitude das possibilidades humanas. Não é à toa que
tanto Wittgenstein quanto Heidegger tenham se voltado para a importância
essencial da linguagem.

Procurou-se mostrar que, no plano específico das questões humanas, o
fosso existente entre os chamados normais e anormais é reforçado pelos critérios
objetivadores. Nesse plano tanto o sofrimento ensina o saudável quanto vice-
versa. Introduz-se a idéia da existência de estruturas fundamentais que exprimem
as disposições do vir a ser humano. Elas estariam presentes antes da criação
do fosso entre normais e anormais. Seriam a base sobre a qual se efetiva
permanentemente o funcionamento do sujeito enquanto sistema do psiquismo
humano.

Pensamos que na queixa já ocorre o comprometimento das atividades
marcadas pelos quatro verbos indicando a necessária abertura do campo para
mais além do sintoma. Assim, as psicoses ensinam pelo sofrimento a
problemática de uma consciência transformada em processo, indicando a
profunda e permanente modificação do sistema egóico do sujeito. Já as neuroses,
em articulação com as perversões, propiciaram a descoberta do próprio
Inconsciente, seja ele na sua forma primária ou secundária. As timopatias
acentuam o problema mesmo da origem das pulsões, sendo por isso a condição
que mais nos ensina acerca das mesmas.

Esquema 1 - O aparelho psíquico e suas relações com os critérios páthicos

Corpo Aparelho Psíquico Cultura
Pulsão Linguagem

Soma Inconsciente Inconsciente Consciência Realidade
Primário recalcado

Timopatia Perversão Neurose Psicose
Gozar Amar Trabalhar Comunicar

A neurose e a perversão ocupam em geral pólos opostos, o que permitiu a
Freud dizer que a neurose é o negativo das perversões. O modo como a moral
é tratada e solucionada define, em larga medida, a defesa que o sujeito utiliza
com relação às pulsões. Recalque e, conseqüentemente as renúncias e
frustrações em relação aos objetos de desejo, no caso das neuroses, e
desconhecimento da realidade (principalmente da diferença de sexos), implicando
em uma recusa em se submeter às leis nas perversões. Aí se infiltra por
excelência a problemática do amar e das diversas formas de sexuação. Já o
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trabalhar se verá em geral interessado nas neuroses, em especial do tipo
obsessiva. Amar e trabalhar mal são indicativos de sujeitos que tentam soluções
a nível dual, seja na “escolha” crucial do cônjuge, no caso da vida amorosa, ou
na escolha da profissão, no caso do trabalho. Claro que gozar e comunicar são
também atividades que se vêem atingidas. Acentuamos aqui as fissuras principais
pelas quais a quebra do sujeito nos ensina sobre sua organização interna.

As psicoses mostram quase sempre como o comunicar pode ser
radicalmente alterado, por intermédio de um narcisismo que se vê implodindo o
Eu em muitos Eus (esquizofrenia) ou um narcisismo inflativo que constitui um
Eu onipotente e grandioso (paranóia). No autismo, há um fechamento e
esvaziamento do Eu tanto quanto no seu correlato, a catatonia, em que este
fechamento se dá por meio do recurso à paralisação da atividade egóica em
processo.

O normal, no sentido do sadio, seria aquele sujeito que consegue sair-se
bem, a despeito das interpelações específicas que sofre, seja em função do seu
próprio modo de funcionamento ou do acaso, nas dimensões que indicamos
como sendo especificamente antropológicas, em estado de harmonia. As
estruturas indicadas permitem pensar, não somente nos chamados normais e
nos desviantes da norma estatística ou ideal, no sentido das chamadas doenças
mentais, como relacionar a estrutura de um grupo com estruturas de outros
grupos de seres humanos e elucidar as formas que sejam aquelas as mais
sublimadas de vida humana. A antevisão de que as formas supremas da vida do
espírito, segundo a concepção de Hegel, que seriam a Arte, a Religião e a Filosofia,
estejam relacionadas às estruturas, independente de sua normalidade ou não,
foi indicada por Freud.

Concluindo podemos dizer que felicidade e saúde têm sido relacionadas
uma à outra em todos os tempos. A saúde é uma raridade tanto quanto a doença,
devendo por isso ser cuidadosamente zelada a fim de permitir a possibilidade
de felicidade. Pensamos juntamente com Freud que a felicidade é mais difícil de
ocorrer que o seu contrário. A infelicidade e o sofrimento sempre pairam, tendo
em vista que suas fontes estão sempre presentes na vida humana. Vimos que o
conceito de normalidade, tomado como critério normativo canônico exterior ao
sujeito é insuficiente quando queremos ficar a salvo da ilusão de objetividade
sem qualificar o próprio sujeito. Gozar, amar, trabalhar e comunicar foram
indicados como atividades especificamente humanas que possibilitam critérios
que não são exteriores ao próprio humano. Procuramos mostrar que o normal,
no sentido da saúde, é sempre um equilíbrio instável, não sendo a neurose um
sinônimo de normalidade. Existem normais que sofrem e fazem sofrer mais do
que psicóticos, perversos e timopatas. Ao contrário, procuramos expor o princípio
do cristal como qualificador da noção de estrutura, da disposição fundamental
do sujeito, mostrando que tanto na infelicidade de um destino quanto na ruptura
do psiquismo, existe um ensinamento sobre o que constitui o essencial do
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humano. Assim fazendo, podemos também apontar a existência de sublimação
que coloca a questões desse capítulo em um plano novo que, a um só tempo,
tem gozo e reconhecimento da obra como sendo de alto valor para os outros
ainda que este seja o percurso mais longo da pulsão.
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